
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO, 

GUILHERME GONÇALVES STRENGER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os signatários que ao fim subscrevem, todos CONSELHEIROS 

DO SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA, servem-se do presente 

 

REQUERIMENTO DE DESTITUIÇÃO DO PRESIDENTE DA DIRETORIA 

 

Em face do Senhor ROBERTO ANDRADE DE SOUZA, para, com fulcro nos artigos 80, J cumulado com 

24, “B”, “E”, “H”, 27, “D”, primeira parte, artigos 104, “b” e “d”, todos do Estatuto em vigor, expor e ao fim 

solicitar de V. Exa. o que segue: 

I – PRELIMINARMENTE 

A ESPECIALIDADE DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR DE DESTITUIÇÃO DO 

PRESIDENTE 

  

01. O rito procedimental vertente haverá que seguir as disposições 

expressas nos artigos 105 e 106 do Estatuto social do Sport Club Corinthians Paulista, aferindo-se que o 



procedimento de destituição obrigatoriamente será desenvolvido sob rito sumário, com tramitação sucinta 

visando que a Entidade não sofra solução de continuidade administrativa e operacional, garantindo a lisura 

institucional e a normalidade dos seus propósitos. Pode-se afirmar, com seriedade na argumentação e sem 

reserva legal, que o presente expediente tem tramitação totalmente distinta dos processos disciplinares 

dirigidos ao associado comum. 

   

02. Na verdade, protocolado este pedido de abertura de destituição, 

Vossa Excelência, Sr. Presidente do Conselho Deliberativo, segundo o Estatuto, no prazo de 05 (cinco) dias 

o encaminhará à Comissão de Ética e Disciplina, que aporá, em igual prazo, o seu recebimento. 

 

03. No caso em apreço, o Sr. Dirigente ora processado será 

imediatamente instado a apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, a sua defesa, indicando as provas que pretende 

produzir. Decorrido este período, apresentadas ou não as razões do Sr. Dirigente ora processado, a DD. 

Comissão de Ética, em igual tempo, emitirá o seu Parecer, remetendo o expediente, em retorno, ao Sr. 

Presidente do Conselho Deliberativo, ou seja, a Vossa Excelência. 

 

04. Completada a etapa acima esmiuçada, em sessão especial, e 

convocada, repita-se, por Vossa Excelência, segundo o Estatuto, tão só “... para decidir sobre o 

encaminhamento do pedido de destituição, proceder-se-á, primeiramente, à deliberação dos motivos da 

convocação”. Havendo a aprovação, o Estatuto confere a prerrogativa de, por 30 (trinta) minutos, o Sr. 

Presidente da Comissão de Ética, sustentar a legalidade, fática e de direito, dos termos do Parecer da 

Comissão, devendo obrigatoriamente, por igual tempo, haver o pronunciamento em defesa, do Sr. Dirigente 

ora querelado, ou do seu representante legal. 

 

05. Percebe-se, claramente, que o Estatuto confere a plena 

obediência ao princípio fundamental e constitucional do direito de defesa, além da presunção de inocência. 

É o próprio Estatuto que isto define em suas precisas linhas. E este aspecto bem demonstra a lisura e 

legitimidade do presente pedido. 

 

06. Tanto que, ofertadas as lícitas manifestações previstas 

estatutariamente, o art. 105, alínea “g”, do Estatuto, determina: 

 

“Art. 105 – 

............................................................................ 

g) após as manifestações, o plenário do CD, em escrutínio secreto, votará o 

pedido de Destituição do Presidente ou de seus Vice-Presidentes”.    

 



07. Dessa exaustiva exposição de motivos, deflui-se, 

necessariamente, que o presente pedido tem como único escopo a salvaguarda dos interesses da entidade e 

os desígnios de seus mandatários, inclusive a preservação dos direitos fundamentais e da cidadania de todos 

os envolvidos. Daí a razão pela qual o próprio Estatuto determina que a procedibilidade, o critério a ser 

adotado no exame do presente pedido de destituição, seja sumaríssimo, sucinto, em face da sua relevância e 

propósito, isto é, a incolumidade dos propósitos estatutários da entidade, seus associados, garantindo a 

continuidade das suas operações e relações institucionais. 

 

08. Acresce fixar que o presente procedimento, “Pedido de 

Destituição do Presidente da Diretoria”, cinge-se à especificidade do cargo relevante discutido, donde 

conclui-se que as determinações estatutárias ordinárias contidas nos artigos 30, 31 § 1º, 33 e 34 não são 

aplicáveis. Constitui princípio hermenêutico o afastamento da norma geral, na existência de norma especial 

específica para determinada situação jurídica, não podendo as duas serem conjugadas, de forma a aplicar-se 

cumulativamente, visto sua natureza mutuamente excludente. 

 

09. Em síntese, Sr. Presidente, requer-se de V. Exa. a adoção do rito 

específico e sumário ao presente pedido, por estatutariamente ser irretorquível, motivo explícito para o 

acatamento da presente Preliminar, após o que, jungida ao mérito a seguir exposto, merecerá, por certo, seu 

deferimento. 

