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SUBCOMISSÃO DE ESPORTES E LAZER DA OAB-SUBSEÇÃO DE COLINAS 

“TIME DE FUTEBOL OAB-COLINAS” 

 

NOTA DE REPÚDIO 

 

A Ordem do Advogados do Brasil – Subseção de Colinas do Tocantins/TO, 

por meio da Subcomissão de Esportes e Lazer, vem por meio desta nota, 

manifestar veementemente o seu REPÚDIO à atitude covarde, desleal, 

inconcebível e antidesportiva praticada pela pessoa de SAUL MARANHÃO 

ARAÚJO OLIVEIRA – OAB/TO N. 5159 contra um atleta (identificação protegida) 

da equipe da OAB-COLINAS, no último sábado, 22/06/2019, durante a 2ª partida 

da semifinal da 2ª COPA DANILO SANDES, no campo do clube da OAB na 

cidade de Araguaína/TO. 

O partida de futebol foi realizada entre os times OAB-COLINAS e 

ADVOCATUS F.C. de Araguaína-TO, do qual pertence o agressor, SAUL 

MARANHÃO, que além de advogado é membro da Subcomissão de Esportes e 

Lazer da Subseção de Araguaína. 

 O fato ocorreu após Saul ter sido segurado pela camiseta no momento em 

que estava no ataque em progressão ao gol, sofrendo a falta. Com a paralização 

do ataque, o agressor partiu para agressão física, desferindo cotovelada em 

direção da vítima que havia lhe segurado, todavia foi atingida parcialmente no 

tórax, tendo se afastado após isso. Ao perceber a atitude antidesportiva de Saul, o 

arbitro do jogo aplicou-lhe cartão vermelho, sem prejuízo de aplicação de cartão 

amarelo para o jogador da OAB-COLINAS pela falta cometida. 

Acontece que, após a penalidade e com a partida paralisada, o agressor se 

dirigiu até a vítima e, PELAS COSTAS, desferiu um SOCO que atingiu-lhe a lateral 

do queixo, chegando a desmaiar a vítima imediatamente, tendo o impacto 

causado princípio de convulsão, com dobra da língua e asfixia no atleta que 

ficou caído no chão, sendo socorrido pelos colegas do time e por uma enfermeira 

que estava no local e assistia aos jogos como espectadora. 
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Criou-se, consequentemente, uma discussão e animosidade generalizada 

entre os jogadores, todavia sem outras agressões, pois contidas por ambos os 

times, tendo se afastado o jogador Saul da confusão. Como se não bastasse a má 

conduta, Saul reaparece no campo com uma barra de ferro nas mãos com o 

intuito de intimidar os jogadores do time OAB-COLINAS. 

Diante dos fatos, o time colinense decidiu se retirar de campo e não terminar 

a partida em virtude da covardia e do evidente perigo de vida a que foi exposto a 

vítima. 

DA COPA DANILO SANDES 

A COPA DANILO SANDES nasceu por homenagem da OAB-Subseção de 

Araguaína e de todos os advogados que ali atuam ao saudoso advogado Dr. Danilo 

Sandes, cuja vida foi ceifada por ter ele se mantido honesto, ético e moralmente 

digno no exercício da sua profissão de advogado.  

O advogado Danilo Sandes sempre será lembrado na advocacia 

tocantinense pelo escorreito exemplo de vida e de profissionalismo, tendo a OAB-

Tocantins também o homenageado com a instalação de escritório compartilhado na 

capital de Palmas, que possui o seu nome. 

Portanto, a copa de futebol promovida com esse nome, além de ser uma 

belíssima homenagem, possui um grande apelo a “NÃO VIOLÊNCIA”, existindo 

dentre seus participantes e espectadores uma promoção de paz, apreço a amizade 

e integração entre advogados e advogadas.  

