
L DE JUSTiÇA DESPORTIVA DA LIGA ITAJAIENSE DE DESPORTOS 

1° COMISSÃO DISCIPLINAR 

Pauta de Julgame to do dia 19/07/2018 (Quinta feira) EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO W 
001/2018 De ord m do Presidente do Tribunal de Justiça Desportiva da Liga Itajaiense de 
Desportos do MUJdcíPiO de Itajaí, Estado de Santa Catarina, Dra. MARIA HELENA SPRONELLO - 
OAB 29523/SC, c,m fundamento no Art. 28-1, parágrafo único, e Arts. 45, 47 e 48, todos do 
CBJD faço publicar o presente Edital em que são CITADAS e INTIMADAS as partes abaixo 
nominadas para,l querendo, defender-se, pessoalmente ou por Advogado formalmente 
constituído, no ~rocesso contra elas movido nesta Justiça Desportiva, tornando público, 
através deste Edltal, que: No dia 19 de Julho de 2018 às 19 hora(s) e 00 minuto(s), serão 
julgados na sede da Liga Itajaiense de Desportos, TJD, sito na Rua Pedro José joão, 323 - Bairro 
Dom Bosco, CE~: 88302-090. Itajaí / SC, serão jugados seguintes processos: Documento 

::~:~~R e~L~~J:/~~.l~A:R~EO~~:·L~~~~P:~~~~~~~ O~~l::~::/s~. 002/2018 - EM TRAMITE 

Processo nO 001/2018 - COPA INTERLIGAS VALE DO ITAJAI. 

JOGO N° 03 - a.E. CATARINENSE X S.E. FLORESTA.DATA: 08.07.2018 - 2a odada/Turno 
- Fase classif1cação. A PROCURADORIA DE JUSTiÇA DESPORTIVA, através de seu 
representante e no uso de suas atribuições legais, vem, respeitosamente, perante Vossa 
Senhoria, em r zão dos fatos ocorridos na partida acima descrita, realizada pela Copa 
Interligas Vale IdO Itajaí de 2018 das LIGAS de: Itajaí (LlD), Blumenau (LBF), Pomerode 
(LPD) e Ibiram~ (LVND), Fazer DENUNCIA em Face de:DENUNCIADO A):- 01) ARTUR 
SANTANA G~NÇALVES - CBF: 629977 (Atleta) - n? 13 da Equipe: C.E 
CATARINENSE (Vitor Meireles/SC), Filiado á LVND.DENUNCIA (A):Conforme 
relato do Arbit o do jogo Sr. Helton Felipe Bertoldi e que consta em Súmula Escrita e 
Digitalizada, rflatada da seguinte forma:"Expulsei aos 26 minutos do primeiro 
tempo, diret~lnente o jogador, por conduta violenta, ao agredir com um pontapé nas 
costas e cabe a de seu adversário n 07, Sr Danilo Gomes RibeirÓ, apos ser xingado fora 
da disputa de bola. Precisando ser contido por seus companheiros e seguranças para 
não haver nov violência e deixar o campo de jogo". - Conduta caracterizada e que está 
tipificada no BJD, incorrendo o Denunciado nas sanções do artigo 254.A - I do CBJD 
Art. 254.A 1°_1. Praticar A ressão Física durante a artida rova ou 
equivalente: . ENA: Suspenção de 04 (Quatro) a 12 (Doze) partidas e_(Multa de R$. 
