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PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL  nº 0003129-09.2013.815.0731
ORIGEM    : 3ª Vara da Comarca de Cabedelo
RELATOR : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE : Laboratório de Análises Clínicas Maurílio de Almeida LTDA
ADVOGADO  : Bruno Bastos de Oliveira (OAB/PB 13.445)
APELADOS :Wyllianne Guedes Cavalcante Silva Salga e Luiz Antônio Salgado Filho
ADVOGADA : Laura Lúcia Mendes de Almeida  (OAB/PB 18.267)

DIREITO DO CONSUMIDOR – Apelação cível
–  Ação  de  indenização  por  dano  moral  –
Sentença  de  parcial  procedência  –
Irresignação – Erro em exame laboratorial de
aferição  de  tipagem  sanguínea  em  recém-
nascido  –  Incompatibilidade  com  o  tipo
sanguíneo dos pais – Falha na prestação do
serviço  –  Responsabilidade  objetiva  –  Nexo
de causalidade presente – Transtorno no seio
familiar  –  Incerteza  quanto  à  paternidade  e
descrença  quanto  à  fidelidade  conjugal  –
Danos  morais  –  Configuração  –  Dever  de
compensar –  Fixação  do  “quantum”
indenizatório  –  Razoabilidade  e
proporcionalidade  –  Observância  –
Desprovimento.

- Incontroverso o erro no resultado do exame
de  tipagem  sanguínea  do  recém-nascido,
resta  claro  que  o  laboratório  agiu  em
desacordo  com  a  legislação  consumerista,
havendo  que  se  reconhecer  a  falha  na
prestação  do  serviço,  pois  o  laboratório  foi
desidioso  na  prestação  dO  seu  serviço,
quando realizou  o  exame sem a  cautela  na
coleta do material, para que se eliminasse as
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substâncias que fossem capazes de interferir
no resultado.

- À luz do Código de Defesa do Consumidor,
cabe  ao  fornecedor  oferecer  segurança  na
prestação do seu serviço, de forma a proteger
o consumidor de possíveis danos. Nessa linha,
como fornecedor, deveria o laboratório cercar-
se de medidas a fim de proporcionar o máximo
de  segurança  no  resultado  divulgado,
tratando-se de responsabilidade objetiva.

-  A  apuração  equivocada  da  tipagem
sanguínea  gerou  angústia  e  sofrimento  aos
pais da criança, tendo sido capaz de interferir
na  confiança  entre  o  casal,  produzido
incerteza  quanto  à  paternidade  e  descrença
quanto à fidelidade conjugal.

– Presentes todos os caracteres ensejadores
do dever de reparar, revela-se como devido o
arbitramento  de  prestação  pecuniária
reparatória  com  o  fito  de  promover  a
composição do dano suportado.

– A fixação do “quantum“ de forma adequada
à reparação do dano moral  não consiste em
uma tarefa simples para o magistrado, tendo
em  vista  que  o  valor  da  indenização  deve
alcançar  um  montante  que  não  onere  em
demasia a parte ré, mas que, por outro lado,
atenda à finalidade para a qual foi concedida,
compensando  o  sofrimento  da  vítima  e
desencorajando  a  parte  ré  quanto  a  outros
procedimentos de igual natureza.

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os
presentes autos acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível do
Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  por  votação  unânime,  desprover  o
recurso  de  apelação  cível, nos  termos  do  voto  do  relator  e  da  súmula  do
julgamento de folha retro.
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R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MAURÍLIO DE ALMEIDA LTDA, em
face de WYLLIANNE GUEDES CAVALCANTE SILVA SALGA E LUIZ ANTÔNIO
SALGADO FILHO,  irresignado com os termos da  sentença proferida pelo M.M.
Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Cabedelo, que, nos autos da ação  de
indenização  por  danos  morai,  ajuizada  pelos  apelados,  julgou  parcialmente
procedente  o  pedido  autoral,  “para  condenar  o  1º  Promovido,  LABORATÓRIO
MAURÍLIO DE ALMEIDA LTDA.,  a indenizar os Promoventes, a título de danos
morais,  no  valor  de  R$  1.500,00  (mil  e  quinhentos  reais)  para  cada  um,
devidamente corrigido monetariamente pelo INPC, e com juros moratórios de 1%
(um por cento) ao mês, tudo a partir desta data.”

O apelante alega em suas razões recursais que
a sua condenação em danos morais merece reforma, ao argumento de que o erro
no exame de tipagem sanguínea, realizado logo após o nascimento do filho do casal
demandante,  ora  recorridos,  não  foi  capaz  de  ocasionar  severos  desastes  no
relacionamento do casal, como entendeu o magistrado sentenciante.