Dispõe ainda o regulamento da copa: 

Art. 1º - A 2ª Copa Danillo Sandes de Futebol Society tem por 

finalidade: 

A congregação dos graduandos, o fortalecimento dos laços de 

amizade e a camaradagem sadiamente disputada entre Convidados, 

Advogados(as) e Estagiários(as) regularmente inscritos na Ordem 

dos Advogados do Brasil Seccional do Estado do Tocantins. 

Desta forma, a conduta do agressor Saul Maranhão foi de encontro a 

promoção da integração, amizade e sobretudo contra a “não violência”, que são a 

essência desta Copa, deixando uma mácula nesta edição da Copa Danilo Sandes. 



      

 

 

A atitude feriu os princípios da moral e ética que devem existir entre as 

pessoas, ainda mais quando se tratam de advogados, cujo código exige conduta 

compatível com a moral individual, social e profissional. 

DAS RAZÕES DO TIME DA OAB–COLINAS 

Desde a realização a primeira COPA DANILO SANDES, realizada em 2018, 

o time da OAB/COLINAS participou como equipe convidada, chegado a se 

consagrar como vice-campeã naquele ano. 

Como todos os jogos da competição são realizados no clube da OAB na 

Cidade de Araguaína/TO, a equipe de Colinas precisa desloca-se até aquela 

cidade, cerca de 220 KM (ida e volta). Com isso também são auferidas despesas, 

custos dessas viagens, que são realizadas em maior parte aos fins de semana, 

jamais tendo a equipe da OAB-Colinas faltado a um jogo. 

Nesta edição da Copa Danilo Sandes, foi uma das equipes com o melhor 

aproveitamento da primeira etapa da competição, estando invicta até o ultimo jogo 

onde ocorreu a agressão. 

No entanto, devido ao acontecimento, o sentimento de amizade foi 

substituído pelo constrangimento dos jogadores convidados da equipe da 

OAB/Colinas. 

 Some-se a isso o fato de a decisão de punição do atleta Saul, data vênia, 

parece não ter levado em conta a força despendida no soco desferido pelas costas, 

o agravo à saúde e integridade da vítima (desmaio e convulsão), bem como o fato 

do atleta ter empunhado uma barra de ferro momentos após a agressão. 

Ressalte-se também que não foi levado o caso para o pleno do STJD, conforme 

determina o art. 26 do seu próprio Regulamento: 

Art. 26 - O jogador expulso de uma partida cumprirá a suspensão 

automática de um (01) jogo na partida imediatamente posterior, e estará 

sujeito as penalidades. Caso a expulsão seja de caráter muito agressivo 

ou por conduta de brigas o atleta estará sujeito ao pleno do STJD da 2ª 

Copa Danillo Sandes. 

De todo modo, Registre-se que o Time da OAB-Colinas tem profundo 

respeito à OAB-Subseção de Araguaína, sua respectiva Subcomissão de Esportes 



      

 

 

e Lazer, aos organizadores da Copa Danilo Sandes, bem como com os demais 

times da competição, sendo certo que se tornaram grandes parceiros ao longo dos 

anos e que em nada contribuíram para o ato individual vergastado, todavia, inexiste 

clima, por ora, de se realizar qualquer jogo ou participação do time OAB-Colinas na 

edição atual da competição.   

Diante do exposto, em inteira consideração à memória do saudoso Danilo 

Sandes, aos objetivos da Copa e, ainda, no intuito de evitar maiores 

constrangimentos, o Time da OAB-Colinas comunica formalmente a sua renuncia 

do direito de recurso administrativo sobre a penalidade, bem como sua informa sua 

DESISTÊNCIA da competição, ficando anotado nosso sentimento de tristeza e 

repúdio ao ato violento do agressor, todavia sem perder esperança de que casos 

como esse jamais deverão se repetir. 

Subcomissão de Esportes e Lazer da OAB-Colinas, Colinas do Tocantins- 

TO, aos 29 de Junho de 2019. 
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