 

II – DOS FATOS 

 

A) REPORTAGEM DE 21/10/2016 INTITULADA “PRESIDENTE DO CORINTHIANS 

FRAUDOU ATA DE REUNIÃO DA ARENA QUE FAVORECIA ODEBRECHT” 

 

10. É notícia veiculada pela imprensa que o Senhor ROBERTO 

ANDRADE DE SOUZA, Presidente da Diretoria “FRAUDOU ATA DA REUNIÃO DA ARENA QUE 

FAVORECIA ODEBRECHT”. Tal afirmação é facilmente localizável, destacando-se abaixo apenas alguns 

dentre inúmeros endereços eletrônicos com conteúdo idêntico:  

1. http://epoca.globo.com/vida/esporte/noticia/2016/10/presidente-do-corinthians-fraudou-ata-de-

reuniao-da-arena-que-favorecia-odebrecht.html 

2. https://esportes.yahoo.com/noticias/presidente-do-corinthians-fraudou-ata-para-beneficiar-

odebrecht--diz-revista-212826949.html 

3. http://espn.uol.com.br/noticia/640840_revista-diz-que-presidente-do-corinthians-fraudou-

documentos-dirigente-nega 

4. http://www.jornalfloripa.com.br/noticia.php?id=773200 

5. http://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-noticias/2016/10/21/revista-acusa-r-de-andrade-de-

fraudar-ata-no-corinthians-presidente-nega.htm 

http://epoca.globo.com/vida/esporte/noticia/2016/10/presidente-do-corinthians-fraudou-ata-de-reuniao-da-arena-que-favorecia-odebrecht.html
http://epoca.globo.com/vida/esporte/noticia/2016/10/presidente-do-corinthians-fraudou-ata-de-reuniao-da-arena-que-favorecia-odebrecht.html
https://esportes.yahoo.com/noticias/presidente-do-corinthians-fraudou-ata-para-beneficiar-odebrecht--diz-revista-212826949.html
https://esportes.yahoo.com/noticias/presidente-do-corinthians-fraudou-ata-para-beneficiar-odebrecht--diz-revista-212826949.html
http://espn.uol.com.br/noticia/640840_revista-diz-que-presidente-do-corinthians-fraudou-documentos-dirigente-nega
http://espn.uol.com.br/noticia/640840_revista-diz-que-presidente-do-corinthians-fraudou-documentos-dirigente-nega
http://www.jornalfloripa.com.br/noticia.php?id=773200
http://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-noticias/2016/10/21/revista-acusa-r-de-andrade-de-fraudar-ata-no-corinthians-presidente-nega.htm
http://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-noticias/2016/10/21/revista-acusa-r-de-andrade-de-fraudar-ata-no-corinthians-presidente-nega.htm


6. http://www.foxsports.com.br/news/278605-roberto-de-andrade-fraudou-ata-de-reuniao-antes-de-

ser-eleito-diz-revista 

7. http://exame.abril.com.br/negocios/policia-abre-inquerito-para-investigar-presidente-do-

corinthians/ 

8. http://www.gazetaesportiva.com/corinthians/roberto-de-andrade-fraudou-ata-de-reuniao-antes-de-

ser-eleito-diz-revista/ 

9. http://jornalpontodeencontro.com.br/2016/10/22/revista-acusa-roberto-de-andrade-de-fraudar-ata-

no-corinthians/ 

10. https://1noticiasbrasil.com/presidente-do-corinthians-fraudou-ata-de-reunio-da-arena-que-

favorecia-odebrecht/ 

 

 

11. Consta na indigitada reportagem, de responsabilidade do 

jornalista RODRIGO CAPELO (DOC. 01) as seguintes afirmações:  

 

“Roberto de Andrade assinou ata de assembleia na qual se identificou como presidente 

dois dias antes de ser eleito. A reunião deliberou sobre um aditivo que daria maior prazo 

para as obras à empreiteira 

 

No fim da tarde de 6 de fevereiro, um sábado, Roberto de Andrade saiu vitorioso na eleição 

para presidente do Corinthians. De camisa polo azul-clara e com adesivo "Roberto 

Presidente" colado no peito, o candidato comemorou de braços dados e erguidos com os 

vice-presidentes da chapa, André Luis Oliveira e Jorge Kalil, e o ex-presidente corintiano 

Andrés Sanchez. No primeiro discurso, o novo mandatário homenageou os colegas e 

prometeu trabalho. "Vamos começar daqui a pouco", disse. Na verdade o "trabalho" já 

tinha começado. Às 10 horas de 4 de fevereiro, a quinta-feira anterior, Andrade se 

apresentou como presidente do Corinthians em reunião que deliberou sobre a Arena 

Corinthians. Antes de ter sido eleito. 

