
 

 

NOTA OFICIAL 
# 38 · NBB 2019/2020 
 

São Paulo, 27 de março de 2020. 

 

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

as equipes: 

 

1. BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS: por não disponibilizar internet de banda larga com 

cabeamento conectado diretamente no computador de estatística e da súmula eletrônica na 

partida nº 184 entre Botafogo de Futebol e Regatas x Esporte Clube Pinheiros realizada no dia 29 
de fevereiro de 2020 no Ginásio da Arena de Deodoro (RJ). 

 
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: 

q) Não providenciar conexão de internet com cabeamento para a estatística e súmula eletrônica 

(quando utilizada) dentro do prazo estipulado nesse regulamento; 

 

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

 
2. BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS: 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 184 entre Botafogo de Futebol e Regatas x Esporte Clube Pinheiros realizada no dia 29 de fevereiro 
de 2020 no Ginásio da Arena de Deodoro (RJ). 

 

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; 

 

- 1ª infração ocorrida no jogo nº 28, conforme publicado na Nota Oficial nº 15 

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

Valor total das multas do Botafogo de Futebol e Regatas: R$ 3.000,00 (três mil reais) 



 

 

3. UNIVERSO BRASÍLIA: por não apresentar o placar principal e os relógios de 24” principais 
cabeados no jogo Nº 177 entre Universo Brasília x São José Basketball realizado no dia 09 de março de 
2020 no Ginásio da ASCEB – DF. 

 

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: 

x) Placar eletrônico principal e/ou reserva que, mesmo funcionando no teste do representante, não 

preencham todos os requisitos exigidos por esse regulamento; 

 

- 4ª infração ocorrida no jogo nº 176, conforme publicado na Nota Oficial nº 33 
Valor da multa: R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

 
4. UNIVERSO BRASÍLIA: por não realizar o pagamento das taxas de arbitragem, do representante, dos 
oficiais de mesa e de estatística e o ressarcimento de despesas de viagem e de transporte referentes 
ao jogo Nº 177 entre Universo Brasília x São José Basketball realizado no dia 09 de março de 2020 no 
Ginásio da ASCEB – DF. 
 
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:  
t) Não cumprir com o que for determinado pela LNB em relação ao pagamento das taxas de arbitragem, 
oficiais de mesa, oficiais de estatística e representante da LNB e/ou ressarcimentos de viagem;  

 

- 4ª infração ocorrida no jogo nº 176, conforme publicado na Nota Oficial nº 33 
Valor da multa: R$ 7.000,00 (sete mil reais). 

5. UNIVERSO BRASÍLIA: por se apresentar com apenas 09 (nove) atletas uniformizados e inscritos 

na súmula da partida nº 207 entre Esporte Clube Pinheiros x Universo Brasília realizada no dia 14 

de março de 2020 no Ginásio Poliesportivo Henrique Villaboim (ECP) (SP). 
  
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$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Valor total das multas do Universo Brasília: R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). 
 



 

 

6. RENATA/RIO CLARO: Por apresentar desgaste na pintura dos aros na partida nº 190 entre 

Renata/Rio Claro x Universo Brasília realizada no dia 04 de março de 2020 no Ginásio Felipe Karam - 

SP com transmissão do DAZN. 

 
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: 
v. Ter os aros com desgaste na pintura em jogos com transmissão de TV e/ou WEB; 

 

- 1ª infração ocorrida no jogo nº 31, conforme publicado na Nota Oficial nº 15 
Valor da multa: R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

 

 

7. BAURU BASKET/SENDI: por não apresentar o placar principal e os relógios de 24” principais 

cabeados no jogo Nº 191 entre Bauru Basket/Sendi x Universo Brasília realizado no dia 05 de março de 
2020 no Ginásio Panela de Pressão, Bauru - SP. 
 

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: 

x) Placar eletrônico principal e/ou reserva que, mesmo funcionando no teste do representante, não 

preencham todos os requisitos exigidos por esse regulamento; 

- 1ª infração ocorrida no jogo nº 154, conforme publicado na Nota Oficial nº 31 
Valor da multa: R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

 

8. BAURU BASKET/SENDI: por não apresentar o placar principal e os relógios de 24” principais 

cabeados no jogo Nº 197 entre Bauru Basket/Sendi x Minas Tênis Clube realizado no dia 07 de março 

de 2020 no Ginásio Panela de Pressão, Bauru - SP. 
 

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: 

x) Placar eletrônico principal e/ou reserva que, mesmo funcionando no teste do representante, não 

preencham todos os requisitos exigidos por esse regulamento; 

- 2ª infração ocorrida no jogo nº 197, citada acima. 
Valor da multa: R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Valor total da multa do Bauru Basket/Sendi: R$ 7.000,00 (sete mil reais). 

 

 

 

Atenciosamente, 
 


