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A ALIFA hoje representa mais do que uma associação 
voltada para organizar campeonatos de futebol entre 
advogados e advogadas do Brasil. Ao longo de quatro 
anos e com muito trabalho, conseguimos torná-la algo 
muito maior: um grande grupo de amigos! Além disso, em 
2019 iniciamos nosso primeiro projeto social, o Programa 
“Cesta Básica, Criança Saudável”, e tanto a Diretoria, como 
todos os participantes estiveram envolvidos nisso – a grande 
família ALIFA. Também estamos planejando nossos ciclos de 
palestras envolvendo as diversas áreas do Direito Esportivo 
a partir de 2020. 

A ALIFA é motivo de orgulho para todos nós que iniciamos 
este trabalho e desenvolvemos uma organização para 
atender nossos amigos advogados e advogadas. 

A ALIFA nasceu da coragem de 12 advogados que se uniram 
em torno do esporte, sem compromissos com questões 
políticas. Isso, a meu ver, foi fator importante para o sucesso 
dos nossos campeonatos. 

Importante frisar que todos os participantes são advogados 
e advogadas regularmente inscritos nos quadros da OAB e 
no pleno exercício de suas profissões, e isso inclui os membros 
da Diretoria e representantes das equipes que credenciamos 
para representar os advogados e advogadas dos estados.

Espero que nossos objetivos sejam mantidos nos anos 
vindouros e que a ALIFA possa continuar proporcionando 
esse grande encontro da advocacia nacional em torno 
do esporte, promovendo o bem-estar, a confraternização 
e o networking entre os participantes e, principalmente, 
desenvolvendo projetos de relevante impacto social. 

Agradeço a todos que acreditaram, acreditam e confiam 
em nosso trabalho, cujo objetivo sempre será organizar, com 
excelência, o campeonato do esporte que tanto amamos.

Parabéns a todos que colaboram para a realização desse 
grande evento.

Por isso, #alifaémaisquefutebol.



A Associação Liga de Futebol dos Advogados e 
Advogadas do Brasil – ALIFA nasceu para realizar 
um dos maiores eventos esportivos do Brasil: 
um campeonato de futebol para Advogados e 
Advogadas de todo o país. Por meio desses eventos, 
a ALIFA transmite valores que vão além da prática 
esportiva, ao oferecer um ambiente de integração, 
bem-estar e confraternização entre seus participantes.

Alguns fatores levaram um grupo de Advogados a 
criar a Associação, que hoje tem a credibilidade e 
confiança de seus membros em todo o país, amantes 
do esporte, em especial do futebol. Dentre eles, o 
principal era a realização de um campeonato 
voltado para Advogados e Advogadas pelo simples 
fato de terem suas inscrições regulares perante as 
suas seccionais, e não apenas um campeonato de 
seccionais – propiciando, assim, a participação de um 
número maior de atletas.

Também, há que se ressaltar a iniciativa do Dr. Everton 
Barbosa, hoje Presidente da ALIFA, que fomentou 
um torneio que deu certo em Fortaleza no início de 
2016, apenas com times da categoria Livre Campo 11 
Oficial e que foi um sucesso.

Assim, os membros da ALIFA reuniram-se em Goiânia 
e decidiram que o melhor seria fundar a Associação 
para continuar a tradição e manter os laços de 
amizade já construídos nas competições nacionais 
anteriormente disputadas pelos Advogados.

Estádio Castelão / Fortaleza-CE / 2017 

Nascia então a ALIFA, com a eleição de sua Diretoria, 
que já no segundo semestre de 2016 realizou sua 
primeira competição em Goiânia-GO, com a presença 
de 500 Advogados divididos em 3 categorias 
masculinas: Livre Campo 11 Oficial, Master Society 
Suíço (para Advogados com idade a partir de 35 
anos) e Supermaster Society Suíço (para Advogados 
com idade a partir de 45 anos), com apoio de alguns 
patrocinadores e apoiadores e do Governo do Estado, 
que inclusive cedeu o Estádio Serra Dourada para a 
abertura do campeonato.

A competição foi exitosa e, no ano seguinte, 2017, a 
ALIFA organizou o campeonato na bela cidade de 
Fortaleza-CE, com as mesmas categorias masculinas 
e com a participação de 900 Advogados, contando 
novamente com o apoio do Governo do Estado do 
Ceará e da OAB/CE. Merece destaque também 
que a realização da abertura e encerramento 
da competição aconteceu no imponente Estádio 
Governador Plácido Castelo, o famoso Castelão, 
palco de jogos da Copa do Mundo de 2014.

