
 

SÃO PAULO CRYSTAL FUTEBOL CLUBE 
CNPJ nº 19.842.588/0001-59 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE PREVENÇÃO E COMBATE À 

MANIPULAÇÃO DE RESULTADO 

 

 
 

 

 



 

2 
 

APRESENTAÇÃO 
 

O São Paulo Crystal é um novo, porém ambicioso clube do futebol paraibano, fundado em 
2017, com sede no município de Cruz do Espírito Santo e que tem como princípios fundamentais a 
formação de cidadãos e atletas e o fair play financeiro e desportivo, não admitindo qualquer 
interferência externa ou situação que venha macular o próprio clube, seus dirigentes, funcionários 
e patrocinadores, em especial nosso esporte tão amado! 

 

 

Futebol tem uma parte interna 
voltada à gestão do clube através de 
seus diretores e funcionários, 
passando pela comissão técnica e 
atletas, e a parte externa, vista aos 
olhos de todos, principalmente os 
torcedores que vão ao estádio, ficam 
na frente da televisão ou com ouvido 
no rádio para apoiar seu clube do 
coração. 
 

Infelizmente, uma outra parte tem chamado atenção nos últimos anos, afinal o esporte exige 
imprevisibilidade e um setor improdutivo busca tornar o futebol previsível e rentável através das 
casas de apostas: são os manipuladores de resultado. 
 

Infortunadamente, essa é a realidade de 
diversos campeonatos, não só em nosso Estado 
e no Brasil, mas por todo o mundo, com a máfia 
das apostas ganhando território velozmente, 
tornando o jogo tão sujo que tem tirado 
torcedores dos estádios, encerrado 
antecipadamente a carreira de atletas, árbitros 
e integrantes de comissão técnica, 
transformando em caso de polícia, como as 
operações como a Game Over e a Cartola. 
 

 

A atividade ilícita é conhecida no mundo inteiro, mas ganhou força na Ásia e tem grande 
influência também do Leste Europeu, com grupos criminosos manipulando o resultado dos jogos 
através de aliciadores que cooptam de funcionários dos clubes a dirigentes, passando por atletas, 
juízes e treinadores, com o fito de adequar o placar e demais lances aos seus próprios interesses, 
movimentando cifras bilionárias ao redor do mundo, por meio de sites de apostas. 

 
Usualmente, as competições com salários baixos e atrasados, pouca atenção e 

regulamentação e/ou fiscalização frouxa, são utilizadas para a realização dessas atividades 
fraudulentas. De maneira impressionante e demonstrando a inexistência de medo na descoberta 
desses ardis, até o campeonato brasileiro da Série A passou por tais circunstâncias, com a 
descoberta da compra de árbitros para influenciar no resultado das partidas. 

 
Impende destacar que as fraudes não ocorrem apenas em partidas de futebol, mas 

também em diversos outros esportes, podendo ser desde o resultado do jogo, como também 
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número de gols/pontos, quem os marcará, a qual tempo, de que forma, entre outras formas de 
obter ganho indevido a partir da manipulação. 

 
Visando coibir a prática ilícita, além dos componentes penais existentes em nossa 

legislação, a CBF introduziu no seu Regulamento Geral de Competições, através do artigo 55, uma 

norma ampla, como o próprio caput diz, “com o objetivo de evitar ou dificultar a 
manipulação de resultado de partidas, considerar-se-á conduta ilícita praticada por 
atletas, técnicos, membros de comissão técnica, dirigentes e membros da equipe de 
arbitragem e todos aqueles que direta ou, indiretamente, possam exercer influência 
no resultado das partidas” e lista comportamentos. 

 
Dentre os comportamentos listados, pontuamos: apostar em si mesmo, em oponente 

ou partida de futebol; assegurar a ocorrência de acontecimento particular durante a partida; dar 
ou receber benefício; compartilhar informação privilegiada; e omitir a informação acerca de 
comportamento corrupto. 

 
Apesar de ser positiva a regulamentação, por si só, não será capaz de reduzir a influência 

desses grupos criminosos. Assim, a colaboração de todos se faz necessária, desde a imprensa até os 
dirigentes, com uma fiscalização atenta e a formação adequada de atletas e demais profissionais. 

 
Por isso, esse pequeno manual trará em linhas gerais e específicas algumas informações 

e medidas a serem tomadas por todos os integrantes do São Paulo Crystal Futebol Clube, como 
forma de prevenir e combater a manipulação de resultado. 
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LEGISLAÇÃO 
 

Conforme citado, além do Regulamento Geral de Competições da CBF, em especial seu 
art. 55, existe pena para manipulação de resultado constante do Estatuto do Torcedor, além de 
outras normas vigentes, por exemplo: 
 

