
CBLOL 2022 - LISTA DE PENALIDADES

Como o nível mais alto de competição de League of Legends no Brasil, O CBLOL se dedica a garantir o jogo justo entre seus 
participantes, dentro e fora do jogo. A Lista de Penalidades existe como um conjunto de diretrizes, fornecendo aos Oficiais da 

Temporada, membros da equipe e ao público em geral penalidades mínimas e máximas recomendadas dentro dos quais as penalidades 
devem ser aplicadas para as infrações correspondentes. Cada situação tem seu próprio contexto e, com base nas circunstâncias que 
envolvem cada caso, os Oficiais da Temporada podem emitir penalidades que ficam dentro do estipulado como penalidade mínima e 

máxima.

PENALIDADES GERAIS

Ofensa Penalidade Mínima
Penalidade Máxima

(1ª Infração)
Penalidade Máxima 

(2ª Infração) Prazo de Prescrição

Conduta inadequada para um jogador profissional 
ou membro de organização, dentro ou fora do jogo Advertência

Multa de até R$ 2.000 
e/ou suspensão por até 4 

jogos;

Multa de até R$4.000 e/ou 
suspensão por até 6 

jogos; 12 meses corridos
Recusar-se a seguir instruções dos oficiais da 

Temporada Advertência Multa de até R$1.000 Multa de até R$2.000 Final da Etapa Atual

Compartilhamento de conta Advertência

Multa de até R$2.000 e/ou 
suspensão por até 4 

jogos;

Muta de até R$3.000 e/ou 
suspensão por até 6 

jogos; 12 meses corridos

Declarações e ações prejudiciais à Temporada Advertência

Multa de até R$1.000 e/ou 
suspensão por até 2 

jogos;

Multa de até R$2.000 e/ou 
suspensão por até 3 

jogos; 12 meses corridos

Conduta inadequada grave

Multa de até R$5.000 e/ou 
suspensão por até 10 

jogos;

Suspensão por tempo 
indefinido e/ou expulsão 
do cenário competitivo;

Suspensão por tempo 
indefinido e/ou expulsão 
do cenário competitivo; 36 meses corridos

Gravar, fotografar e/ou de qualquer forma divulgar 
informações sobre os locais das partidas (estúdio, 

eventos, etc.) sem prévia autorização

Multa de até R$5.000 e/ou 
suspensão por até 10 

jogos;

Suspensão por tempo 
indefinido e/ou expulsão 
do cenário competitivo;

Suspensão por tempo 
indefinido e/ou expulsão 
do cenário competitivo; 36 meses corridos



PENALIDADES DENTRO DO JOGO

Ofensa Penalidade Mínima
Penalidade Máxima

(1ª Infração)
Penalidade Máxima 

(2ª Infração) Prazo de Prescrição

Comunicação não autorizada durante uma pausa Advertência
Multa de até R$1.000 e/ou 

perda de ban(s) Rendição do jogo atual Final da Etapa atual
Remover o fone sem autorização antes do fim do 

jogo Advertência
Multa de até R$1.000 e/ou 

perda de ban(s)
Multa de até R$2.000 e/ou 

perda de ban(s) Final da Etapa atual

Conduta inadequada dentro de jogo Advertência
Multa de até R$1.000 e/ou 

perda de ban(s)
Multa de até R$2.000 e/ou 

perda de ban(s) Final da Etapa atual
Recusar-se a seguir intruções dos Oficiais da 

Temporada Advertência
Multa de até R$2.000 e/ou 

perda de ban(s)
Multa de até R$3.000 e/ou 

perda de ban(s) Final da Etapa atual

Pausa não autorizada Advertência
Multa de até R$2.000 e/ou 

perda de ban(s)
Multa de até R$3.000 e/ou 

perda de ban(s) Final da Etapa atual
Tocar, adulterar ou quebrar equipamentos do 

Estúdio e/ou membros de uma equipe Advertência
Multa de até R$3.000 e/ou 

perda de ban(s)
Multa de até R$4.000 e/ou 

perda de ban(s) Final da Etapa atual
Tentar adulterar e/ou obstruir decisões dos 

Oficiais da Temporada Advertência
Multa de até R$3.000 e/ou 

perda de ban(s)
Multa de até R$4.000 e/ou 

perda de ban(s) Final da Etapa atual

Abusar de um Bug (Exploit) quando tiver recebido 
informação específica para não fazê-lo Advertência

Rendição do jogo atual 
e/ou suspensão por até 2 

jogos;

Rendição do jogo atual 
e/ou suspensão por até 5 

jogos; Final da Etapa atual



PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

Ofensa Penalidade Mínima
Penalidade Máxima

(1ª Infração)
Penalidade Máxima 

(2ª Infração) Prazo de Prescrição

Não apresentar contrato assinada entre a 
organização e um titular Multa de até R$5.000 Multa de até R$10.000