O candidato Roberto, identificado como presidente, assinou a lista de presença da 

assembleia geral de cotistas que tomou uma série de decisões sobre o estádio. Uma delas 

tratou de um aditivo ao contrato de construção da arena com a Odebrecht. Andrade 

concordou em dar maior prazo para a conclusão das obras. O aditivo também garantia que 

a construtora não devia mais nenhum valor à Arena Corinthians. Apesar da autorização 

em assembleia, o aditivo não foi assinado posteriormente. Outra deliberação ratificou a 

assinatura de contrato para exploração do estacionamento com a empresa Omnigroup. Em 

outra foi dada autorização para que a BRL Trust, empresa que comanda o fundo de 

investimento imobiliário que administra a Arena Corinthians, alterasse, por meio de 

http://www.foxsports.com.br/news/278605-roberto-de-andrade-fraudou-ata-de-reuniao-antes-de-ser-eleito-diz-revista
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http://exame.abril.com.br/negocios/policia-abre-inquerito-para-investigar-presidente-do-corinthians/
http://www.gazetaesportiva.com/corinthians/roberto-de-andrade-fraudou-ata-de-reuniao-antes-de-ser-eleito-diz-revista/
http://www.gazetaesportiva.com/corinthians/roberto-de-andrade-fraudou-ata-de-reuniao-antes-de-ser-eleito-diz-revista/
http://jornalpontodeencontro.com.br/2016/10/22/revista-acusa-roberto-de-andrade-de-fraudar-ata-no-corinthians/
http://jornalpontodeencontro.com.br/2016/10/22/revista-acusa-roberto-de-andrade-de-fraudar-ata-no-corinthians/
https://1noticiasbrasil.com/presidente-do-corinthians-fraudou-ata-de-reunio-da-arena-que-favorecia-odebrecht/
https://1noticiasbrasil.com/presidente-do-corinthians-fraudou-ata-de-reunio-da-arena-que-favorecia-odebrecht/
http://globoesporte.globo.com/futebol/times/corinthians/noticia/2015/02/roberto-de-andrade-e-eleito-presidente-do-corinthians.html


aditivos, contratos relativos ao financiamento da construção com a Caixa. A reunião 

deliberou sobre pontos estratégicos para o futuro do estádio. 

A assinatura de Roberto de Andrade Souza, acompanhada da palavra "presidente" e do 

escudo do Corinthians, consta na ata da assembleia em questão. A ata da assembleia foi 

registrada em cartório em São Paulo, no 2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e 

Civil de Pessoa Jurídica, e foi obtida por ÉPOCA. O documento foi assinado por 

representantes dos outros cotistas, Odebrecht e Arena Itaquera. 

 

A atitude pode ser configurada como falsidade ideológica, quando alguém insere uma 

declaração falsa em documento público ou privado, segundo advogados consultados pela 

reportagem. A pena prevista para esse crime pelo Código Penal é de multa e um a três anos 

de reclusão para documentos particulares, como é o caso da ata em questão. Mas isso 

depende da avaliação do caso. "O crime só existe se houver relevância jurídica, isto é, se o 

ato praticado puder causar prejuízo", explica o advogado criminalista Fábio Delmanto. 

As regras impostas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fundos de 

investimentos imobiliários, como o que comanda a Arena Corinthians, também podem ter 

sido desrespeitadas. A Instrução CVM 472 estabelece que somente podem votar em 

assembleias gerais os cotistas com representantes legais ou procuradores constituídos 

legalmente há menos de um ano. ÉPOCA procurou o ex-presidente Mário Gobbi, em 

exercício naquele momento, para saber se a diretoria alvinegra havia feito uma procuração 



para que Andrade a representasse na reunião do estádio, mas o ex-presidente preferiu não 

comentar. A ata não acompanha nenhuma sinalização de que Andrade representava o 

Corinthians como procurador. 

Andrade não tinha, naquela data, cargo na diretoria corintiana havia mais de um ano, 

conforme prevê a ICVM 472. Embora tenha sido diretor de futebol de Mário Gobbi, 

Andrade deixou o cargo em janeiro de 2014. O atual presidente só voltaria a ter poder legal 

para representar o Corinthians dois dias após a assembleia em questão, quando venceu as 

eleições para presidente. O resultado do pleito não era previsível a ponto de encorajar o 

candidato a se identificar como presidente do clube em uma reunião da arena antes das 

urnas. Andrade obteve 1.848 votos, 57% do total, enquanto o candidato da oposição, 

Antonio Roque Citadini, recebeu 1.393, ou 43% dos votos. 

 

Procurado por ÉPOCA, Andrade afirma, por meio de advogado, que a ata da assembleia 

levou alguns dias para ser lavrada – redigida e registrada em cartório. "Por esse motivo 

pediram a assinatura dele no documento", diz Luiz Felipe Santoro, advogado do 

Corinthians. Gobbi, ex-presidente na data da lavratura da ata, não tinha mais condição 

legal para assinar o documento, ainda de acordo com o advogado corintiano. Santoro 

acrescenta que Andrade não participou daquela assembleia, embora tenha assinado a lista 

de presença. O presidente corintiano foi questionado duas vezes sobre a presença, mas não 

respondeu às mensagens da reportagem. 

A justificativa apresentada pelo atual presidente corintiano não o livra de ter cometido uma 

irregularidade. É comum que a lavratura de atas, em fundos com poucos sócios, aconteça 

em uma data posterior à reunião. Mas o documento assinado precisa necessariamente 

refletir o que ocorreu na assembleia. Se Andrade não esteve presente na assembleia, não 

http://globoesporte.globo.com/futebol/times/corinthians/noticia/2014/01/roberto-de-andrade-e-duilio-monteiro-deixam-diretoria-de-futebol-do-timao.html
http://globoesporte.globo.com/futebol/times/corinthians/noticia/2015/02/roberto-de-andrade-e-eleito-presidente-do-corinthians.html


poderia ter assinado a lista de presença. Em nenhuma hipótese, segundo advogados ouvidos 

por ÉPOCA, um cotista pode assinar a lista de presença sem ter comparecido à reunião. O 

fato de Andrade ter sido eleito dois dias após a reunião também não muda a posição que 

ele tinha no dia da reunião, a de candidato. Em português claro: a ata foi fraudada de 

qualquer maneira – com ou sem a presença de Andrade na reunião. 

