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São Paulo, 29 de fevereiro de 2020. 

 

 

O Departamento Técnico-Operacional da Liga Nacional de Basquete, no uso de suas atribuições multa 

a equipe: 

 
1. SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE: por permitir a entrada e utilização de sinalizadores no jogo Nº 183 
entre São Paulo Futebol Clube x Sport Club Corinthians Paulista realizado no dia 29 de fevereiro de 
2020 no Ginásio Pol. Dr. Antônio L. Nunes Galvão (Morumbi). 
 

Art. 326 - As multas da categoria MÉDIA serão aplicadas conforme abaixo: 

a) Primeira infração deste item:  multa de R$ 1.000,00 (mil reais); 

b) Segunda Infração deste item: multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais); 

c) Terceira infração deste item:  multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada ocorrência.  

 

Art. 327 - São consideradas ocorrências sujeitas às multas da categoria MÉDIA: 

k) Permitir a utilização de instrumentos de sopro ou percussão, focos de laser, fogos de artifícios 

ou similares, qualquer outro tipo de instrumento que possa ser prejudicial ao correto desempenho 

da arbitragem, permitindo-se, no entanto, sua utilização em apresentações ou shows, desde que 

previamente aprovados pela LNB; 

 
Valor da multa: R$ 1.000,00 (mil reais). 

 

 
2. SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE: por não obedecer o regulamento no que diz respeito aos 
procedimentos relativos à publicidade e realizar ação de marketing de emboscada (Bandeira Betsul) 
no jogo Nº 183 entre São Paulo Futebol Clube x Sport Club Corinthians Paulista realizado no dia 29 de 
fevereiro de 2020 no Ginásio Pol. Dr. Antônio L. Nunes Galvão (Morumbi). 
 

Art. 332 -  As multas da categoria ESPECIAL serão aplicadas conforme abaixo: 

e) Não obedecer ao layout dos prismas de publicidade e adesivos de piso e às normativas relativas 

à comunicação visual dos ginásios, conforme documentos enviados pela LNB ou não obedecer às 

diretrizes do Manual de Normatização da Arena e/ou deste regulamento no que diz respeito aos 

procedimentos relativos à publicidade ou realizar ações de marketing de emboscada; 

 

• Primeira infração deste item: multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 

 

Valor da multa: R$ 10.000,00 (dez mil reais). 



 

 

 

 

3. SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE: por permitir a entrada e utilização de mastros de bandeira no jogo 
Nº 183 entre São Paulo Futebol Clube x Sport Club Corinthians Paulista realizado no dia 29 de fevereiro 
de 2020 no Ginásio Pol. Dr. Antônio L. Nunes Galvão (Morumbi). 
 

Art. 326 - As multas da categoria MÉDIA serão aplicadas conforme abaixo: 

a) Primeira infração deste item:  multa de R$ 1.000,00 (mil reais); 

b) Segunda Infração deste item: multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais); 

c) Terceira infração deste item:  multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada ocorrência.  

 

Art. 327 - São consideradas ocorrências sujeitas às multas da categoria MÉDIA: 

l) Permitir a entrada e utilização de bandeiras com mastro feitos de qualquer material; 

 

Valor da multa: R$ 1.000,00 (mil reais). 

 

Valor total das multas do São Paulo Futebol Clube: R$ 12.000,00 (doze mil reais). 

 

 

 

 

 

Atenciosamente 


