
 Jockey Club Brasileiro
Prestação de contas da Administração

janeiro/2010 a junho/2011

Do ponto de vista financeiro, a 
situação do clube evoluiu positiva-
mente, como resultado da profis-
sionalização da gestão. as despesas 
em relação à receita operacional 
bruta caíram 1% e as  receitas au-
mentaram 3%, o que teve impacto 
positivo no caixa. o resultado final 
antes da provisão de iSS sobre o 
MGa, que foi de r$ 1.136.402,00 
em dezembro de 2010, chegou 
a r$ 2.566.401,00 em junho de 
2011, situação que viabilizou a rea-
lização de investimentos em diver-
sas áreas do Clube.  

o quadro de receita e despesa 
deve melhorar com o projeto de re-
trofit para recuperação da Sede Cen-
tro, que vai liberar expressiva área 
para locação. Cinco escritórios de 
arquitetura foram convidados a apre-
sentar anteprojetos. Depois de esco-
lher o mais adequado, a Diretoria 
fará licitação para selecionar o inves-
tidor/construtor e, então, os sócios 
serão convocados a deliberar sobre a 
proposta em assembléia geral especí-
fica. Com a implantação do projeto, 
a expectativa é de uma redução de 
despesas de r$ 2.700.000,00/ano. 

o balanço que apresentamos nesta pu-
blicação mostra o cumprimento do compro-
misso que assumimos ainda na campanha 
eleitoral. nosso clube tem melhorado em 
todas as áreas e vai melhorar ainda mais com 
os investimentos previstos até o término da 
nossa gestão, em maio de 2012.

otimistas quanto ao futuro do clube, 
sentimo-nos ao mesmo tempo gratificados 
pelo que conseguimos fazer em benefício 
de todos os sócios, a despeito da ação dano-
sa de um pequeno grupo disposto a sacrifi-
car o futuro de nossa instituição centenária 
em nome de objetivos políticos de curto 
prazo. Mantivemos nossa determinação de 
fazer o melhor para o jCB até mesmo dian-
te da pressão de um vergonhoso pedido de  
impeachment do presidente baseado em  
assinaturas comprovadamente inválidas. 

a consolidação do projeto de implan-
tar uma gestão profissional permitiu o au-
mento sistemático do caixa e dos resultados 
anuais do jCB, o que tornou possível a sé-
rie de ações que beneficiaram as áreas do 
turfe e social.  Muito mais ainda poderá ser 
feito se o interesse maior do clube preva-
lecer e soubermos aproveitar boas idéias e 
novas oportunidades.

Luís Eduardo da Costa Carvalho - Presidente

ComPromisso Com o JCB resultado melhor abre espaço 
para investimentos

Performance 2009 => 2010

MGA + 11,9%

+ 129,7%InvestIMento

+ 18% PrêMIos



investimentos de cerca de r$ 1 milhão 
em tecnologia de informação (Ti) foram 
fundamentais para garantir uma gestão mais 
eficiente, moderna e transparente no jCB.  
além de reduzir despesas, melhorar as recei-
tas e a qualidade da administração, os recur-
sos aplicados em Ti se traduzem em novos 
serviços, maior comodidade e segurança 
para os sócios e facilidade para os turfistas. 

Foi concluída com êxito a implantação 
dos sistemas de gestão (Volpe), da folha de 
pagamentos (rM) e de controle do aces-
so de sócios/garagem (Tríade). Também já 
funciona plenamente  o Sisturfe, sistema de 
controle da Secretaria de Comissão de Cor-
ridas, que permite inscrições pela internet.

Toda a infraestrutura de hardware para 
o sistema de totalização de apostas é nova, 
assim como servidores e estações de traba-
lho dos usuários da administração central. 
Foram compradas todas as licenças de uso 
para os equipamentos novos e atualizadas 
as demais.   

ainda na área tecnológica, a informati-
zação da escola jCB fez com que cada pro-
fessora tenha hoje um lap top. Foi também 
implantado o novo site social, em substitui-
ção ao jCB informa, e está em desenvolvi-
mento o novo site do turfe.

investimento 
em tecnologia

situação fiscal 
apesar das conquistas alcançadas em termos de resultado, a 

situação dos débitos fiscais nas esferas federal e municipal ainda 
é gravíssima.

no âmbito federal, foi concluída a inclusão de parcela conside-
rável dos débitos r$ 47.576.000,00 no reFiS, para pagamento 
em 160 meses, o que consumirá cerca de r$ 5.000.000,00, por 
ano. ainda restarão cerca de r$ 12.706.000,00, a serem parcelados 
junto à SrF – Secretaria da receita Federal.

na esfera municipal, o clube está sendo executado em 
r$451.389.956,95, de uma dívida de r$ 667.389.153,70 referen-
te ao iSS devido sobre o movimento geral de apostas (MGa), con-
forme notificação recebida em 13/04/2011. Quanto a este impos-
to, Supremo Tribunal Federal (STF) acolheu recentemente agravo 
de instrumento que se encontra pendente de julgamento. em caso 
de êxito, o jCB reverterá cerca de 1/3 da dívida e ainda poderá dis-
cutir judicialmente o saldo remanescente do iSS.