Assevera que o fato não se deu por sua culpa,
nas formas de negligência ou imperícia, uma vez que para a literatura médica, tal
resultado  incorreto  não  é  considerado  erro  grave  ou  grosseiro,  uma  vez  que  o
exame de tipagem sanguínea é realizado através de teste de sangue do cordão
umbilical  do  recém-nascido,  podendo  haver  interferência  de  uma  substância
denominada GELEIA WHARTON.

Defende que era dever dos pais terem buscado
o  laboratório  para  informar  a  improbabilidade  do  resultado  obtido,  todavia,
preferiram manter-se silentes, o que, segundo afirma, afasta a existência de danos
ou abalos de ordem moral, já que “Caso realmente tivesse havido qualquer tipo de
lesão de cunho moral,  dissabor ou abalo na relação conjugal, teriam os autores
requerido  de  imediato  a  realização  de  novo  exame,  não  havendo  qualquer
razoabilidade para esperarem 12 meses para a repetição do exame médico”.

Com isso requer o provimento do recurso, para
reformar  a  sentença,  julgando  improcedente  o  pedido  deduzido  na  inicial.
Subsidiariamente requer a minoração do valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões ao recurso às 180/185.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria
de Justiça emitiu parecer, sem, contudo, manifestar-se acerca do mérito recursal
(fls. 191/194).

É o que basta relatar. 
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V O T O

Aprioristicamente,  importa  ressaltar  que  se
trata  de  pedido  de  indenização  por  danos  morais,  fulcrado  em  resultado
equivocado de exame de tipagem sanguínea, realizado em filho recém-nascido
do casal promovente.

Depreende-se dos autos ser  incontroverso  o
fato de que o resultado acusou o tipo sanguíneo AB+, mas a tipagem da criança
é na verdade a mesma de seus pais, O+.

Aduz  o  apelante  excludente  de
responsabilidade,  pelo  fato  de  que  o  exame de  tipagem sanguínea  é  realizado
através de teste de sangue do cordão umbilical do recém-nascido, podendo haver
interferência de uma substância denominada GELEIA WHARTON.

Pois bem.

No  caso  dos  autos,  ficou  plenamente
comprovado que o resultado do exame de tipagem sanguínea realizado pelo
apelante se mostrou desconforme com a realidade. 

Resta  claro  que  o  recorrente  agiu  em
desacordo com a legislação consumerista, tendo havido falha na prestação do
serviço.

Em  se  tratando  de  dano  decorrente  da
prestação  defeituosa  do  serviço,  a  lide  deve  ser  dirimida  com  aplicação  do
disposto no artigo 14 do CDC, “in verbis”:

Art.  14.  O  fornecedor  de  serviços  responde,
independentemente da existência de culpa,  pela reparação
dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos
à  prestação  dos  serviços,  bem  como  por  informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado
quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro".

Nessa  conformidade,  o  fornecedor  responde
pelos  danos  causados  ao  consumidor  independentemente  de  sua  culpa,
somente  se  eximindo  de  indenizá-lo  se  comprovar  não  ter  sido  o  serviço
defeituoso ou ser a culpa exclusivamente da vítima ou de terceiro.

Na espécie, a falha na prestação do serviço é
irrefutável.  Destarte,  o  laboratório  foi  desidioso  na  prestação de  seu serviço,
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quando realizou o  exame sem a cautela  na coleta  do material,  para que se
eliminasse as substâncias que fossem capaz de interferir no resultado.

Outrossim,  não houve cautela  na  divulgação
do  resultado  a  cerca  da  possibilidade  de  ser  necessário  um  eventual  novo
exame, tendo assumido, assim, o risco de causar dano.

Pontua-se, por oportuno, que à luz do Código
de Defesa do Consumidor, cabe ao fornecedor oferecer segurança na prestação
de seu serviço, de forma a proteger o consumidor de possíveis danos. Nessa
linha,  como fornecedor,  deveria  o  laboratório  cercar-se  de  medidas  a  fim de
proporcionar  o  máximo  de  segurança  ao  seu  cliente,  tratando-se  de
responsabilidade objetiva.

