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Ofício n.º 017/2018 

São Paulo, 22 de agosto de 2018. 

À Comunidade do Futebol Americano e quem mais possa interessar. 

 

Assunto: Desistência da equipe do Uberaba Zebus da Liga Nacional de Futebol Americano 2018. 

 Prezados, o Office da Liga Nacional, através do seu Diretor-Executivo, vem a 

público informar que no último dia 22 de agosto de 2018, a equipe do Uberaba Zebus formalizou 

sua desistência em participar edição 2018 da LNFA. 

 Dado o informar com a competição em andamento e visando trazer o mínimo 

de prejuízo às demais equipes do grupo, ficou determinado que os 4 (quatro) jogos que a equipe 

possuía em seu calendário, os seus adversários serão decretados vencedores pelo placar de 49 

x 00, vitória por W.O. 

  A penalidade pela desistência está prevista no Regulamento 2017, que tinha 

vigência até o lançamento do novo certame e dada a data do aceite do mesmo, ser anterior ao 

novo Regulamento 2018, será aplicada a pena anterior, definida da seguinte forma: multa 

administrativa de R$ 3.000,00 (três mil reais), não participação na LNFA 2018 e perda da vaga 

na LNFA 2019. 

  Conforme alinhamento de Agosto/2017 entre os dois campeonatos de âmbito 

nacional (BFA, LNFA) e Confederação Brasileira de Futebol Americano, a exclusão das equipes 

da LNFA 2018 acarreta também a suspensão da participação na BFA e LNFA e qualquer outra 

competição regida ou chancelada pela CBFA, nas temporadas 2018 e 2019. 

 Vale o reforço que caso a equipe não pague o débito, ainda que o prazo da 

suspensão tenha se encerrado, só poderá pleitear vaga após a quitação do débito. 

 O segundo ponto de destaque é que outras 15 equipes desistiram da 

competição antes do seu anúncio e estão cientes de multa e suspensão, caso as mesmas tenham 

dúvidas, sabem como nos procurar. A regra é a mesma para todos! 

  Respeitosamente, 

  

___________________________________ 

GILBERTO VITORIANO DA SILVA 



 
DIRETOR-EXECUTIVO DA LNFA 