RGC 2020 – CBF 
 
Art. 55 - Com o objetivo de evitar ou dificultar a manipulação de resultado de partidas, considerar-se-á conduta ilícita 
praticada por atletas, técnicos, membros de comissão técnica, dirigentes e membros da equipe de arbitragem e todos 
aqueles que direta ou, indiretamente, possam exercer influência no resultado das partidas, os seguintes 
comportamentos: 
I - apostar em si mesmo, ou permitir que alguém do seu convívio o faça, em seu oponente ou em partida de futebol; 
II - instruir, encorajar ou facilitar qualquer outra pessoa a apostar em partida de futebol da qual esteja participando ou 
possa exercer influência; 
III - assegurar a ocorrência de um acontecimento particular durante partida de futebol da qual esteja participando ou 
possa exercer influência, e que possa ser objeto de aposta ou pelo qual tenha recebido ou venha a receber qualquer 
recompensa; 
IV - dar ou receber qualquer pagamento ou outro benefício em circunstâncias que possam razoavelmente gerar 
descrédito para si mesmo ou para o futebol; 
V - compartilhar informação sensível, privilegiada ou interna que possa assegurar uma vantagem injusta e acarretar a 
obtenção de algum ganho financeiro ou seu uso para fins de aposta; 
VI - deixar de informar de imediato ao seu Clube, Federação Estadual ou à competente autoridade desportiva, policial 
ou judiciária, qualquer ameaça ou suspeita de comportamento corrupto, como por exemplo no caso de alguém se 
aproximar para perguntar sobre manipulação de qualquer aspecto de uma partida ou mediante promessa de 
recompensa financeira ou favores em troca de informação sensível. 
Paragrafo único - Os Clubes e Federações deverão auxiliar atletas, técnicos, membros de comissão técnica, dirigentes e 
membros de equipe de arbitragem que denunciarem quaisquer práticas ou tentativas de manipulação de resultados 
visando, nos termos da Lei nº 9.807/9925, a sua inclusão em programas especiais de proteção a vítimas de ameaças ou 
testemunhas de crimes que estejam coagidas ou expostas à grave ameaça em razão de colaborarem com a investigação 
ou processo criminal. 
 
Art. 55A - As condutas ilícitas elencadas no art. 55 deste RGC, sem prejuízo de sua tipificação como crime nos termos 
dos artigos 41-C, 41-D e 41-E da Lei nº 10.671/03, sujeitam-se também à aplicação de sanções administrativas fixadas 
neste dispositivo em sintonia com o art. 69 do Código Disciplinar da FIFA, bem como com as sanções previstas no art. 
21 do Código de Ética e Conduta do Futebol Brasileiro. 
§ 1º - Os atletas, técnicos, membros de comissão técnica, dirigentes e membros da equipe de arbitragem e todos aqueles  
que tentem influenciar no resultado das partidas serão sancionados com suspensão por partida ou proibição de exercer 
qualquer atividade relacionada ao futebol. 
§ 2º - Em caso do atleta ou dirigente influenciar efetivamente no resultado de uma partida será imposta multa ao seu 
Clube, e, havendo gravidade, poderá o Clube do atleta ou dirigente infrator ser sancionado com exclusão da competição, 
descenso, para categoria inferior, subtração de pontos e devolução de prêmios. 
§ 3º - A CBF, em razão da gravidade da infração, solicitará à FIFA a extensão, no âmbito mundial, da sanção 
administrativa imposta. 

 
ESTATUTO DO TORCEDOR 

 
Art. 41-C.  Solicitar ou aceitar, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem patrimonial ou não 
patrimonial para qualquer ato ou omissão destinado a alterar ou falsear o resultado de competição esportiva ou evento 
a ela associado. (Pena - reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa) 
Art. 41-D.  Dar ou prometer vantagem patrimonial ou não patrimonial com o fim de alterar ou falsear o resultado de 
uma competição desportiva ou evento a ela associado. (Pena - reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa) 
Art. 41-E.  Fraudar, por qualquer meio, ou contribuir para que se fraude, de qualquer forma, o resultado de competição 
esportiva ou evento a ela associado. (Pena - reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa)    
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ATOS DE PREVENÇÃO E COMBATE 
 

Qualquer integrante do São Paulo Crystal Futebol Clube, familiar, torcedor, desportista, 
enfim, qualquer pessoa que obtenha informação, ainda que por mera suspeita ou indício, da 
ocorrência de qualquer fato conectado à manipulação de resultado ou infração à legislação 
brasileira, em especial a desportiva deverá: 
 

 Informar a membro de comissão técnica e/ou diretoria o ato ocorrido, preferencialmente 
a duas pessoas distintas como forma de se salvaguardar; 
 

 Caso se sinta ameaçado poderá solicitar proteção especial à vítima; 
 

 Evitar contato com pessoas estranhas ao clube, seja fisicamente ou por telefone, em 
especial em dias anteriores as partidas a serem realizadas; 
 

 Evitar contato individual com outras pessoas em locais ermos, buscando sempre a 
presença de outros colegas ou funcionários como forma de prevenir ato tendente à 
manipulação de resultado; 
 

 Em caso de ligação estranha ou contato por redes sociais, “printar” a tela e informar a pelo 
menos duas pessoas como forma de se salvaguardar; 
 

 Ao denunciante deverá ser resguardado completo sigilo, bem como aos que receberem à 
informação, devendo comunicar imediatamente ao seu superior hierárquico, bem como 
poderá ser realizada denúncia através dos seguintes canais: 
. Boletim de Ocorrência . http://www.eticadofutebolbrasileiro.com.br/ 

 
A melhor forma de prevenir e combater é ter informações e agir ativamente para que 

criminosos não sujem o nosso esporte tão amado. Para tanto, contamos com a ajuda de todos os 
funcionários, membros de comissão técnica, atletas, diretores, assim como os torcedores e 
fornecedores nos dias de jogo ou atividades realizadas pelo clube. 

 
 

VAMOS FAZER DO NOSSO FUTEBOL UM JOGO LIMPO!  
CONTAMOS COM O APOIO DE TODOS! 

 
 
Cruz do Espírito Santo (PB), 20 de janeiro de 2020. 

 

 

 

 

 

Eduardo Marcelo Carneiro de Araújo 

Diretor Executivo 

São Paulo Crystal Futebol Clube 
 