Com  efeito,  assevera  CLÁUDIA  LIMA
MARQUES1, que:

"A responsabilidade imposta pelo art. 14 do CDC é objetiva,
independente de culpa e com base no defeito, dano e nexo
causal  entre  o  dano  ao  consumidor-vítima  (art.  17)  e  o
defeito  do serviço prestado no mercado brasileiro.  Com o
CDC,  a  obrigação  conjunta  de  qualidade-segurança,  na
terminologia de Antônio Herman Benjamin,  isto é,  de que
não  haja  um  defeito  na  prestação  do  serviço  e
conseqüentemente acidente de consumo danoso à segurança
do  consumidor-destinatário  final  do  serviço,  é  verdadeiro
dever imperativo de qualidade (art. 24-25 do CDC), que se
expande  pela  alcançar  todos  os  que  estão  na  cadeia  de
fornecimento, ex vi art. 14 do CDC..."

Nesta senda, não se pode olvidar ser aplicável
ao caso em comento a teoria do risco proveito segundo a qual será responsável
civilmente todo aquele que aufira lucro ou vantagem do exercício de determinada
atividade.

Sobre  a  teoria  do  risco  proveito,  afirma
SÉRGIO CAVALIERI FILHO2:

O suporte doutrinário dessa teoria, como se vê, é a ideia de
que o dano deve ser reparado por aquele que retira algum
proveito ou vantagem do fato lesivo. (...) onde está o ganho,
aí reside o encargo - ubi emolumentum, ibi onus. 

A propósito, vale ressaltar ser a referida teoria
aceita pelos tribunais pátrios, senão vejamos:

1in Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 248 e 250
2CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 167 
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DIREITO  CIVIL  -  INDENIZAÇÃO  -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ERRO NO EXAME
LABORATORIAL -  NEXO  DE  CAUSALIDADE
PRESENTE  -  DANOS  MORAIS  CONFIGURADOS  -
ARBITRAMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO PELO
MAGISTRADO  -  EXTENSÃO  DOS  PREJUÍZOS  -
OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE.  Demonstrado  nos
autos que a parte autora suportou danos decorrentes do erro
do  resultado  do  exame  laboratorial,  resta  provado
suficientemente  o  fato  constitutivo  do  seu  direito.  O  erro
grosseiro de diagnóstico laboratorial que põe em dúvida a
paternidade  evidencia  a  ocorrência  de  danos  morais
indenizáveis  a  favor  daquele  que  foi  posta  em  dúvida  a
origem  de  seu  filho.  A  fixação  do  valor  pecuniário  da
indenização a título de danos morais deve ser realizada pelo
Magistrado, levando-se em consideração as peculiaridades
do  caso  concreto.   (TJMG  -   Apelação  Cível
1.0035.04.037716-6/001,  Relator(a):  Des.(a)  Fernando
Caldeira  Brant  ,  11ª  CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em
12/11/2008, publicação da súmula em 01/12/2008). (grifei).

E,

APELAÇÃO  CÍVEL.  PROVA  DE  FATO  IMPEDITIVO.
ÔNUS  DO  RÉU.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  EXAME
LABORATORIAL  EM  GESTANTE.  AFERIÇÃO
EQUIVOCADA  DO  TIPO  SANGÜÍNEO. CULPA  DO
LABORATÓRIO  EVIDENCIADA.  RECÉM  NASCIDA.
DESENVOLVIMENTO  DE  DOENÇA  HEMOLÍTICA.
COMPLICAÇÕES. DANO MORAL E MATERIAL. DEVER
DE INDENIZAR CONFIGURADO. "QUANTUM" FIXADO
PROPORCIONAL  E  RAZOÁVEL.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.  NÃO
CARACTERIZAÇÃO.  PENSÃO.  INCIDÊNCIA  SOBRE  O
MONTANTE  QUE  ENGLOBA  AS  PRESTAÇÕES
VENCIDAS.  ALTERAÇÃO.  RECURSO  CONHECIDO  E
PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO. DANO
ESTÉTICO.  CONFIGURAÇÃO.  CONSIDERADO  PARA
INDENIZAÇÃO  FIXADA NA SENTENÇA.  CUMULAÇÃO
COM  DANOS  MORAIS.  POSSIBILIDADE.  "QUANTUM"
FIXADO.  MANUTENÇÃO.  DESPROVIMENTO.  Ao  réu
incumbe o ônus de provar os fatos impeditivos do direito do
autor que alega. Nos domínios da responsabilidade objetiva
do  fornecedor  de  serviços,  comprovado  o  erro  na
elaboração do resultado laboratorial, segue-se o dever de
reparar os  prejuízos  que daí  derivaram,  positivado o elo
entre a ação do agente causador e o dano, ou seja, o nexo de
causalidade  entre  a  conduta  e  o  resultado.  "Na  ação  de
indenização  por  dano  moral,  a  condenação  em montante
inferior  ao postulado na inicial  não implica  sucumbência
recíproca" (Súmula n. 326/STJ) Ao determinar o valor da
indenização de dano moral cumulado com os danos físico e
estético o juízo deverá mensurá-los de forma individual, de
maneira que desta equação ressaia um montante equitativo
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frente ao quadro dos autos, mas a previsão englobada, em
valor  adequado,  não  vicia  o  julgamento.  (TJ-SC  -  AC:
212035  SC  2003.021203-5,  Relator:  Domingos  Paludo,
Data  de  Julgamento:  06/10/2009,   Câmara  Especial
Temporária de Direito Civil, Data de Publicação: Apelação
Cível n. , de Balneário Camboriú). (grifei).