100,00 (cem eais) a 100.000,00 (cem mil reais) (NR).§ 1° Constituem exemplos da 
Infração Prev sta neste artigo, sem prejuízo de outros: (AC).I - desferir dolosamente 
soco, coto elada, cabeçada ou golpes similares em outrem, de forma 
contundente ou assumindo o risco de causar dano ou lesão ao atingido; 
(Incluído pel~ Resolução CNE n? 29 de 2009).ASSIM, REQUER:Ante o exposto, se 
requer, após p recebimento da presente denúncia no artigo 254.A § 1°_1 do CBJD. a) a 
citação do D~nunciado para, querendo, apresentar defesa; b) a produção de todo meio 
de prova em I,Direito admitido, especialmente a documental, representada pela Súmula 
da supracita sa partida, que tem presunção de veracidade nos termos do artigo 58 do 



segundo tempo, ror INVADIR o CAMPO DE JOGO, CONSIDERANDO QUE NAQUELE 
MOMENTO ELE E A UM ATLETA SUPLENTE, E PROFERIR AS SEGUINTES PALAVRAS 
AO ÁRBITRO: "T'IJ É UM MERDA". APÓS EXPULSO, CONTINUOU PROFERINDO: "SEU 
FILHO DA PUTA~. - Conduta caracterizada e que está tipificada no CBJD, incorrendo o 
Denunciado nas s nções do Art. 258 § 2° II do CBJD. Art. 258 § 22 11- Assumir qualquer conduta 
contrária á disciplin ou á ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste código (Redação 
dada pela Resoluçã~ CNE n2 29 de 2009). PENA: Suspensão de 01 (uma) a 06 (seis) partidas. (Incluído 
pela Resolução CNE n2 29 de 2009). § 22 Constituem exemplos e atitudes contrárias á disciplina ou á 
ética desportiva, pa a os fins deste artigo, sem prejuízo de outros: 11 - Desrespeitar os membros da 
equipe de arbitraget, ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões. (AC). Ante o exposto, se 
requer, após o rec bimento da presente denúncia no Art. 258 § 22 - II do CBJD. a) a citação do 
Denunciado para, querendo, apresentar defesa; b) a produção de todo meio de prova em 
Direito admitido, especialmente a documental, representada pela Súmula da supracitada 
partida, que tem p1resunção de veracidade nos termos do artigo 58 do CBJD; c) a juntada dos 
antecedentes dos ~tletas, Dirigentes e Clube, podendo servir de agravante para a aplicação da 
penalidade; d) ao I final da instrução seja declarada a total procedência da denúncia 
apresentada, com a condenação nos artigos denunciados; DENUNCIADO C): - 03) ARISON 
MATEUS PINHEIRO AVIZ - CBF: 629952 (Atleta) - n? 20 da Equipe: S.E FLORIDA 
(Blumenau/SC), ~iliado á LBF. Conforme relato do Arbitro do jogo Sr. George Oscar Yared 
Kielwagen e que co~1 sta em Súmula Escrita e Digitalizada, relatada da seguinte forma: 
"Expulsei aos 4 minutos do segundo tempo, por ACERTAR UMA COTOVELADA NA 
~~~~~~ ~~~ ~~~~Ri~~~G~~,.8, LUIS CARLOS DA SILVA FILHO, FORA DA DISPUTA 

Conduta caracter~ada e que está tipificada no CBJD, incorrendo o Denunciado nas sanções 
do Art. 254-A I, ~o CBJD.Art. 254-A § 12 I - Praticar Agressão física durante a partida, prova ou 
equivalente (Incluí~o pela Redação dada pela Resolução CNE n2 29 de 2009). PENA: Suspensão de 04 
(quatro) a 12 (doze) partidas. (Incluído pela Resolução CNE n2 29 de 2009). § 12 Constituem exemplos 
da infração previ~ta neste artigo, sem prejuízo de outros. (AC). I - Desferir dolosamente soco, 
cotovelada, cabeçada ou golpes similares em outrem, de forma contundente ou assumindo o risco de 
causar dano ou lebo ao atingido; (Incluído pela Resolução CNE n2 29 de 2009). Ante o exposto, se 
requer, após o refebimento da presente denúncia no Art. 254 § 12 - I do CBJD. a) a citação do 
Denunciado par], querendo, apresentar defesa; b) a produção de todo meio de prova em 
Direito admitido, especialmente a documental, representada pela Súmula da supracitada 
partida, que tem presunção de veracidade nos termos do artigo 58 do CBJD; c) a juntada dos 
antecedentes do Atletas, Dirigentes e Clube, podendo servir de agravante para a aplicação da 
penalidade; d) fO final da instrução seja declarada a total procedência da denúncia 
apresentada, corp a condenação nos artigos denunciados; DENUNCIADO O): - 04) SILVONEI 
FERREIRA DE SOUZA - CBF: 141076 (Atleta) - nO 01 da Equipe: RIO DO OURO F.C. 