A Diretoria da ALIFA então desejava, dessa vez, levar 
a competição para o sul do país, pois jamais fora 
realizado um evento seu naquela região e, com a 
iniciativa do Dr. Fernando Munhoz e apoio da OAB 
do Paraná, por seu Presidente Dr. José Augusto 
Araújo de Noronha e sua Diretoria, e da Prefeitura 
Municipal de Foz do Iguaçu e de Itaipu, aconteceu o 
III Campeonato da ALIFA em Foz do Iguaçu-PR (2018), 
com a presença de 1.392 Advogados e, agora, com 
a presença de Advogadas – um desejo da Diretoria 
realizado também nessa oportunidade.

Em Foz do Iguaçu, a ALIFA organizou uma competição 
com 5 categorias, sendo 4 masculinas e 1 feminina: 
Livre Campo 11 Oficial, Master Campo 11 Oficial, 
Master Society Suíço, Supermaster Society Suíço e 
Feminina Society Fut7.Estádio Serra Dourada / Goiânia-GO / 2016

A ALIFA



OAB/GO: 1º Lugar / Brasília-DF / 2019 OAB/DF: 2º Lugar / Brasília-DF / 2019 OAB/MT: 3º Lugar / Brasília-DF / 2019

Estádio do Flamengo / Foz do Iguaçu-PR / 2018

A competição da Categoria Feminina foi um sucesso 
e hoje tem grande importância para a ALIFA, não 
apenas pelo futebol propriamente dito, mas para 
fomentar a prática esportiva entre as Advogadas de 
todo o país.

No ano seguinte (2019), o IV Campeonato Brasileiro 
ALIFA foi realizado em Brasília e contou com a 
participação de aproximadamente 2.000 Advogados e 
Advogadas. A abertura da competição aconteceu no 
estádio Mané Guarrincha. O evento foi marcado por 
disputas acirradas e alto nível de competitividade e 
organização. Foi incluída a categoria Legend Society.

O ano de 2020 marcou o retorno das competições 
ALIFA para a cidade de Fortaleza-CE. O Campeonato 
Norte/Nordeste de Advogados e Advogadas reuniu 
atletas de todos os estados dessas duas regiões 
e – por meio do apoio da Advocacia do Ceará e 
do Governo Estadual – conseguiu superar todos os 
desafios e ser mais um sucesso na história de eventos 
da ALIFA.

Novos projetos e competições acontecerão nos 
próximos anos e a prática esportiva, a integração e 
a confraternização permanecerão como valores da 
Associação.  

Por tudo isso, a ALIFA demonstra  
ser uma associação destinada a 

construir grandes eventos, reforçando  
a importância do trabalho em equipe.

Estádio Mané Garrincha / Brasília-DF / 2019



Proporcionar a prática desportiva do futebol 
para advogados e advogadas de todo o 
Brasil, primando por integração, amizade e 
troca de conhecimentos e culturas.

Missão

Ser reconhecida como uma associação 
que atua com transparência, organização 
e responsabilidade na realização do maior 
campeonato de futebol para advogados e 
advogadas do país.

Visão

Transparência, organização, credibilidade, 
congraçamento, saúde e união.

Valores



Os campeonatos promovidos pela ALIFA 
têm como objetivos:

• Promover o esporte;

• Estimular a saúde;

• Incentivar o lazer e confraternização 
entre Advogados e Advogadas atletas 
de todo o Brasil;

• Proporcionar networking, parcerias 
e criação de vínculos entre os 
profissionais;

• Organizar eventos esportivos de 
excelência com infraestrutura 
adequada, organização e logística 
perfeitas.

É com esse espírito de integração que o 
evento ganha cada vez mais força e adesão 
da advocacia esportiva nacional.

A ALIFA tem também o compromisso de não 
participar de questões políticas ligadas a 
associações classistas, promovendo assim a 
pluralidade entre os seus participantes.

Outro grande objetivo do evento é promover 
o crescimento da participação das 
Advogadas atletas. Neste contexto, o 
apoio das Seccionais é fundamental, e por 
isso os Diretores da ALIFA têm participado 
de diversas reuniões em todos os estados 
para apresentar seus objetivos em relação 
ao futebol feminino.