O  fato  (apuração  equivocada  de  tipagem
sanguínea), por si só, é capaz de gerar angústia e sofrimento na mãe e no pai da
criança, por interferir na esfera de confiança entre o casal, até então legítima, de
que o fator sanguíneo do seu bebê era compatível com a tipagem sanguínea de
seus  pais,  o  que  foi  capaz  de  produzir  incerteza  quanto  à  paternidade  e
descrença quanto à fidelidade conjugal.

Assim,  a  responsabilidade  do  laboratório
demandado, ora apelante, está caracterizada, eis que comprovado o dano de
consumo, o serviço defeituoso prestado pelo fornecedor como fato determinante
do constrangimento gerado aos demandantes, cabendo ressaltar, ainda, que não
houve quaisquer das hipóteses de exclusão de responsabilidade previstas no art.
14, §3º do CDC.

Neste sentido:

CIVIL  E  PROCESSO  CIVIL.  CDC  APELAÇÃO  CIVEL-
AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS-
PRELIMINAR  DE  INÉPCIA  DA  INICIAL-  PEDIDO
GENÉRICO-  ERRO  DE  RESULTADO  DE  EXAME
SANGUÍNEO  DE  TIPAGEM  ABO  E  RH-  ALEGAÇÃO
DE  TRANSTORNO  NO  SEIO  FAMILIAR
INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TIPO SANGUÍNEO
DO FILHO COM O DOS PAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO
DO  SERVIÇO-  APLICAÇÃO  DO  ART.  14  DO
CDC.DEVER  DE  INDENIZAR.  1-  "Não  há  inépcia  da
inicial em ação que busca a condenação por danos morais e
o autor deixa a fixação do montante ao prudente arbítrio do
Julgador." STJ - RESP 645.729. Preliminar rejeitada. 2-  In
casu,  ocorreu  falha  na  prestação  de  serviço  com  a
apresentação  de  um  laudo  diagnóstico  constatando
resultado errado. 3- A divulgação de resultado de exame de
laboratório impõe-se ao prestador do serviço acautelar-se de
todos  os  procedimentos  necessários  à  preservação  da
integridade  física  e  moral  do  paciente.  4-  Defeito  na
prestação do serviço gera o dever de indenizar. 5- Redução
do dano moral para de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para
o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) ante o principio da
razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-PE - APL: 2183775
PE, Relator: Roberto da Silva Maia, Data de Julgamento:
09/07/2013,   1ª  Câmara  Cível,  Data  de  Publicação:
01/08/2013). (grifei).
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E,

DIREITO  CIVIL  E  DO  CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  HOSPITAL.  ERRO  EM
EXAME  DE  TIPAGEM  SANGUÍNEA  DE  RECÉM-
NASCIDO. TIPO SANGUÍNEO INCOMPATÍVEL COM O
MARIDO  DA  GENITORA. REALIZAÇÃO  DE  NOVO
EXAME  E  DE  TESTE  DE  DNA.  DANOS  MORAL E
MATERIAL  CARACTERIZADOS. COMPENSAÇÃO  DO
DANO  MORAL.  RAZOABILIDADE.  I.  A
RESPONSABILIDADE  DAS  PESSOAS  JURÍDICAS
QUE  SE  DEDICAM  COMERCIALMENTE  A
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE É DE CUNHO
OBJETIVO, A TEOR DO QUE PRECEITUA O ARTIGO
37,  §  6º,  DA  CARTA  POLÍTICA  DE  1988,  E  DOS
ARTIGOS  14  E  22  DA LEI  8.078/90.  II.  O  HOSPITAL
DEVE  RESPONDER  CIVILMENTE  PELA  REPARAÇÃO
DOS DANOS CAUSADOS PELO ERRO DO EXAME DE
TIPAGEM  SANGUÍNEA  DE  RECÉM-NASCIDO  QUE
PRODUZIU INCERTEZA QUANTO À PATERNIDADE E
DESCRENÇA QUANTO  À  FIDELIDADE  CONJUGAL.
III.  INDUZ À CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL O
ERRO  DO  HOSPITAL  QUE  TRANSFORMA  O  PARTO,
ACONTECIMENTO DE GRANDE JÚBILO PARA OS PAIS
E TODA A FAMÍLIA, EM EPISÓDIO DE APREENSÃO, DE
DÚVIDA E DE DESAGREGAÇÃO MATRIMONIAL. IV. EM
SITUAÇÕES  DESSA  NATUREZA,  NÃO  PODE  SER
CONSIDERADA  EXORBITANTE  A  COMPENSAÇÃO  DE
DANO  MORAL  ARBITRADA  EM  R$  10.000,00.  V.
RECURSO  CONHECIDO  E  NÃO  PROVIDO.  (TJ-DF  -
APC:  20120111956067  DF  0054281-14.2012.8.07.0001,
Relator:  JAMES  EDUARDO  OLIVEIRA,  Data  de
Julgamento:  04/06/2014,   4ª  Turma  Cível,  Data  de
Publicação: Publicado no DJE :  12/06/2014 .  Pág.:  151).
(grifei).

