
 

 

NOTA OFICIAL 
# 37 · NBB CAIXA 2017/2018 
 

São Paulo, 29 de março de 2018. 

 

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

atribuições comunica: 

 

Inclusão de item (em vermelho abaixo) no Artigo extraído do vigente regulamento do NBB 
CAIXA 2017/2018, da seguinte forma: 
 
Art. 413 - Também são consideradas faltas técnicas do banco os atos impróprios da 
respectiva torcida, que atrapalhem o andamento normal da partida, como, por exemplo, o 
arremesso de qualquer objeto na quadra, a tentativa ou consumação de invasão, contato 
físico provocado por torcedor em atletas, membros de comissões técnicas ou oficias no 
intuito de atrapalhá-los ou provocá-los, a explosão de fogos de artifício e a utilização de 
instrumentos sonoros que prejudiquem a arbitragem, além das sanções previstas no CBJD 
ao clube mandante. No caso de objetos atirados na quadra pela torcida identificada, mas 
que não atrapalhem o andamento da partida, o árbitro e/ou o representante deverão 
relatar a ocorrência anexo à súmula para aplicação de multa relativa.  
 
Estamos muito próximos do início dos playoffs do NBB CAIXA 2017/2018 e, no intuito de 
zelarmos pela imagem do campeonato e boa fluidez das partidas, encaminhamos um 
trecho extraído do livro de Regas Oficias de Basquetebol: 
  
19.3.6 - Substituições deverão ser completadas tão logo quanto possível. Um jogador que 
tenha cometido suas 5 faltas ou tenha sido desqualificado, deverá ser substituído 
imediatamente (dentro de, aproximadamente, 30 segundos). Se, no julgamento de um 
oficial, houver um atraso no jogo, um tempo debitado será registrado contra a equipe 
infratora. Se a equipe não tem mais tempos debitados restantes, uma falta técnica por 
atrasar a partida será sancionada contra o técnico, registrada como “B”. 
  
Observamos em algumas partidas da temporada regular uma demora excessiva para que 
os indivíduos desqualificados do jogo saíssem da quadra. 
  
Além disso, temos presenciado algumas desqualificações ocasionadas por 
desconhecimento de regra por parte dos atletas. Seguem abaixo trechos das regras 
oficiais que tratam desse tema: 
 
39.2.1 - Substitutos, jogadores excluídos ou acompanhantes de equipe que deixarem a 
área de banco da equipe durante uma briga, ou qualquer situação que possa levar a uma 
briga, deverão ser desqualificados. 
 



 

 

39.2.2 - Somente o técnico e/ou assistente técnico tem a permissão para deixar a área de 
banco da equipe durante uma briga, ou qualquer outra situação que possa levar a uma 
briga, para auxiliar os oficiais a manter ou restabelecer a ordem. Nesta situação, eles 
não deverão ser desqualificados. 
 
39.2.3 - Se um técnico e/ou assistente técnico deixar(em) a área de banco da 
equipe auxiliar(em) ou tentar(em) auxiliar a manter ou restabelecer a ordem, ele(s) 
deverá(ão) ser desqualificado(s).  
  
As imagens das ocorrências podem ser utilizadas pela procuradoria para auxiliar na 
elaboração de denúncias a Comissão Disciplinar. 
 
Dessa forma, solicitamos que orientem seus respectivos técnicos/atletas sobre todas as 
questões citadas acima.  
 
 
 
Atenciosamente, 

 