OS OBJETIVOS DO 
MAIOR CAMPEONATO 
DE FUTEBOL DA 
ADVOCACIA



I Campeonato da ALIFA / 
2016 • Goiânia-GO

Número de participantes: 500

Três categorias masculinas:

Livre Campo 11 Oficial 
Campeão: Goiás
Vice-Campeão: Pará
Terceiro Lugar: Mato Grosso

Master Society Suíço
Campeão: Pernambuco
Vice-Campeão: Goiás
Terceiro Lugar: Piauí

Supermaster Society Suíço
Campeão: Mato Grosso
Vice-Campeão: Goiás
Terceiro Lugar: Rio de Janeiro

II Campeonato da ALIFA / 
2017 • Fortaleza-CE

Número de participantes: 900

Três categorias masculinas:

Livre Campo 11 Oficial 
Campeão: Espírito Santo
Vice-Campeão: Piauí
Terceiro Lugar: Goiás

Master Society Suíço
Campeão: Rondônia
Vice-Campeão: Ceará
Terceiro Lugar: Goiás

Supermaster Society Suíço
Campeão: Paraná
Vice-Campeão: Mato Grosso
Terceiro Lugar: Espírito Santo

HISTÓRICO DAS COMPETIÇÕES

NÚMERO DE PARTICIPANTES

2016

500
2017

900

2018

1.392

2019

2.010

A cada ano aumenta o número 
de Advogados e Advogadas 

inscritos nas competições!



III Campeonato da ALIFA / 
2018 • Foz do Iguaçu-PR

Número de participantes: 1.392

Cinco categorias (quatro masculinas 
e uma feminina):

Livre Campo 11 Oficial 
Campeão: Ceará
Vice-Campeão: Espírito Santo
Terceiro Lugar: Goiás

Master Society Suíço
Campeão: Amapá
Vice-Campeão: Rondônia
Terceiro Lugar: Mato Grosso

Master Campo 11 Oficial
Campeão: São Paulo
Vice-Campeão: Distrito Federal
Terceiro Lugar: Paraná

Supermaster Society Suíço
Campeão: Paraná
Vice-Campeão: Rondônia
Terceiro Lugar: Santa Catarina

Feminina Society Fut7 
Campeão: Goiás
Vice-Campeão: Distrito Federal
Terceiro Lugar: Santa Catarina

IV Campeonato da ALIFA / 
2019 • Brasília-DF

Número de participantes: 2.010

Seis categorias (cinco masculinas e 
uma feminina):

Livre Campo 11 Oficial 
Campeão: São Paulo - A
Vice-Campeão: São Paulo - B
Terceiro Lugar: Espírito Santo

Master Society Suíço
Campeão: Amazonas
Vice-Campeão: Mato Grosso - A
Terceiro Lugar: Bahia

Master Campo 11 Oficial
Campeão: Paraná
Vice-Campeão: Distrito Federal
Terceiro Lugar: Goiás

Supermaster Society Suíço
Campeão: Paraná
Vice-Campeão: Acre
Terceiro Lugar: Rio de Janeiro

Legend Society Fut7
Campeão: Ceará
Vice-Campeão: Rio de Janeiro
Terceiro Lugar: Distrito Federal

Feminina Society Fut7 
Campeão: Goiás
Vice-Campeão: Distrito Federal
Terceiro Lugar: Mato Grosso



O IV Campeonato ALIFA foi realizado 
em Brasília-DF, de 1 a 7 de setembro 
de 2019, alcançando os propósitos de 
integração e promoção do bem-estar 
definidos pela Associação, com crescimento 
da infraestrutura e mais engajamento por 
parte dos atletas. Para isso, foi fundamental 
o apoio do Governo do Distrito Federal, do 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil e da Ordem dos Advogados do 
Brasil Seccional do Distrito Federal. Merece 
destaque toda a organização do evento, 
ainda mais preparada e digna de muitos 
elogios por parte dos participantes.

Em nosso Congresso Técnico – abertura 
oficial do evento –, dia 1º de setembro, na 
sede do Conselho Federal da OAB, a Diretoria 
da ALIFA recepcionou os representantes das 
equipes, autoridades e demais convidados, 
visando apresentar o campeonato, destacar 
seus patrocinadores, apoiadores e parceiros 
e demonstrar o trabalho realizado ao longo 
do ano. Foi um momento de homenagens e 
reencontros. 

Nossos atletas tiveram à sua disposição 
dois centros de convivência para seu lazer: 
Associação dos Empregados da Eletronorte 
(ASEEL) e Clube dos Advogados do Distrito 
Federal, no qual houve uma programação  
especial que proporcionou entrosamento, 
confraternização e animação, com direito 
a muito samba, sertanejo, funk e música 
eletrônica. Diversão garantida para os 
nossos heróis do gramado! É por tudo isso 
que dizemos que Alifa é mais que futebol!