ÉPOCA também procurou a BRL Trust, responsável por gerir o fundo que comanda a Arena 

Corinthians. A reportagem deixou mensagens no celular de Rodrigo Cavalcante, sócio 

diretor da empresa, mas não obteve nenhuma resposta. ÉPOCA ligou para Sérgio Luiz 

Verardi Dias, advogado da BRL e também presidente da mesa da assembleia geral de 

cotistas de 5 de fevereiro. Dias pediu para conversar às 14 horas desta sexta-feira (21), 

mas não atendeu mais o telefone. A reportagem fez quatro tentativas de contato a partir do 

horário combinado, uma a cada 30 minutos, mas o advogado da BRL não voltou a atender. 

A Odebrecht, cotista, também procurada, afirmou que não vai se posicionar sobre o caso. 

Após a publicação desta reportagem, o Corinthians publicou nota oficial para rebater 

ÉPOCA. O clube repetiu a versão informada pelo advogado do clube à reportagem, de que 

Andrade já era presidente na data da lavratura da ata da reunião. Também acrescentou 

que "sequer houve reunião presencial" e que a ata foi elaborada pela BRL Trust e assinada 

pelo Corinthians e pela Odebrecht.” 

 

12. De outra banda, instado a se manifestar, o Presidente da 

Diretoria apresentou a seguinte nota oficial (DOC. 02, grifos nossos): 

 

O presidente Roberto de Andrade Souza vem a público esclarecer que jamais fraudou 

qualquer documento, seja em relação ao Corinthians, seja em sua vida pessoal ou 

profissional. A ata mencionada na matéria da Revista Época se refere a uma 

assembleia1 do Arena FII realizada na sexta-feira, dia 05/02/15. A eleição do 

Presidente Roberto ocorreu em 07/02/15. Quando a ata foi lavrada, o Presidente 

Roberto já se encontrava no exercício de seu mandato. Os temas objeto da ata já haviam 

                                                 
1 A ASSEMBLEIA GERAL DOS QUOTISTAS é a instância máxima de decisão de um Fundo. 

Ela é a reunião objetivando tomar decisões importantes, muitas vezes estratégicas, 

relacionadas à administração ou gestão do fundo. Entre outras matérias, cabe à 

Assembleia Geral deliberar sobre: alteração na política de investimento do Fundo, 

demonstrações contábeis apresentadas pelo administrador, alteração do Regulamento 

do Fundo, substituição do Administrador, do Gestor ou do Custodiante, 

transformação, fusão, incorporação, cisão ou eventual liquidação do Fundo, aumento 

ou alteração da forma de cálculo das taxas de administração e, caso existam, das 

taxas de performance, de entrada e de saída.  

Todos os cotistas devem ser convocados por carta para a assembleia geral. Essa 

carta deve especificar os assuntos a serem deliberados e o local, a data e a hora 

da assembleia.  

O resumo das decisões da Assembleia Geral deve ser enviado a cada cotista no prazo 

de até 30 (trinta) dias após a data de sua realização, podendo ser utilizado para 

esse fim o extrato de conta mensal. 

 

http://www.corinthians.com.br/noticias/ver/61052#.WAqEEY8rLce
http://www.corinthians.com.br/noticias/ver/61052#.WAqEEY8rLce


sido previamente alinhados entre as partes, de modo que sequer houve reunião 

presencial, como é comum nesses casos2. A ata foi elaborada pela BRL Trust, 

administradora do Fundo, e posteriormente encaminhada para assinatura do 

Corinthians e da Odebrecht. 

Importante, por fim, esclarecer que embora a assembleia em questão tenha aprovado 

a assinatura do sexto aditivo ao Contrato de Construção celebrado entre Corinthians 

e Odebrecht, ao tomar conhecimento do teor integral do documento, o Presidente 

Roberto optou por não assiná-lo. 

13. Com efeito, a resposta oficial proferida pelo Sr. Presidente, via 

assessoria de imprensa, tornaram incontroversos três fatos, transmudados em verdadeira NOTA DE 

CULPA. São eles:  

 

 

A) A data da Assembleia realmente recaiu no dia 05 de fevereiro de 2.015, época em 

que o Presidente da Diretoria era o Sr. Mario Gobbi Filho e não o SR. Roberto de 

Andrade Souza; 

 

B) O Sr. Roberto de Andrade Souza assinou tardiamente a ata em questão, não tendo 

participado presencialmente da assembleia; 

 

C) A ata mencionada aprovou sem qualquer restrição a celebração do sexto aditivo ao 

Contrato de Engenharia, Fornecimento e Construção das Obras Civis do Estádio em 

Itaquera que alterou o prazo para a conclusão das obras, mas o Sr. Presidente “ao tomar 

conhecimento do teor do documento, não o assinou”.  