Com objetivo de equacionar financeiramente o quadro desfa-
vorável, a Diretoria apresentou ao quadro social o projeto imo-
biliário “jockey Club Boulevard”, cujos estudos e negociações 
foram iniciados na administração passada. renegociado com van-
tagens consideráveis na atual gestão, o projeto foi apresentado aos 
sócios para avaliação, discussão e decisão em assembléia geral que 
seria especialmente convocada para este fim. a oportunidade, no 
entanto, foi perdida porque os empreendedores retiraram a pro-
posta após movimento capitaneado por uma minoria que criou 
um clima desfavorável à sua tramitação.

esse mesmo grupo, que fez uso inclusive da mídia, iniciou em 
seguida movimento político para convocar assembléia geral visando 
ao “impeachment” do presidente do clube. Para tanto, encaminhou 
requerimento com supostamente 516 assinaturas de sócios, o que 
atenderia o estatuto Social. análise criteriosa realizada por funcioná-
rios do Clube, auditores externos e perito grafológico especialmente 
contratado comprovou que não havia 400 assinaturas válidas.

o não cumprimento de cláusula estatutária impediu a convoca-
ção da assembléia geral. inconformado, o grupo recorreu ao Poder 
judiciário. Como é do conhecimento de todos os sócios, o jCB 
conseguiu cassar liminar que obrigava a convocação da assembléia. 
o processo judicial segue sem decisão, mas a Diretoria está certa de 
que terá êxito nesta discussão.

os motivos alegados para o impeachment foram contestados e 
amplamente esclarecidos pelo presidente ao quadro social por meio 
de correspondências e em dois encontros organizados em janei-
ro/2011 nas Sedes Centro e Lagoa.

oportunidade perdida



melhorias em todas as áreas

soCiaL

além de manter um calendário regular de eventos, como 
Dia das Crianças, Baile de Carnaval, Páscoa encantada e Che-
gada do Papai noel, e promover torneiros esportivos,  como 
sinuca, tênis e futebol, o jCB fez uma série de obras reivindi-
cadas pelos sócios. 

• implantação da grama e irrigação do campo de futebol; 
• Construção do Deck das amendoeiras;

• Colocação de grama sintética no parque infantil 
    e aquisição de novos brinquedos;
• inauguração da sala de amamentação;
• Colocação de piso adequado para crianças na sala 
    de recreação infantil;
• inauguração da sala familiar com TV;
• Construção do banheiro feminino do tênis.

TUrFE
Melhores condições e conforto para turfistas, maior preci-

são nos resultados e mais qualidade nas provas são resultado 
dos investimentos feitos nos últimos meses com o objetivo de 
revitalizar o turfe e a criação de cavalos. as ações contribuíram 
diretamente para o  aumento da arrecadação e dos prêmios. 

• reforma da pista de areia, da pista de treinamento e da pista 
diagonal;
• recuperação do peão do prado;

• importação de Photochart digital e poste de iluminação;

• importação de cerca móvel para pista de grama;

• importação de três starting-gates;

• renovação da Tribuna Social, com reforma das cadeiras e 
mesas e dos banheiros do 3º piso, troca de tapetes e recupera-
ção da cúpula da entrada principal;

• impermeabilização da marquise da Tribuna a;

• novo vestiário para funcionários.

o qUE vEm Por aí
a obtenção do habite-se da Sede Lagoa, pendente desde 

1980, foi uma conquista que abriu caminho para uma série de 
investimentos planejados para atender às reivindicações dos 
sócios. 
• Construção de novo parque aquático; 
• Contrução da pista de skate;
• novo acesso ao clube com rigoroso sistema de controle;
• acesso independente ao restaurante;
• implantação do estacionamento para o restaurante Victoria;
• novo site do turfe.

o qUE vEm Por aí
• novo tanque de irrigação das pistas;
• renovação de toda a frota de equipamentos e veículos;
• obras no térreo da Tribuna Social;

• Plano de marketing e publicidade para atrair novos turfistas;
• novos investimentos para atender às exigências do meio 
   ambiente.



HiPódromo
estão sendo viabilizados proje-

tos de recuperação e valorização do 
patrimônio cultural que são tam-
bém indispensáveis para que o clube 
obtenha isenção de iPTu das áreas 
tombadas do hipódromo.

• recuperação das Tribunas e Casas 
de apostas;
• recuperação das casas do jardim 
Botânico.

FaLe ConoSCo
Sempre que tiver alguma dúvida, sugestão ou reclamação, por favor, entre em contato conosco pelo e-mail:
ouvidoria@jockeyrio.com.br

valorização do patrimônio

CEnTro
o retrofit na Sede Centro valorizará o patrimônio do clube, 

aumentará a segurança e o bem-estar dos sócios e permitirá a re-
dução das despesas e o aumento da arrecadação com aluguéis, a 
partir da ocupação de áreas hoje ociosas. outras ações executadas:

• recuperação da fachada da rua nilo Peçanha;
• novos elevadores para a garagem;

• novos elevadores para as entradas das ruas nilo Peçanha 
e almirante Barroso;
• reforma das portarias de acesso pela nilo Peçanha e al-
mirante Barroso;
• revisão dos contratos de locação com previsão de au-
mento de receita de r$ 1.270.000,00. 

mEio amBiEnTE
Conservação do solo e da flora, e reaproveitamento de água são 

algumas ações relevantes do jCB. 

• novo projeto de captação da água do rio dos Macacos;
• retirada dos tanques de combustíveis enterrados na área do hipó-
dromo da Gávea;
• Compra de novo tanque aéreo que vai permitir o abastecimento da 
frota e do gerador;
• Vistoria e obras nas redes de esgoto e drenagem das águas pluviais;
• Monitoramento do som em eventos para não ultrapassar os limites 
permitidos por lei.