(ltajaí/SC), Filiado á L1D. Conforme relato do Arbitro do jogo Sr. George Oscar Yared Kielwagen e que 
consta em súmUI,1 Escrita e Digitalizada, relatada da seguinte forma: "Expuls,ei aos 4 minutos do 
segundo tempo, ACERTAR UM SOCO NO ROSTO DO SEU ADVERSARIO, W 20, ARISON 
MATEUS PINH IRO AVIZ, SEGUNDO RELATO DO ASSISTENTE 2, KLAUS ALEXANDER 
UTPADEL" 
Conduta caracterizada e que está tipificada no CBJD, incorrendo o Denunciado nas sanções 
do Art. 254-A I'J do CBJD.Art. 254-A § 12 I - Praticar Agressão física durante a partida, prova ou 
equivalente (Incl ído pela Redação dada pela Resolução CNE n2 29 de 2009). PENA: Suspensão de 04 
(quatro) a 12 (doie) partidas. (Incluído pela Resolução CNE n2 29 de 2009). § 12 Constituem exemplos 
da infração pre~ista neste artigo, sem prejuízo de outros. (AC). I - Desferir dolosamente soco, 
cotovelada, cabeçada ou golpes similares em outrem, de forma contundente ou assumindo o risco de 
causar dano ou Ilesão ao atingido; (Incluído pela Resolução CNE n2 29 de 2009). Ante o exposto, se 
requer, após o rFcebimento da presente denúncia no Art. 254 § 12 - I do CBJD. a) a citação do 
Denunciado paja, querendo, apresentar defesa; b) a produção de todo meio de prova em 
Direito admitid~, especialmente a documental, representada pela Súmula da supracitada 
partida, que tenr presunção de veracidade nos termos do artigo 58 do CBJD; c) a juntada dos 
antecedentes d, s Atletas, Dirigentes e Clube, podendo servir de agravante para a aplicação da 
penalidade; 
d) ao final da i strução seja declarada a total procedência da denúncia apresentada, com a 



CBJD; c) a junta1a dos antecedentes dos atletas, Dirigentes e Clube, podendo servir 
de agravante pa~ a aplicação da penalidade; d) ao final da instrução seja declarada a 
total procedência da denúncia apresentada, com a condenação no artigo denunciado; 
DENUNCIADO B): - 02) DANILO GOMES RIBEIRO - CBF: 315.844 (Atleta) 
nO 07 da Equi e: S.E. FLORESTA (Pomerode/SC) Filiado á LPD. Conforme 
relato do Arbitro p.0 jogo Sr. Sr. Helton Felipe Bertoldi e que consta em Súmula Escrita' 
e Digitalizada, rejlatada da seguinte forma: " Expulsei aos 26 minutos do primeiro 
tempo, diretame~te o jogador, por empregar linguagem ofensiva, ao seu adversário n 
13, Sr. Artur San ana Goncalves, fora da disputa de bola. ("Seu filho da Puta"). O atleta 
xingado, por sua vez, empurrou e chutou as pernas do atleta n 07, Sr Danilo Gomes 
Ribeiro, apos o ~OgadOr estar no chão o mesmo deferiu um pontapé que atingiu as 
costas e cabeça do atleta" - Conduta caracterizada e que está tipificada no CBJD, 
incorrendo o De unciado nas sanções do Art 243-C do CBJD. Art. 243-C. Ameaçar 
alguém, por pal[Vra, escrito, gestos ou por qualquer outro meio, a causar-lhe mal 
injusto ou grave (Redação dada pela Resolução CNE nº 29 de 2009). PENA: Multa, de 
R$. 100,00 (Cem reais) á R$. 100.000,00 (Cem mil reais) e suspensão de 30 (Trinta) e 
120 (Cento e Vin~e) dias. (Incluído pela Resolução CNE nº 29 de 2009).Ante o exposto, 
se requer, após o recebimento da presente denúncia no Art. 243-C do CBJD. a) a 
citação do Denu ciado para, querendo, apresentar defesa; b) a produção de todo meio 
de prova em Direito admitido, especialmente a documental, representada pela Súmula 
da supracitada~1 artida, que tem presunção de veracidade nos termos do artigo 58 do 
CBJD; c) a junt . da dos antecedentes dos Atletas, Dirigentes e Clube, podendo servir 
de agravante p ra a aplicação da penalidade; d) ao final da instrução seja declarada a 
total procedên I ia da denúncia apresentada, com a condenação nos artigos 
denunciados; 

2 - PROCESSol 002/2018 - EM TRAMITE AUDITOR RELATOR: Dr. GABRIEL FELlPE 
SPRONELLO, OAB 48798/SC. CAMPEONATO: COPA INTERLIGAS VALE DO ITAJAI DE 
2018. JOGO N° 04 - C.E. FLÓRIDA X RIO DO OURO F.C. DATA: 08.07.2018 - 2a 
rodada/Turno - Fase Classificação. A PROCURADORIA DE JUSTiÇA DESPORTIVA, 
através de seu representante e no uso de suas atribuições legais, vem, respeitosamente, 
perante Vossa ~enhoria, em razão dos fatos ocorridos na partida acima descrita, realizada 
pela Copa tnterlíqas Vale do Itajaí de 2018 das LIGAS de: Itajaí (LlD), Blumenau (LBF), 
Pomerode (LPD) e Ibirama (LVND), Fazer DENUNCIA em Face de: DENUNCIADO A): - 01) 
VENICIO DOS SANTOS ROCHA - CBF: 383329 (Atleta) - n? 05 da Equipe: S.E FLORIDA 
(BIUmenau/sc),1 Filiado á LBF. DENUNCIA (A): Conforme relato do Arbitro do jogo Sr. 