   

 

14. Da simples narração desses três fatos inequívocos, extrai-se a 

certeza absoluta que a Assembleia Geral de Quotistas realizada em 05 de fevereiro de 2.015 é inválida, pois 

praticada com ofensa a preceitos de ordem pública, faltando-lhe um elemento substancial ao ato jurídico, 

qual seja a patente falta de legitimidade de quem o firmou; pior que isso. O teor da ata não é nem ao 

menos verdadeiro. Existe contradição gritante entre o texto que menciona a aprovação pelos quotistas do 

sexto aditivo do contrato com a Odebrecht “sem qualquer restrição” e a iniciativa posterior do Senhor 

Presidente da Diretoria de não assiná-lo “ao tomar conhecimento do teor do documento”.  

 

                                                 
2 Os cotistas podem votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, desde 

que recebida pelo administrador antes do início da assembleia, observado o 

disposto no regulamento, que pode, inclusive, dispor sobre a possibilidade de as 

deliberações da assembleia serem adotadas mediante processo de consulta formal, 

sem necessidade de reunião dos cotistas. 

 



15. Quer dizer: Quando o Sr. Presidente, ora processado afirma que 

tomou conhecimento do teor do tal aditivo somente depois da assinatura da ata da reunião, cria uma confusão 

enorme! Há flagrante mentira, desmascarada pela paradoxal nota oficial (DOC. 02). O documento citado 

aduz expressamente que “Os temas objeto da ata já haviam sido previamente alinhados entre as partes”! 

Por infortúnio, resta incógnito para a totalidade dos conselheiros signatários do presente expediente, em 

qual momento o Sr. Roberto falou a verdade, pois todo o negócio jurídico está drasticamente viciado e 

confuso. Aliás, fica mesmo difícil aferir quem manda no Clube! 

 

16. Indubitavelmente caberia ao dirigente-processado, caso 

houvesse realmente recebido a posteriori a ata da assembleia geral de quotistas, tal como narrado por si, 

negar-lhe a assinatura, solicitando que uma nova Assembleia fosse realizada. Qualquer outro argumento 

é mero sofisma, dissociado da realidade documental anexada ao procedimento vertente, constituindo 

desrespeito ao artigo 53 da Instrução CVM Nº 409, de 18 de agosto de 2.0043 (DOC. 03). Destaque-se à 

expressa submissão às regras dessa Comissão de Valores Mobiliários, conforme resposta expressa do Diretor 

Financeiro EMERSON PIOVESAN, que respondendo à indagação dos Conselheiros Heroi Vicente, Antonio 

Craveiro e o sócio Max Anselmo, respondeu: “Todos os contratos de cessão/locação são submetidos a 

análise interna, jurídica e financeira, pela estrutura do Fundo Arena, o qual deve seguir as normas da 

CVM e demais regulamentos aplicáveis a esse tipo de Fundo Imobiliário”  

 

17. Por conseguinte, ao assinar um compromisso de altíssima 

relevância institucional, com teor não  verídico e revelado impossível de prosperar diante da patente falta 

de legitimidade à época (à guisa inclusive da inexistência de qualquer procuração outorgada pelo então 

presidente MARIO GOBBI), o Sr. Roberto de Andrade praticou ato condenável, deu azo à publicação da 

reportagem sumamente ofensiva, denegriu a imagem do Clube, trouxe-lhe prejuízos consideráveis, 

além de ter desrespeitado a Lei civil e possivelmente penal!  

 

 

 

B) REPORTAGEM DE 01/11/2016 INTITULADA “PRESIDENTE DO CORINTHIANS TAMBÉM 

FRAUDOU CONTRATO DE ESTACIONAMENTO DA ARENA” 

  

 18. Não bastasse o teor surreal da matéria vista alhures, sobreveio 

nova reportagem, também de autoria de RODRIGO CAPELO, a imputar a prática de FRAUDE no contrato 

de estacionamento da Arena (Vide por obséquio, DOC.04). Seu teor é alcançado através do endereço 

eletrônico 

                                                 
3 Art. 53. Somente os cotistas inscritos no registro de cotistas na data da convocação 
da assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos 

há menos de 1 (um) ano podem votar na assembleia geral. 



http://epoca.globo.com/vida/esporte/noticia/2016/10/presidente-do-corinthians-fraudou-ata-de-reuniao-da-

arena-que-favorecia-odebrecht.html 

  

 

 19. Sem mais delongas, eis o que consta da indigitada reportagem:  

  

“Presidente do Corinthians também fraudou contrato de estacionamento da Arena 

 

Além de se identificar como presidente em reunião do estádio, como revelou ÉPOCA, 

Roberto de Andrade, ainda candidato, assinou o contrato do estacionamento da Arena 

Corinthians 27 dias antes de ser eleito. 

Roberto de Andrade, presidente do Corinthians, assinou a lista de presença da assembleia-

geral da Arena Corinthians que decidiu pela contratação da Omni, parceira do clube em 

outras áreas, para administrar o estacionamento do estádio. A reunião aconteceu 

oficialmente em 5 de fevereiro de 2015, e o mandatário só viria a ser eleito dois dias depois, 

em 7 de fevereiro de 2015. A assinatura configura falsidade ideológica, uma fraude. Mas 

as irregularidades não cessaram aí. O próprio contrato do estacionamento, assinado em 10 

de janeiro de 2015, contém a assinatura de Andrade e o carimbo de presidente, cargo que 

o dirigente só ocuparia 27 dias depois. 

