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São Paulo, 16 de fevereiro de 2021. 

 

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

adverte a equipe abaixo por apresentar membros das comissões técnicas em jogo oficial sem máscara 

ou utilizando a mesma sem cobrir adequadamente o nariz e a boca. Para essas advertências não foram 

considerados o técnico, primeiro assistente técnico e preparador físico durante o aquecimento. 

 

1.  CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO: Jogo nº 07 da Copa Super 8 – Clube de Regatas do Flamengo 

x São Paulo Futebol Clube realizado no dia 23 de janeiro de 2021 no Ginásio Antônio Prado Júnior 

(Paulistano) São Paulo/SP; 
 

Lembramos a todos que de acordo com a Nota Oficial nº 12 publicada no dia 04 de dezembro de 2020 

a situação relatada acima referentes ao não cumprimento do protocolo caracterizam infrações leves e 

deverão ser punidas por JOGO no valor R$ 400,00 (1ª infração), R$ 800,00 (2ª infração) e R$ 2.000,00 

(3ª em diante). 

O Departamento Técnico-operacional optou por advertir o clube nesta primeira ocorrência. Entretanto 

a equipe deverá ter o conhecimento de que, na reincidência do não cumprimento das regras 

estipuladas no Protocolo, a equipe estará passível de multa. 

 

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

as equipes: 

 

1. CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO: por apresentar 7 convidados na área 3 na partida de nº 07 

da Copa Super 8 entre Clube de Regatas do Flamengo x São Paulo Futebol Clube realizada no dia 23 de 

janeiro de 2021 no Ginásio Antônio Prado Júnior (Paulistano) São Paulo/SP; 

 

Multa de Equipes (Nota Oficial 14) 
Infrações leves, punidas por OCORRÊNCIA, valor R$ 400,00 (1ª infração), R$ 800,00 (2ª infração) e R$ 

2.000,00 (3ª em diante). 

Valor da multa: R$ 400,00 (quatrocentos reais). 
 
 

2. CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO: por apresentar membro da comissão técnica em jogo oficial 

sem máscara ou utilizando a mesma sem cobrir adequadamente o nariz e a boca na partida nº 124 

entre Clube de Regatas do Flamengo x Fortaleza Basquete Cearense realizada no dia 26 de janeiro de 

2021 no Ginásio do Maracanãzinho (Rio de Janeiro-RJ). Para essa multa não foram considerados o 

técnico, primeiro assistente técnico e preparador físico durante o aquecimento. 



 

 

 

Infrações leves, punidas por JOGO, valor R$ 400,00 (1ª infração), R$ 800,00 (2ª infração) e R$ 

2.000,00 (3ª em diante). 

 
Valor da multa: R$ 400,00 (quatrocentos reais). 

Valor total das multas do C. R. Flamengo: R$ 800,00 (oitocentos reais) 

 

 

3. ESPORTE CLUBE PINHEIROS: por apresentar membro da comissão técnica em jogo oficial sem 

máscara ou utilizando a mesma sem cobrir adequadamente o nariz e a boca na partida nº 123 entre 

Zopone Gocil/Bauru Basket x Esporte Clube Pinheiros realizada no dia 25 de janeiro de 2021 no Ginásio 

Poliesportivo Henrique Villaboim (São Paulo/SP). Para essa multa não foram considerados o técnico, 

primeiro assistente técnico e preparador físico durante o aquecimento. 

 

Infrações leves, punidas por JOGO, valor R$ 400,00 (1ª infração), R$ 800,00 (2ª infração) e R$ 

2.000,00 (3ª em diante). 

 
Valor da multa: R$ 400,00 (quatrocentos reais). 

 

4. FORTALEZA BASQUETE CEARENSE: por não realizar o pagamento da taxa da arbitragem, 

representantes, oficiais de mesa e estatístico bem como os ressarcimentos de transporte e de viagem 

conforme estipulado pala LNB na partida nº 153 entre Brasília Basquete x Fortaleza Basquete Cearense 

realizada no dia 09 de fevereiro de 2021 no Ginásio da ASCEB (Brasília/DF).  

 

Art. 342 - 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. 343 - São consideradas ocorrências sujeitas às multas da categoria GRAVE: 

u) 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; 

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

 

 

Atenciosamente, 

 


