
 

 

NOTA OFICIAL 
# 11 · NBB CAIXA 2019/2020 
 

 

São Paulo, 17 de outubro de 2019. 

 

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

as equipes: 

 

1. UNIVERSO BRASÍLIA: Por não cumprir com a convocação oficial da LNB, que exigia a participação 

de pelo menos 01 (um) membro da área médica na reunião da ABCD realizada no dia 24/09/2019 e 
também não cumprir com a convocação oficial da LNB que exigia a participação do técnico da equipe 

e 2 (dois) atletas na Festa de Lançamento do NBB realizada no dia 07/10/2019 conforme artigos do 

Regulamento que transcrevemos a seguir: 

 
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: 
b) Não comparecimento às convocações oficiais da LNB para reuniões técnicas ou administrativas da 

LNB ou eventos oficiais. Nesse caso, os valores acima serão aplicados levando-se em conta cada 
atleta, membro da comissão técnica ou dirigente da equipe que faltar à alguma convocação oficial; 

 
Valor total da multa: R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

 

2. BOTAFOGO: por se apresentar com apenas 08 (oito) atletas uniformizados e inscritos na 
súmula da partida nº 03 entre Minas Tênis Clube x Botafogo de Futebol e Regatas realizada no dia 

14 de outubro de 2019 no Ginásio da Arena Minas Tênis Clube (MG) e também na partida nº 08 

entre Universo/Brasília x Botafogo de Futebol e Regatas realizada no dia 16 de outubro de 2019 no 

Ginásio da ASCEB (DF). 

 
Art. 332 -  As multas da categoria ESPECIAL serão aplicadas conforme abaixo: 
k) Equipe que se apresentar para alguma partida do NBB Caixa com número inferior a 10 (dez) atletas 

uniformizados e inscritos em súmula. A multa será de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada atleta 
abaixo do número mínimo exigido; 

 
Valor da multa: R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

 

3. SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE: Por não enviar o técnico da equipe na Festa de Lançamento do NBB 

realizada no dia 07/10/2019, não cumprindo com a convocação oficial da LNB, que exigia a participação 

do técnico da equipe e 2 (dois) atletas conforme artigos do Regulamento que transcrevemos a seguir: 

 
 



 

 

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: 
b) Não comparecimento às convocações oficiais da LNB para reuniões técnicas ou administrativas 

da LNB ou eventos oficiais. Nesse caso, os valores acima serão aplicados levando-se em conta 
cada atleta, membro da comissão técnica ou dirigente da equipe que faltar à alguma convocação 
oficial; 

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

 

4. BASQUETE CEARENSE: Por não cumprirem com a convocação oficial da LNB, que exigia a 

participação de pelo menos 01 (um) membro da área médica na reunião da ABCD e 01 (um) técnico na 

reunião do Congresso Técnico ambas realizadas no dia 24/09/2019.  

Por enviarem para a Festa de Lançamento do NBB realizada no dia 07/10/2019 apenas (1) atleta não 

cumprindo com a convocação oficial da LNB que exigia a participação do técnico da equipe e 2 (dois) 

atletas conforme artigos do Regulamento que transcrevemos a seguir: 

 
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: 
b) Não comparecimento às convocações oficiais da LNB para reuniões técnicas ou administrativas da 

LNB ou eventos oficiais. Nesse caso, os valores acima serão aplicados levando-se em conta cada 
atleta, membro da comissão técnica ou dirigente da equipe que faltar à alguma convocação oficial; 

 
Valor da multa: R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

 

5. BASQUETE CEARENSE: Por não disponibilizar a tabela equipada com as luzes de LED ao longo do 

perímetro no topo, instalada na borda superior interna na cor AMARELA na partida nº 04 entre 

Basquete Cearense x Renata/Rio Claro realizada no dia 14 de outubro de 2019 no Ginásio Centro de 

Formação Olímpica (CFO) - CE. 

 
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: 
y) Relógio de 24” principal e/ou reserva que, mesmo funcionando no teste do representante, não 

preencham todos os requisitos exigidos por esse regulamento, dentre eles, possuírem cronômetro 



 

 

de jogo regressivo e estarem sincronizados cada qual com o placar eletrônico correspondente e 
ambos estarem com os leds da tabela em pleno funcionamento; 

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

 

6. BASQUETE CEARENSE: Por não apresentar a luz de na cor VERMELHA perfeitamente sincronizada 

com a contagem regressiva do placar principal na partida nº 04 entre Basquete Cearense x Renata/Rio 

Claro realizada no dia 14 de outubro de 2019 no Ginásio Centro de Formação Olímpica (CFO) - CE. 

 
Art. 326 -  As multas da categoria MÉDIA serão aplicadas conforme abaixo: 
d. Primeira infração deste item:  multa de R$ 1.000,00 (mil reais); 
e. Segunda Infração deste item: multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais); 
f. 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: 
y) Relógio de 24” principal e/ou reserva que, mesmo funcionando no teste do representante, não 

preencham todos os requisitos exigidos por esse regulamento, dentre eles, possuírem cronômetro 
de jogo regressivo e estarem sincronizados cada qual com o placar eletrônico correspondente e 
ambos estarem com os leds da tabela em pleno funcionamento; 

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

7. BASQUETE CEARENSE: Por apresentar o médico somente às 19h48, ocasionando o atraso de 18 

minutos na partida nº 04 entre Basquete Cearense x Renata/Rio Claro realizada no dia 14 de outubro 

de 2019 no Ginásio Centro de Formação Olímpica (CFO) - CE. 

 
Art. 328 -  As multas da categoria GRAVE serão aplicadas conforme abaixo: 
a. Primeira infração deste item:  multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais); 
b. Segunda Infração deste item: multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 
c. Terceira infração deste item:  multa de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a cada ocorrência.  

 
Art. 329 -  São consideradas ocorrências sujeitas às multas da categoria GRAVE: 
n) Equipe Mandante que não providenciar ambulância, um médico e pelo menos um desfibrilador, 

disponíveis até o horário previsto para o início da partida e por decorrência disso a partida sofrer 
atraso; 

 
Valor da multa: R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

Valor total da multa do Basquete Cearense: R$ 8.000,00 (oito mil reais). 

Atenciosamente, 

 