ÉPOCA teve acesso ao contrato de locação de espaço para estacionamento entre 

Corinthians, Omnigroup e o fundo de investimento que comanda a Arena Corinthians, 

representado pela BRL Trust. O documento possui as assinaturas de Roberto de Andrade 

Souza, reconhecida pelo Cartório de Registro Civil do Tatuapé, de Daniela Bonifácio, 

diretora jurídica da BRL Trust, e de Marta Alves de Souza Cruz, dona da Omni, além de 

duas testemunhas. 
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O contrato estabelece que a Omni é responsável por administrar o estacionamento da Arena 

Corinthians por dez anos – o documento começa a valer em 10 de janeiro de 2015, mas o 

início da operação é retroativo e considera a data de 14 de outubro de 2014. A parceria, 

portanto, valeria até 2024. Nela o estádio tem direito a 70% da receita líquida, isto é, após 

descontados os gastos da Omni com pessoal e tecnologia, enquanto os 30% restantes vão 

para a empresa. 

A parceria com a Omni tinha pegadinhas. O contrato afirma que a empresa deveria fazer 

um pagamento mínimo de R$ 1,35 milhão ao fundo independentemente de suas receitas. A 

cláusula a seguir, no entanto, condiciona o repasse a dois fatores: o estádio precisaria ter 

o Habite-se, uma autorização emitida pela prefeitura, e o estacionamento deveria ter sua 

infraestrutura toda concluída. A obra não foi finalizada conforme projeto. A Omni também 

tem liberdade para romper o contrato, sem pagar nenhuma multa, se em algum momento 

houver discordância entre as partes sobre os "parâmetros" a serem adotados na gestão do 

estacionamento. 



 

A assinatura de Andrade no contrato representa mais uma fraude, falsidade ideológica – 

crime que ocorre quando alguém inclui informação falsa ou omite informação necessária 

em documento público ou privado. O então candidato se identificou como presidente, com 

carimbo do clube, não só na assembleia-geral do fundo que deliberou sobre o contrato, 

como no próprio contrato. O ato se agrava pelo fato de uma cláusula estabelecer que "as 

partes declaram e garantem que possuem todos os poderes e autoridade" para assinar 

aquele documento. Andrade não tinha. A pena prevista pelo Código Penal é de multa e um 

a três anos de reclusão. 

Andrade deu a mesma justificativa que usou para a ata fraudada: alegou, por meio de 

advogado, que já estava em exercício quando assinou o contrato, que levou mais de um mês 

para ser confeccionado, validado pelo departamento jurídico do clube e encaminhado para 

a assinatura das partes. ÉPOCA reitera que, como no caso da ata, conforme ouviu de 

advogado especializado em Direito Societário, o contrato precisa refletir exatamente o que 

era válido na data da assinatura legal. Em 10 de janeiro de 2015 era Mário Gobbi o 

presidente corintiano, portanto apenas ele poderia se identificar como tal. Marta Alves de 

Souza Cruz, dona da Omni, e Rodrigo Cavalcante, sócio-diretor da BRL Trust, foram 

procurados pela reportagem às 19 horas de segunda-feira (31), mas não responderam às 

mensagens. Gobbi não quis comentar.”  

 

20. A matéria é estarrecedora! Ela implica na assunção de 

compromissos financeiros em nome do SCCP, por quem não detinha poderes para tanto, várias semanas 

antes da posse! 
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21. A inaceitável postura do Sr. Dirigente ora processado, revela-se 

forma adredemente preparada para burlar vedações estatutárias principalmente porque a Ficha Cadastral 

Simplificada (DOC. 05) expedida pela Junta Comercial do Estado de São Paulo, aponta os seguintes dados 

da empresa OMNIGROUP SOLUÇÕES E CONSULTORIA LTDA. – ME:  

 

OMNIGROUP SOLUCOES E CONSULTORIA LTDA 

TIPO: SOCIEDADE LIMITADA (M.E.) 

NIRE MATRIZ DATA DA CONSTITUIÇÃO EMISSÃO 

35223597421 24/08/2009 05/11/2016 22:59:00 

INÍCIO DE ATIVIDADE CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL 

19/08/2009 11.123.730/0001-04 

CAPITAL 

R$ 740.000,00 (SETECENTOS E QUARENTA MIL REAIS) 

ENDEREÇO 

LOGRADOURO: RUA BRIGADEIRO VILELA NÚMERO: 114 

BAIRRO: JARDIM CACHOEIRA COMPLEMENTO: 

MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 02763-000 UF: SP 

OBJETO SOCIAL 

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E 

SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 

TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E 

SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET 

ATIVIDADES DE COBRANÇA E INFORMAÇÕES CADASTRAIS 

ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E 

NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS 

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA 

LUIZ ALBERTO RAVAGLIO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 661.481.388-

91, RG/RNE: 53433183, RESIDENTE À AV.DIOGENES RIBEIRO DE LIMA, 1045, 

ALTO DE PINHEIROS, SAO PAULO - SP, CEP 05448-001, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, 

ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE 

DE $ 370.000,00 

MARTA ALVES DE SOUZA CRUZ, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 

089.617.538-35, RESIDENTE À AV.DIOGENES RUBEURO DE LIMA, 1041, ALTO DE 

PINHEIROS, SAO PAULO - SP, CEP 05458-001, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E 

ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE 

PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 370.000,00. 

