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 São Paulo, 05 de setembro de 2016. 

 

Ilmo Sr. Presidente do E. Conselho Deliberativo do SPFC 

MARCELO PUPO 

Em mãos 

Na qualidade de associado há décadas do SPFC e membro vitalício deste E. 

Conselho, e principalmente, Sãopaulino que sou, paixão que justifica minha ativa 

atuação durante anos e anos na vida do Tricolor Paulista – sempre de forma 

voluntária, abnegada e gratuita, venho, absolutamente indignado e 

extremamente preocupado com a irresponsabilidade a seguir denunciada, 

oferecer representação contra o conselheiro José Francisco Manssur com 

fundamento nos gravíssimos fatos: 

Senhor Presidente, em recente representação que formulei anteriormente, 

afirmei que, ou se restabelece a ordem e o respeito dentro do SPFC, ou 

caminhamos para o terreno perigoso da balburdia, da irresponsabilidade, ao 

caos. 

Na representação anterior afirmei também que nos últimos anos tem proliferado 

a irresponsabilidade de muitos com condutas de afronta a honra, moral, imagem 

e o intimo de terceiros, como se não houvesse conseqüência, com acusações 

levianas, inconseqüentes, alguns que se acham acima de tudo e todos, pensam 

tudo poder fazer, sem qualquer fundamento, acusam, julgam, apontam... 

irresponsáveis, inconseqüentes! 

Pois bem, uma vez mais um membro deste E. Conselho cometeu conduta 

gravíssima, que colocou e coloca, inclusive, minha integridade física e da minha 

família em risco. 
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Com efeito, ao longo da semana p. passada, foi publicado nas redes sociais da 

torcida organizada Independente, o seguinte: 

“Mansur Vice SPFC passou endereço do conselheiro DEDÉ que alega ser 

santista para irmos na casa dele” 

Sr. Presidente, V.Sa. tem idéia do grau de risco e exposição que tal divulgação 

representa para minha vida e da minha família? E se fosse a sua? Ou de 

qualquer colega desta casa? 

É o futebol uma atividade que lida com o extremo da paixão, onde não raro as 

pessoas – torcedores, são impulsionadas por sentimentos passionais. 

Nas torcidas organizadas o torcedores não são diferentes, apaixonados, 

vibrantes e fanáticos, lutam e sofrem por seus times, e evidentemente, algumas 

vezes se revoltam. 

Particularmente num momento trágico na história do SPFC, em que nosso clube 

vive uma derrocada sem precedentes em função de má-gestão do futebol, por 

óbvio, a torcida está literalmente revoltada. 

Eis que um ato temerário, irresponsável e gravíssimo é cometido nada mais, 

nada menos, que pelo vice presidente de marketing do SPFC. 

Desde a publicação do post acima transcrito pela Torcida Independente, eu e 

minha família ficamos absolutamente agitados e muito abalados, fazendo com 

que eu fosse em busca de maiores informações para tentar saber a veracidade 

da informação. 

E para minha extrema decepção e surpresa tive acesso a confirmação de que o 

vice presidente de marketing do SPFC, pasme V.Sa., realmente mantém 

inúmeros contados com um dos lideres da torcida e para ele encaminhou minha 

foto, com endereço e a grave acusação de que eu seria santista!  
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Quem é este Mansur para passar meu endereço ou de qualquer outro colega de 

conselho para terceiro?!?! 

Pior, num momento de profunda crise do SPFC, em que os dirigentes são os 

principais responsáveis, esse cidadão impõe risco a minha integridade física e 

da minha família. 

Mais ainda, com o atrevimento de afirmar “não aceito que venha um santista...”, 

grave, inadmissível, leviano e irresponsável o ato que deve ser penalizado no 

grau máximo, exclusão do seu autor deste E. Conselho. 

Esse ato claramente induziu e incitou a torcida contra minha pessoa, com a 

irresponsabilidade de comprometer até mesmo minha família, na medida que 

expôs o endereço da minha casa, com a leviana acusação de ser santista. 

Tenho uma história de vida honrada no nosso querido SPFC, clube que desde 

muito pequeno freqüento com dignidade, vestindo esta camisa, SEM NUNCA 

RECEBER QUALQUER REMUNERAÇÃO, em respeito ao que manda o nosso 

estatuto. 

Já o conselheiro Mansur, que incitou a torcida uniformizada e passou meu 

endereço - com a leviana acusação de que eu torço por outro time, por meio 

indireto, de pequeno escritório de advocacia, faturou milhões e milhões com 

serviços que ninguém ao certo nunca conheceu, menos ainda a remuneração, 

porque sempre teve tudo blindado e escondido.  

Esse mesmo conselheiro Mansur que migrou do jurídico para o marketing, 

propalava aos quatro cantos ter atuação voluntária no SPFC, como quase todos 

nós conselheiros temos, publicando em rede social ser voluntário, como consta 

de sua própria rede social Linkedin (anexo). 
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Não é a toa que já foi proposta investigação a respeito deste caso, assinada, 

inclusive, por delegado federal, cuja apuração rigorosa deve ser imediatamente 

terminada. 

Sr. Presidente, francamente, o caso é tão grave, mas tão grave, que torna 

indispensável qualquer outro acréscimo ou delonga, porquanto indubitavelmente 

resta comprovado que um membro desta casa, com cargo diretivo de vice 

presidente, transmitiu à torcida organizada foto do nosso livro de conselheiros 

com meus dados pessoais, na nítida intenção de incitar atos covardes e 

perigosos contra minha pessoa, com imputação leviana. 

Sinceramente, se este ato for tolerado por esta casa, e se o autor desta 

inconseqüente atitude não for sumariamente cassado, teremos instalado aqui o 

caos e uma terra de ninguém!  

O E. Conselho Deliberativo, órgão de maior poder do clube e de reconhecida 

tradição, seguramente ao levar a cabo as formais representações que são 

apresentadas ao elevado juízo desta E. Casa – todas fundadas em documentos 

– e não boatos e fofocas, colocará um basta nos atos levianos que tem assolado 

o SPFC. 

Conforme já exposto em representação anterior, o estatuto do SPFC que DEVE 

SER RESPEITADO, exige que o conselheiro do clube deve torcer para o São 

Paulo Futebol Clube – Fé Sãopaulina, de tal sorte que, a leviana e irresponsável 

mentira do conselheiro ora representado me colocaria numa situação de 

falsidade ideológica! 

Sr. Presidente, jamais vou admitir!!! 

Já disse e repito, vivo e respiro este clube há décadas – desde a infância, com 

sacrifico próprio, da minha família, profissional, acompanhando o SPFC em 

todos os momentos, vibro e sofro com as vitorias e derrotas e NINGUEM 
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PODERÁ COMETER UMA LEVIANDADE DE TAMANHA 

IRRESPONSABILIDADE, pior, que neste caso me expôs, a minha família, 

inclusive com risco a integridade física!!! 

Senhor Presidente, extremamente preocupado, exijo pronta e rigorosa atuação 

da Comissão de Ética e Disciplina para que seja restabelecida a ordem e respeito 

às tradições Sãopaulinas, aos membros do E. Conselho e a minha pessoa, com 

pena de exclusão do conselheiro José Francisco Manssur diante dos 

gravíssimos atos aqui denunciados, antes que uma tragédia venha acontecer. 

 

Antonio Donizeti Gonçalves 

 

 