Em 2019, a ALIFA profissionalizou-se ainda mais, 
adquirindo bolas de futebol personalizadas 
e seu próprio aplicativo, no qual foi possível 
acompanhar todos os jogos do campeonato, 
contando com uma equipe de cobertura que 
atualizava em tempo real lances das partidas 
por meio de resenhas, vídeos e fotos. O 
aplicativo foi muito bem aceito pelos jogadores, 
que acompanhavam todos os dados sobre 
classificação, artilharia, cartões, suspensões e 
tabela de jogos.

O sucesso  
do Campeonato 
em Brasília

• Congresso Técnico

• Momentos de Confraternização



 

Início  Oficinas  Advogados de todo o Brasil se unem em prol de projeto social 

Advogados de todo o Brasil se 
unem em prol de projeto social 
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DCIM102GOPRO 

A Alifa (Associação Liga de Futebol dos Advogados e Advogadas do 
Brasil) se uniu para criar o programa “Cesta Básica, Criança Saudável”. Meta é 

Com uma assessoria de imprensa dedicada, 
o campeonato obteve divulgação em vários 
veículos de comunicação – em especial devido 
ao sucesso do Programa “Cesta Básica, 
Criança Saudável”, projeto social que promove 
o esporte e a cidadania.

TORCIDA 

Campeonato 
nacional de 
advogados terá final 
sábado (7), no 
Bezerrão 
Torneio realizado pela Associação Liga de Futebol dos 
Advogados e Advogadas do Brasil (ALIFA) busca unir a classe 
por meio do esporte 
Publicado 
 19 horas atrás  
em 
 05/09/2019 

 
 
Da Redação 
redacao@grupojbr.com 
Termina neste sábado (7), em Brasília, o campeonato de futebol de campo da 
Associação Liga de Futebol dos Advogados e Advogadas do Brasil (ALIFA). 
Vindos de várias regiões do país, mulheres e homens vão disputar as finais de 
8h30 e às 10h30 no estádio Bezerrão, no Gama, e no campo do Corpo de 
Bombeiros, na Asa Sul. 

 

INÍCIO  DF  ADVOGADOS DE TODO O BRASIL SE UNEM EM PROL DE PROJETO SOCIAL 

 

DF 

17 de julho de 2019 admin 0 

Advogados de todo o Brasil se 

unem em prol de projeto social 

 

A ALIFA (Associação Liga de Futebol dos Advogados e Advogadas do Brasil) se uniu para 

criar o programa “Cesta Básica, Criança Saudável”. Meta é arrecadar cestas básicas para 

doar ao Instituto AJAX, que utiliza o futebol como ferramenta de inclusão social para 

crianças e adolescentes 

Não só de futebol vive a ALIFA –  Associação Liga de Futebol dos Advogados e 

Advogadas do Brasil (ALIFA). Para o grupo, a solidariedade é algo de extrema 

importância: aproveitando a movimentação em torno do IV Campeonato de Futebol da 

ALIFA, que acontecerá, em Brasília, de 1 a 7 de setembro, o grupo se uniu para apoiar o 

 
FUTEBOL 

Advogadas de todo país 
vem à Brasília disputar 
campeonato de futebol 

 
 Mané Garrincha se prepara para receber clássico Vasco x Flamengo 

 
Em setembro, do dia 1º ao 7, mais de 2 mil advogados e advogadas 
de todo o país estarão em Brasília para disputar o IV (4º) Campeonato 
da Associação Liga de Futebol dos Advogados e Advogadas do Brasil 
(ALIFA), que será sediado no Mané Garrincha. 

A modalidade voltada para as mulheres, no entanto, será disputada no 
clube naval e da Ordem Brasileira de Advogados (OAB). O futebol 
feminino do campeonato teve início no ano passado (2018) e reuniu 
120 advogadas. Agora serão 200, divididas em 10 times. 

Advogadas batem bolão em IV Campeonato da 
Associação Liga de Futebol dos Advogados e 
Advogadas do Brasil – ALIFA 
Por Daniel Abem  Posted on 27/08/19  em Curiosidades, Lifestyle 6 

 
São 200 atletas advogadas de todo o país, distribuídas em 10 times. A competição 

acontece de 1 a 7 de setembro em Brasília 
B 

 
SEM CATEGORIA 

ADVOGADOS ATLETAS REPÕEM 
ENERGIA NO CHICAGO PRIME  

Desembarcaram em Brasília  mais de 2000 operadores do direito de todo o país, que, 
por uma semana trocaram suas rotinas nos tribunais ou escritórios para participarem 
do IV Campeonato da ALIFA – Associação Liga de Futebol dos Advogados e Advogadas 
do Brasil. Para reporem as energias gastas durante os 143 jogos do campeonato,  a 
ALIFA oferecerá um churrasco gourmet, com buffet  caprichado do  Chicago Prime, no 
Clube dos Advogados,  no dia 7 de setembro, dás 12h às 16h. 