George Oscar Yared Kielwagen e que consta em Súmula Escrita e Digitalizada, relatada da 
se9uinte forma: l'Expulsei aos 44 mlnutos do segundo tempo, por EMPURRAR COM AS 
MAOS NO PEITO DO SEU ADVERSARIO, N° 4, MANOEL LUIZ MARTINS NETO, COM USO I • 
DE FORÇA EXOESSIVA, COM A BOLA FORA DE JOGO, APOS UMA DISPUTA DE BOLA 
ENTRE ELES"'I- Conduta caracterizada e que está tipificada no CBJD, incorrendo o 
Denunciado nas sanções do artigo 254.A - I do CBJD Art. 250- § 1°_11 Praticar Ato desleal ou 
hostil durante a partida, prova ou equivalente. PENA: Suspenção de 1 (Uma) a 03 (Três) 
partidas. § 1° Clonstituem exemplos da Infração Prevista neste artigo, sem prejuízo de outros: 
(AC). 11 - Emp~rrar acintosamente o companheiro ou adversário, fora da disputa da 
jogada (AC). A~SIM, REQUER: Ante o exposto, se requer, após o recebimento da presente 
denúncia no artigo 250 § 1 °_11 do CBJD. a) a citação do Denunciado para, querendo, apresentar 
defesa; b) a pro~ução de todo meio de prova em Direito admitido, especialmente a documental, 
representada pyla Súmula da supracitada partida, que tem presunção de veracidade nos 
termos do artig~ 58 do CBJD; c) a juntada dos antecedentes dos atletas, Dirigentes e Clube, 
podendo servir 1e agravante para a aplicação da penalidade; 
d) ao final da i,strução seja declarada a total procedência da denúncia apresentada, com a 
condenação no artigo denunciado; DENUNCIADO B): - 02) WELLlNGTON LUIZ DAVID - 
CBF: 567459 (fAtleta) - n° 13 da Equipe: S.E FLORIDA (Blumenau/SC), Filiado á LBF. 
Conforme relato do Arbitro do jogo Sr. George Oscar Yared Kielwagen e que consta em 
Súmula Escrita e Digitalizada, relatada da seguinte forma: Expulsei aos 45 minutos do 



condenação nos rtigos denunciados; DENUNCIADO E): - 05) ALDO MARTINS FILHO - 
CBF: 332536 (Atl ta) - nO 10 da Equipe: RIO DO OURO F.C. (ltajaí/SC), Filiado á LlD. 
Conforme relato do trbitro do jogo Sr. George Oscar Yared Kielwagen e que consta em Súmula Escrita e 
Digitalizada, relatadí da seguinte forma: "Expulsei aos 44 minutos do segundo tempo, por 
DAR UM TRANC NAS COSTAS DO SEU ADVERÁRIO, W 5, VENICIO DOS SANTOS 
ROCHA, COM USj DE FORÇA EXCESSIVA, COM A BOLA FORA DE JOGO". 