 



22. Ora, enquanto a Ficha Cadastral acima mencionada, define o 

objeto social da empresa como sendo “... comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos 

de informática, tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na 

internet, atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários”, 

o estabelecimento filial, intitulado OMNI–PARK, situado na Av. Miguel Ignacio Curi, 111, sala 1091, 

ABERTO SOMENTE EM 08/09/2016, no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica tem como descrição da 

atividade econômico principal o Estacionamento de Veículos (doc. 05). 

 

 

 

23. Dessa circunstância emerge a necessidade de ser esclarecida a 

metodologia implantada nas relações fisco-tributárias da empresa e a forma pela qual são emitidos os 

documentos e notas fiscais correspondentes, constitutivos dos necessários suportes dos contratos firmados 

com a entidade, a exploração dos serviços prestados e a sua licitude. Ao que parece, inexistem operações 

tributáveis? Os serviços prestados são imunes? Irrespondíveis são tais questões. Aliás, a resposta do Diretor 

Financeiro (DOC. 04) é contraditória com a prática de fato adotada pela gestão em exame. Respondeu o 

Nobre administrador: “Os locatários/cessionários são submetidos a todos os critérios estabelecidos para a 

adequada cessão/locação do espaço requerido.” (DOC. 04). 

 

24. Estas contraditórias situações, que acabam ficando tão só no 

patamar de meras indagações sem respostas plausíveis e convincentes, reafirmam a inteira procedência do 

presente pedido, à luz da legislação pátria que rege a matéria, à qual o Estatuto do Clube está totalmente 

adstrito.  

 

III – DAS INFRAÇÕES ESTATUTÁRIAS 



 

25. O Senhor Presidente da Diretoria ora processado agiu sob 

qualquer ótica, de forma açodada e ilegal, em franco descompasso com as prescrições estatutárias, mais 

especificamente os artigos 24, “H”, 27, “D”, e art. 104, “b” e “d” do Estatuto vigente, in verbis:  

 

“Art. 24 – Constituem obrigações dos associados: 

H – Não denegrir a imagem do Clube por qualquer meio; 

Art. 27 – É passível de suspensão o associado que: 

D – Praticar ato condenável (...) 

  

Art. 104 – São motivos para requerer a destituição dos administradores 

(Presidente da Diretoria ou de seus Vice-Presidentes): 

a) omissis. 

b) ter ele acarretado, por ação ou omissão, prejuízo considerável ao 

patrimônio ou à imagem do Corinthians; 

c) omissis. 

d) ter ele infringido, por ação ou omissão, expressa norma estatutária.”   

 

26. Nem se alegue que os fatos mencionados não trouxeram prejuízo 

material imediato ao Clube. Isso é irrelevante sob a ótica do processo destitutivo vertente e sequer pode ser 

auferido em sua totalidade neste momento.  

 

27. Ora, é inegável que a propagação das notícias pela Revista Época 

geraram efeitos tremendamente negativos na vida do Corinthians, cuja base de sustentação financeira é 

justamente sua imagem! A mentira revelada abala a confiança e a credibilidade, pilares mais importantes 

do relacionamento negocial ordinário do qual o Clube não pode fugir por vicissitude da vida desportiva. Há 

comprometimento em relação aos patrocinadores, por exemplo. Não é raro (e na verdade deveria ser praxe) 

que em contratos de publicidade existam cláusulas estabelecendo como motivo de rescisão a ocorrência de 

escândalos que comprometam a imagem do anunciante e o associe à irregularidades. Uma vez que a confiança 

está perdida, é necessário trilhar um longo e árduo caminho. O descrédito pelo desatendimento da Lei é 

um processo cumulativo e inexorável.  

28. A Entidade segue perdendo a credibilidade. Dessa forma e sem 

aviso manifesto, um belo dia, mesmo que seus gestores não estejam realizando maus feitos, fatalmente não 

haverá mais crédito! 

 



29. Tanto assim é, que o ex-presidente Andrés Navarro Sanchez 

argumenta, publicamente, que a operação Lava Jato dificulta a venda dos naming rights... 4 

 

30. Sabendo disso, é obrigação estatutária do Presidente da Diretoria 

agir com correição, zelo, lisura, galhardia. Ele é a personificação corporal do Clube. É a medida dos 

associados e deveria ser o modelo de conduta dos seus semelhantes! ASSINANDO UMA ATA DE 

ASSEMBLEIA COM DATA QUE SEQUER ERA PRESIDENTE, ASSINANDO UM CONTRATO 

CUJA DATA REMONTA 27 DIAS ANTES DE ELEITO, o Sr. Roberto, de certa forma, colocou em 

dúvida o próprio processo eleitoral que o sagrou vitorioso! Pergunta-se apenas a título de argumentação: E 

se o candidato adversário tivesse ganho? Como se resolveria o imbróglio? 

