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São Paulo, 07 de dezembro de 2017. 
 
O Departamento Técnico-Operacional da Liga Nacional de Basquete, no uso de suas 
atribuições comunica: 
 
No intuito de normatizar a relação entre árbitros e membros das equipes que atuam 
no NBB CAIXA, sejam eles dirigentes, técnicos, atletas ou membros de comissões 
técnicas, criando um ambiente ainda mais profissional nos jogos, a Liga Nacional de 
Basquete, com aprovação unânime do Conselho de Administração da LNB, colocará 
em prática, de forma imediata, algumas normas de conduta que deverão ser seguidas 
por todos. São elas: 
 
- A relação entre árbitros e membros das equipes, sejam eles dirigentes, técnicos, 
atletas e demais componentes das comissões técnicas deverá ser sempre pautada, de 
ambos os lados, pela cordialidade, educação, tolerância, ética e no entendimento 
mútuo de que todas as partes são essenciais para o sucesso da nossa competição. 
 
- O cumprimento entre árbitros e membros das equipes, acima nominados, deverá ser 
formal, restringindo-se a apertos de mão. Isso denota seriedade, profissionalismo e 
imparcialidade. Formas de cumprimento como abraços e beijos não serão permitidos, 
pois transmitem uma imagem contrária à competição. 
 
- Excetuando-se o cumprimento formal citado acima, durante as partidas não será 
permitido o contato físico de nenhuma espécie entre árbitros e membros de equipe, 
como por exemplo: abraçar, puxar, segurar e tapinhas de uma forma geral. 
 

Obs.: O gestual de erguer o braço pela pessoa que acabou de ter alguma sanção 
apontada contra si, demonstra respeito e contribui para o bom andamento da 
partida. 

 
- Após a chegada dos árbitros ao ginásio não será permitido o diálogo entre membros 
de equipe com os mesmos, seja antes ou após o jogo, para tratar de assuntos relativos 
à partida do dia ou qualquer outra partida anterior. O diálogo só será permitido após 
a entrada da equipe de arbitragem à quadra até o término da partida, limitando-se às 
ocorrências do jogo. 
 
 



 

 

- Fora do ambiente de jogo, seja de forma casual ou em eventos sociais, o diálogo 
entre membros de equipes e árbitros devem se limitar à assuntos de domínio público. 
 
- Descumprimento das normas acima, tentativas de indução, intimidação ou 
responsabilização dos árbitros por parte de qualquer membro das equipes, sejam eles 
atletas, técnicos, dirigentes ou membros de comissão técnica, serão reportadas por 
escrito ao Departamento Técnico-Operacional da LNB que poderá aplicar as seguintes 
sanções: 
 

• Advertência 

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

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

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

 
Independentemente das sanções aplicadas a LNB poderá ainda encaminhar o caso à 
Comissão Disciplinar.  
 
 
Atenciosamente, 

 