Conduta caracteri1ada e que está tipificada no CBJD, incorrendo o Denunciado nas sanções 
do Art. 254-A I, ~p CBJD. Art. 254 § 12 11 - Praticar jogada violenta (Incluído pela Redação dada 
pela Resolução CN~ n2 29 de 2009). PENA: Suspensão de 01 (uma) a 06 (seis) partidas. (Incluído pela 
Resolução CNE n2 ~9 de 2009). § 12 Constituem exemplos da infração prevista neste artigo, sem 
prejuízo de outros. ~AC). 11 - A atuação temerária ou imprudente na disputa da jogada, ainda que sem 
a intenção de causrr dano ao adversário. (AC)i (Incluído pela Resolução CNE n2 29 de 2009). Ante o 
exposto, se requer, FPÓS o recebimento da presente denúncia no Art. 254 § 12 - 11 do CBJD. a) a citação 
do Denunciado p<jlra, querendo, apresentar defesa; b) a produção de todo meio de prova em 
Direito admitido, lespecialmente a documental, representada pela Súmula da supracitada 
partida, que tem ~resunção de veracidade nos termos do artigo 58 do CBJD; c) a juntada dos 
antecedentes dosl Atletas, Dirigentes e Clube, podendo servir de agravante para a aplicação da 
penalidade; d) ao final da instrução seja declarada a total procedência da denúncia 
apresentada, co~ a condenação nos artigos denunciados; DENUNCIADO F): - 06) 
FERNANDO MA<tHADO - RG: 4038841 (Auxiliar Técnico) da Equipe: RIO DO OURO F.C. 
(ltajaí/SC), Filia~r á LlD. Conforme relato do Arbitro do jogo Sr. George Oscar Yared Kielwagen e que 
consta em súmuld Escrita e Digitalizada, relatada da seguinte forma: "Expulsei aos 4 minutos do 

~e:~~~~~~~6~' IN~ A~y~I~I~~M~~C~~~og~ EE:6i~~~ A~~NT'6~~~E~~~~~N~~ 
ARBITRAGEM, i,PONTANDO O DEDO INDICADOR PARA OS MESMOS". . 

Conduta caracterizada e que está tipificada no CBJD, incorrendo o Denunciado nas sanções 
do Art. 258 § 2° I~ e Art. 258-B § 2° do CBJD. Art. 258 § 22 11- Assumir qualquer conduta contrária 
á disciplina ou á jtica desportiva não tlplílcada pelas demais regras deste código (Redação dada pela 
Resolução CNE n- 29 de 2009). PENA: Suspensão de 01 (uma) a 06 (seis) partidas. (Incluído pela 
Resolução CNE n~129 de 2009). § 22 Constituem exemplos de atitudes contrárias á disciplina ou a ética 
desportiva, para ds fins deste artigo, sem prejuízo de outros: 11 - Desrespeitar os membros da equipe 
de arbitragem, oJ reclamar desrespeitosamente contra suas decisões. (AC). e Art. 258-8 § 22 -Invadir 
local destinado áj equipe de arbitragem, ou o local da partida, prova ou equivalente, durante sua 
realização, inclus,'ve no intervalo regulamentar (Incluído pela pela Resolução CNE n2 29 de 2009). 
PENA: Suspensão de 01 (uma) a 03 (três) partidas. (Incluído pela Resolução CNE n2 29 de 2009). § 22 
Consisera-se invasão o ingresso nos locais mencionados no caput sem a necessária autorização 
(Incluído pela re~olução CNE n2 29 de 2009). Ante o exposto, se requer, após o recebimento da 
presente denúncila no Art. 258 § 2º - 11 e Art. 258-B § 22 do CBJD. a) a citação do Denunciado para, 
querendo, aprefentar defesa; b) a produção de todo meio de prova em Direito admitido, 
especialmente r documental, representada pela Súmula da supracitada partida, que tem 
presunção de vfracidade nos termos do artigo 58 do CBJD; c) a juntada dos antecedentes dos 
Atletas, Dirigen,es e Clube, podendo servir de agravante para a aplicação da penalidade; d) ao 
final da instrução seja declarada a total procedência da denúncia apresentada, com a 
condenação nds artigos denunciados; DENUNCIADO G): - 07) ANDREI RUGISKI - RG: 
5402213 (Aux~lliar Técnico) da Equipe: S.E. FLÓRIDA (Blumenau/SC), Filiado á LBF. 