 

31. Nessa mesma linha de raciocínio, os meios de comunicação 

citados no introito – muitos por sinal – não titubearam em taxar de FRAUDES as práticas ora examinadas, 

situação altamente degradante e incompatível com a tradição histórica do centenário Corinthians, 

possivelmente a maior Entidade de Prática Desportiva da América Latina e uma das maiores do mundo. 

 

32. Não bastasse, em extensa reportagem o jornal FOLHA DE SÃO 

PAULO, veiculado no dia 03.11.2016, com alcance noticioso não só no país, mas também no exterior e em 

todos os segmentos e portais informativos do mundo, dá conta, contendo artigo opinativo titulado 

“Impeachment no Corinthians”, que: 

 

“... Pense em Andrés Sanchez no papel de Eduardo Cunha. Em 

conselheiros corintianos da mesma estirpe dos deputados fichas sujas que 

respaldam a ideia e num presidente fraco como Roberto de Andrade. Você 

tem o quadro atual nas alamedas do Parque São Jorge...” 

 

33. Vê-se sem qualquer prolixidade que as notícias vertentes 

depreciam além da própria instituição Sport Club Corinthians Paulista, todos os Conselheiros, jogados no rol 

dos culpados, tudo por conta das odiosas práticas administrativas do Presidente da Diretoria, tratado por 

“fraco” pela matéria. 

 

34. Urge salientar, ainda, outra omissão marcante do Presidente da 

Diretoria que macula o estatuto social, mais precisamente o art.  109, 12, pois não forneceu os documentos 

solicitados por alguns dos subscritores do impeachment, cujo pleito foi protocolado em 01/11/16 (vide por 

obséquio, DOC. 05), tampouco apresentou qualquer esclarecimento formal para tal negativa, sendo o seu 

                                                 
4 http://www.lance.com.br/corinthians/lava-jato-atrapalha-venda-naming-rights-arena-

diz-andres-sanchez.html 
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silêncio sintomático, talvez por força dos atuais escândalos retratados pela imprensa escrita e falada, o que 

nos leva à presunção de que as irregularidades apontadas podem ser verdadeiras. 

 

35. Tal atitude mostra o total desrespeito para com os membros do 

Conselho Deliberativo, os quais estão impossibilitados de analisar com acuidade os contratos ora 

questionados, prejudicando, assim, um juízo seguro sobre a realidade das contas do clube, cuja atribuição 

lhes é conferida pelo art. 80, b e c.  

 

36. E nem se alegue eventual cláusula de confidencialidade para 

justificar tal desiderato, pois muitos contratos postulados não as possui. E aqueles que as ostenta, a negativa 

deve ser dirigida a terceiros, e nunca aos membros do Conselho Deliberativo, sob pena de fazer letra morta 

à sua maior missão estatutária, ou seja, o julgamento das contas anuais, sendo de rigor a destituição do 

Presidente da Diretoria por ter infringido expressa norma estatutária, conforme reza o disposto no art. 104, 

d. 

 

 

37. Nesse diapasão, o direcionamento imprimido pelo processado à 

sua gestão é temerária, “data vênia”, permeado de evasivas, tendentes a encobrir possíveis mazelas, 

obviamente não condizentes com os propósitos históricos, galantes, altaneiros, sociais e desportivos que 

alçaram a entidade ao topo do honrado patamar no qual se encontra, e que jamais poderá ser maculado. Daí 

a razão estatutária e fática que determina o processamento e o subsequente acolhimento do presente pedido. 

 

IV – DOS REQUERIMENTOS 

 

38. Ante todo o exposto e demonstrado, é a presente para requerer a 

V. Exa., Respeitável Presidente do E. Conselho, digne-se dar seguimento ao presente processo de 

DESTITUIÇÃO DO PRESIDENTE DA DIRETORIA, Sr. Roberto de Andrade Souza, encaminhando-o à 

Douta Comissão de Ética e Disciplina no prazo de 5 (cinco) dias, devendo este órgão dar ciência ao 

processado no prazo regulamentar do art. 105, b, seguindo-se, após, todo o rito procedimental estabelecido 

no Estatuto do Sport Club Corinthians Paulista até final decisão, obtida em votação pelo plenário do E. 

Conselho Deliberativo, que proclamará o impedimento definitivo do Sr. Roberto Andrade de Souza, por ser 

medida da mais curial Justiça. 

 

39. De igual modo, ante a lacuna em nosso estatuto sobre a 

possibilidade dos reclamantes em participar dos debates perante o Conselho Deliberativo, rogamos a Vossa 

Excelência a concessão de igual tempo ao que for concedido à defesa para tal finalidade, a fim de que sejam 

assegurados os princípios da igualdade e o da paridade de armas, os quais estabelecem que as partes 

envolvidas devem apresentar o caso sob condições que não impliquem nenhuma posição desvantajosa a 



respeito do "ex adverso". O tratamento igualitário das partes é a medula do devido processo legal, 

descabendo, na via interpretativa, afastá-lo, principalmente dentro de um Estado Democrático de Direito. 

Veja-se que, apenas se as garantias das partes forem observadas em todos os atos da estrutura procedimental, 

é que existirá legitimidade da decisão do Conselho Deliberativo.   

 

 

Termos em que,  

P. Deferimento. 

 

São Paulo, 

 

 

NOME            MATRÍCULA   
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