 

A Chicago Prime é o principal patrocinador do circuito gastronômico da ALIFA, e sabe 
fazer carnes nobres como ninguém. Com cinco anos em Brasília, a marca tem unidades 
na 114 Sul e na 110/111 Norte. Em breve, mais uma unidade na QI 11 do Lago Sul será 
inaugurada, dia  1 de outubro. E tem mais: a Chicago criou um código promocional no 
aplicativo CHCG Delivery para os jogadores que quiserem pedir carnes durante o 
campeonato. Usando a tag ALIFA, os usuários têm 10% de desconto e ganham um brinde 
especial durante todo o campeonato: linguiça de cordeiro. 

  

Edição: Su Maestri 

ALIFA NA MÍDIA 

bsbflash.com.br
16/9/19

alo.com.br
17/7/19

ryqueza.com.br
27/8/19

vinhocapital.com
3/9/19

jornaldoplanalto.com.br
17/7/19

jornaldebrasilia.com.br
5/9/19

metropoles.com
28/8/19



Fonte: Ministério do Turismo

2.400
leitos ocupados 
durante a 
competição

2.400 
turistas em 

Brasília
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967
empregos 
indiretos

72
empregos 

diretos

R$ 11.800.000,00 
injetados na economia 
de Brasília em 7 dias 
de competição

R$ 900,00
de ticket médio 

diário por turista

TEM BOLINHAS HALFTONE BRANCAS NESSA PRANCHETA 

NÚMEROS DO IV CAMPEONATO ALIFA 2019



APOIADORES  
E PATROCINADORES 
DESSA HISTÓRIA  
DE SUCESSO

N O R M A S  G R Á F I C A S
V e r s ã o  1  •  F E V  2 0 1 9

G O V E R N O  D O  E S TA D O

Somos todos

GOIAS

As competições da ALIFA valorizam o lazer e a prática 
saudável do esporte, agregando valor às marcas 
apoiadoras e patrocinadoras, sem as quais não seria 
possível alcançar o sucesso conquistado nos eventos.

A ALIFA agradece a todas as empresas e entidades 
que acreditaram e acreditam em nossas competições.

TEM BOLINHAS HALFTONE BRANCAS NESSA PRANCHETA 



TEM BOLINHAS HALFTONE BRANCAS NESSA PRANCHETA 

QUEM 
PATROCINA 
A ALIFA 
SEMPRE 
GANHA

Razões não faltam para investir no patrocínio dos campeonatos 
da ALIFA! 

Dentre elas, destacam-se o nível cultural dos participantes e 
seus potenciais de consumo. Esse público qualificado amplia as 
garantias de retorno e justifica o investimento para a exposição 
e venda de uma enorme gama de produtos e serviços, além de 
contribuir para o fortalecimento das marcas patrocinadoras.

Nesta edição, a competição permanece com seis categorias e 
está prevista a participação de 1.500 atletas, além de pessoas que 
acompanham as equipes, familiares e amigos dos participantes. 
Ao todo, cerca de 2.000 pessoas são esperadas para o evento – 
um recorde de público na história do campeonato.  

As competições da ALIFA têm como propósito proporcionar 
congraçamento e saúde por meio do esporte. Para a marca 
patrocinadora, isso se traduz em valor agregado à percepção 
que seus públicos têm sobre suas atuações. 

A partir do sucesso das competições, cresce também o interesse 
por parte da imprensa esportiva em noticiar o evento, podendo 
gerar divulgação em mídia espontânea e gratuita e ampliando 
a possibilidade de exposição das marcas. 

Outra importante razão para investir em um campeonato ALIFA 
é a crescente participação das advogadas atletas, que vêm se 
destacando nas competições nas últimas edições. São mulheres 
com poder de decisão no campo e em suas carreiras e também 
como potenciais consumidoras das marcas patrocinadoras. 

Além disso, a associação da imagem da empresa a um evento 
que apoia uma causa nobre, como um projeto social, agrega 
ainda mais credibilidade à instituição.
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www.alifabrasil.com.br 
atendimento@alifabrasil.com.br

Instagram @alifabrasil.oficial
 /alifabrasil.oficial

 Alifa Brasil