Conforme relato do Arbitro do jogo Sr. George Oscar Yared Kielwagen e que consta em Súmula Escrita e 
Digitalizada, relt:ada da seguinte forma: "Expulsei aos ~6 minutos do segundo tempo, 
EXPULSEI O AUXIUAR TECNICO DA EQUIPE FLORIDA, ANDREI RUGISKI, POR 
RECLAMAR A INTOSAMENTE DA ARBITRAGEM". 

Conduta caracterizada e que está tipificada no CBJD, incorrendo o Denunciado nas sanções 
do Art. 258 § ~o 11 do CBJD. Art. 258 § 22 11- Assumir qualquer conduta contrária á disciplina ou á 
ética desportival não tipificada pelas demais regras deste código (Redação dada pela Resolução CNE n2 
29 de 2009). PE~A: Suspensão de 01 (uma) a 06 (seis) partidas. (Incluído pela Resolução CNE n2 29 de 
2009).§ 22 Con~tituem exemplos de atitudes contrárias á disciplina ou a ética desportiva, para os fins 
deste artigo, ser prejuízo de outros: 

11 - Desrespeitar os membros da equipe de arbitragem, ou reclamar desrespeitosamente contra suas 



decisões. (AC). E An e o exposto, se requer, após o recebimento da presente denúncia no Art. 258 § 22 - 
11 do CBJD. á citaçãp' do Denunciado para, querendo, apresentar defesa; b) a produção de todo 
meio de prova emlDireito admitido, especialmente a documental, representada pela Súmula da 
supracitada partidf, que tem presunção de veracidade nos termos do artigo 58 do CBJD; c) a 
juntada dos antecf.dentes dos Atletas, Dirigentes e Clube, podendo servir de.aqravante para a 
aplicação da pen~alidade; d) ao final da instrução seja declarada a total procedência da 
denúncia apresen ada, com a condenação nos artigos denunciados; DENUNCIADO H): - 08) 
SOCIEDADE ES ORTIVA FLÓRIDA (Blumenau/SC), Filiado á LBF. Conforme relato do 
Arbitro do jogo sr~George Oscar Yared Kielwagen e que consta em Súmula Escrita e Digitalizada, 
relatada da seguin e forma: liA PARTIDA INICIOU COM 13 MINUTOS DE ATRASO, POIS 
TIVERAM QUE S R REMARCADAS ALGUMAS MARCAÇÕES DO CAMPO E RETIRADAS 
DUAS TRAVES QUE SE ENCONTRAVAM PRÓXIMAS AS LINHAS LATERAIS DO CAMPO". 
"O VESTIÁRIO D~ ARBITRAGEM ESTAVA COM HIGIENE PRECÁRIA, SEM ILUMINAÇÃO, 
SEM CADEIRASJ?U BANCOS E SEM CABIDES. O GRAMADO DO CAMPO ESTAVA EM 
ESTADO PREC~RIO. A MARCAÇÃO DÇ> CAMPO DE JOGO ~STAVA COM MEDIDAS 
INCORRETAS N~S TIROS PENAIS, NAS AREAS PENAIS E NO CIRCULO CENTRAL". 
Conduta caracter:ada e que está tipificada no CBJD, incorrendo o Denunciado nas sanções 
do Art. 211 do Cr.JD. Art. 211 - Deixar de manter o local que tenha indicado para a realização do 
evento com infrae~trutura necessária a assegurar plena garantia e segurança para sua realização. 
PENA: Multa, de Rf' 100,00 (cem reais) á R$. 100.000,00 (cem mil reais) e interdição do local, quando 
for o caso, até a satlsfação das exigências queconstem da decisão. (NR) Ante o exposto, se requer, 
após o recebimentlb da presente denúncia no Art. 211 do CBJD. a) a citação do Denunciado para, 
querendo, apres ntar defesa; b) a produção de todo meio de prova em Direito admitido, 
especialmente a documental, representada pela Súmula da supracitada partida, que tem 
presunção de verFcidade nos termos do artigo 58 do CBJD; c) a juntada dos antecedentes dos 
Atletas, Dirigentes e Clube, podendo servir de agravante para a aplicação da penalidade; d) ao 
final da instruçã:o seja declarada a total procedência da denúncia apresentada, com a 
condenação nos rtigos denunciados; 