Por fim,

INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  ERRO
LABORATORIAL.  TIPO  SANGÜÍNEO.  SUSPEITAS
FAMILIARES  SOBRE  A  PATERNIDADE  DE  UM  DOS
FILHOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE.  REPARAÇÃO  DO  DANO.
CARÁTER PEDAGÓGICO. Em se tratando de dano moral,
o  quantum  indenizatório  deve  seguir  os  critérios  da
razoabilidade  e  da  proporcionalidade,  sendo  fixado  num
valor  que  tenha  realmente  o  condão  de  reparar  o  dano
sofrido e, em contrapartida, inibir o autor da conduta ilícita
a violar novamente o direito à honra e à imagem de outrem.
(TJMG  -   Apelação  Cível   1.0702.06.320221-3/001,
Relator(a):  Des.(a) Generoso Filho ,  9ª  CÂMARA CÍVEL,
julgamento  em  04/03/2008,  publicação  da  súmula  em
19/04/2008). (grifei).
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Destarte, o juiz singular decidiu com acerto ao
condenar o laboratório promovido em danos morais.

No que se refere ao “quantum” que deve ser
arbitrado como justo valor para a reparação civil pelo gravame experimentado, o
recorrente pugnou pela redução do valor fixado na sentença.

Frise-se que no dano moral  não se busca a
reparação completa do prejuízo, mas sim operar uma justa compensação pelos
infortúnios suportados pela parte.

Sob  esta  perspectiva,  embora  não  exista
imperativo legal  para se chegar  ao arbitramento da indenização pelos  danos
morais, deve o julgador valer-se de parâmetros que revelem a apreciação das
circunstâncias que identifiquem a concretização do dano, a identificação da parte
vitimada e do causador do gravame, analisando-se as características pessoais
de cada parte, a repercussão social do abalo, a capacidade econômica da parte
lesionada e do causador do dano e a possibilidade de composição do agravo em
pecúnia.

Destarte,  a  fixação  do  “quantum“  de  forma
adequada à reparação do dano moral não consiste em uma tarefa simples para o
magistrado,  tendo  em  vista  que  o  valor  da  indenização  deve  alcançar  um
montante que não onere em demasia a parte ré, mas que, por outro lado, atenda
à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e
desencorajando a parte ré quanto a outros procedimentos de igual natureza.

Sendo assim, entendo como sendo razoável o
“quantum”  indenizatório  arbitrado  na  sentença  recorrida  (R$  1.500,00  (mil  e
quinhentos reais).

Ante todo o exposto, e à luz dos fundamentos
acima  apontados,  NEGA-SE PROVIMENTO  à  apelação  cível,  mantendo  os
termos da sentença “a quo”.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Des.  Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento o Exmo. Des. Abraham
Lincoln  da  Cunha  Ramos,  o  Exmo.  Dr.  Carlos  Eduardo  Leite  Lisboa,  juiz
convocado,  com  jurisdição  plena,  em  substituição  ao  Exmo.  Des.  Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho e o Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz convocado,
com jurisdição plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito
de Araújo Duda Ferreira.

9



Agravo Interno nº 001.2012.010979-6/001
Apelação Cível nº 0003129-09.2013.815.0731

Presente ao julgamento a Exma. Dra. Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora de Justiça convocada.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,
12 de dezembro de 2016.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator

10


	GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