Multa de até R$20.000 
e/ou expulsão do cenário 

competitivo 12 meses corridos

Mentir, omitir ou tentar confundir Oficiais da 
Temporada a respeito da inscrição de jogadores e 

membros da equipe Multa de até R$5.000

Multa de até R$10.000 
e/ou suspensão por até 5 

jogos;

Suspensão por tempo 
indefinido e/ou expulsão 
do cenário competitivo 

(organização ou jogador); 12 meses corridos

Inscrever um jogador após a data limite de 
inscrição - Permitido apenas até antes da décima 

rodada

Multa de R$1.000 por 
jogador incluído, 

multiplicada pelo número 
da próxima rodada da 

competição;

Multa de R$1.000 por 
jogador incluído, 

multiplicada pelo número 
da próxima rodada da 

competição;

Multa de R$1.000 por 
jogador incluído, 

multiplicada pelo número 
da próxima rodada da 

competição; Final da Etapa atual

Usar a opção de rendição sem consentimento 
prévido dos Oficiais da Temporada Multa de até R$10.000

Suspensão por tempo 
indefinido e/ou expulsão 
do cenário competitivo;

Suspensão por tempo 
indefinido e/ou expulsão 
do cenário competitivo; Final da Etapa atual

Anunciar a inclusão de um membro da equipe, 
antes da inscrição ser aprovada (salvo se incluir 

aviso de aprovação pendente da Riot) Advertência
Multa de até R$2.000 por 

jogador;
Multa de até R$2.000 por 

jogador; Final da Etapa atual

Não seguir a política de uniformes Advertência
Multa de até R$1.000 por 

jogador por jogo;
Multa de até R$2.000 por 

jogador por jogo; Final da Etapa atual

Usar marca proibida na transmissão

Multa a definir e/ou 
suspensão por até 4 

jogos;

Multa a definir e/ou 
suspensão por até 6 

jogos;

Multa a definir e/ou 
suspensão por até 8 

jogos; Final da Etapa atual

Não manter o número mínimo de reservas na 
equipe

Multa de R$2.000 por 
rodada para cada jogador 
faltante abaixo do mínimo;

Multa de R$2.000 por 
rodada para cada jogador 
faltante abaixo do mínimo;

Multa de R$2.000 por 
rodada para cada jogador 
faltante abaixo do mínimo; Final da Etapa atual

Não ter um técnico presente, sem autorização dos 
Oficiais da Temporada Multa de R$1.000 por jogo Multa de R$2.000 por jogo Multa de R$3.000 por jogo Final da Etapa atual



NOTAS

Em circunstâncias atenuantes ou agravantes, Oficiais da Temporada reservam-se o direito de modificar os termos mínimos e máximos 
de suspensão. Isso posto, este índice reflete os parâmetros típicos para penalidades.

Como lembrete, o "prazo de prescrição" determina até quando uma infração pode ser penalizada: ex. uma infração ocorre em junho de 2015 e tem io prazo de 
prescrição de 1 ano corrido. Se o fato for descoberto em junho de 2016 ou depois, não há penalidade. Se for descoberto antes disso, há penalidade.
Penalidades únicas podem ser compostas por uma ou mais das penalidades descritas em cada infração. ex: uma infração pode render apenas uma multa, ou 
uma advertência e uma multa, ou uma advertência, uma multa e uma suspensão.
Esta não é uma tabela completa de penalidades, mas apenas uma lista das mais comuns. Existem sistuações cobertas pelo Regulamento da Temporada que não 
estão nesta lista, mas que também acarretam em penalidades.

Circunstâncias Agravantes
Infrações repetidas resultarão em penalidades progressivamente maiores. Se uma infração for cometida mais de duas vezes, a penalidae máxima da terceira ou 
próximas ocorrências será maior que a penalidade máxima da segunda infração.
Se uma infração ocorrer após a parte envolvida ter sido advertida por uma conduta idêntica ou similar, isso será considerado como agravante.
Mentir ou tentar confundir um Oficial da Temporada é considerado como agravante.
Assumir papel de liderança em uma infração (ex. recrutar outros para exercer atividade proibida pelo regulamento) é considerado como agravante.
Ter intenção (ex. agir com total ciência de que aqueal conduta era proibida, tentar esconder uma conduta proibida) pode ser leva em consideração como fator 
agravante
Ações que aconteceram a mais de um ano e foram penalizadas não serão consideradas como agravantes.

Circunstâncias Atenuantes
Honestidade e cooperação considerável com os Oficiais da Temporada resultarão, em todos os casos, em penalidades mais razoáveis do que não cooperar ou 
ser desonesto (ex. se uma equipe admite a infração, a penalidade tende a ser mais razoável do que se os Oficiais tiverem que investigar para identificar e 
confirmar tal infração).
Intenção (ex. um acidente comprovado é tratado de forma diferente de uma infração feita de forma proposital) pode ser levada em consideração como fator 
atenuante.
Casos em que um membro de uma equipe tenha mostrado uma melhoria consistente em relação a condutas indevidas passadas serão considerados como 
atenuantes.


