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PROCESSUAL  CIVIL  -  Preliminar
-Apelação  Cível  -  Ação  ordinária  de
obrigação  de  fazer  com  pedido  de
antecipação de tutela c/c indenização por
danos  morais  -  Necessidade  de
sobrestamento  do  feito  -  Repercussão
geral  -  Juízo  de  admissibilidade  de
recursos  extraordinários  -  Não cabimento
-Rejeição.

-  A  análise  de  sobrestamento  dos
processos, em razão de repercussão geral
conhecida,  é  válida  apenas  no  juízo  de
admissibilidade de  Recursos
Extraordinários.

CONSTITUCIONAL   E   CONSUMIDOR  -
Apelação  Cível  -  Ação  ordinária  de
obrigação  de  fazer  com  pedido  de
antecipação de tutela c/c indenização por
danos  morais  -  Plano  de  saúde
-Realização de exame - Prazo de carência
- Urgência   e       Emergência      não
caracterizadas -  Negativa  de  cobertura
Legalidade  -  Dano  moral  -  Inexistência
-Desprovimento. 

- É  entendimento  consolidado  no
Superior
Tribunal  de  Justiça  que  o  período  de
carência  contratualmente  determinado
pelos



planos  de  saúde,  não  prevalece  apenas
diante de situações emergenciais graves.

- Apesar  da  essência  do  contrato  de
plano
de  saúde  ser  o  atendimento  das
necessidades  do  consumidor,  seja  no
campo médico, seja no hospitalar, deve-se
respeitar  o  prazo  de  carência
contratualmente  previsto,  com  exceção
apenas  de  situação  emergencial  e  de
urgência.

                                                       V I S T O S ,  relatados e discutidos estes autos
acimas identificados.

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível do
Tribunal de Justiça, por votação uníssona, rejeitar a preliminar e negar provimento
à apelação, nos termos do voto do Relator e da súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Ação de obrigação de fazer,  com
pedido  de  antecipação de  tutela  cumulada com indenização por  danos morais
promovida por LEILA RODRIGUES DE MENEZES E LEONARDO ALEXANDRE
DE LUNA em face de  UNIMED CAMPINA JOÃO PESSOA -COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO.

Em sentença exarada às fls. 97/98V, o MM. Juiz
"a quo" julgou improcedente a ação, nos termos do art.  487,  I,  do NCPC, com
resolução de mérito,  para condenar os promoventes ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios,  estes fixados em 20% (vinte por cento)
sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 8o, do NCPC.

Inconformados,  os  autores  apresentaram
apelação às fls. 101/116, aduzindo que o apelado Leornado Alexandre de Luna
teve a realização de alguns exames negados, irregularmente, pela operadora do
plano de saúde, ora apelada, em virtude do período de carência para exames
especiais. Asseverou que o termo de adesão não fazia restrição da carência, que
somente veio à tona posteriormente a contratação.

Dessa forma, pugnou pelo provimento do apelo,
com a reforma da r. sentença, para considerar que o termo de adesão firmado entre
as partes apresentou informações imprecisas e defeituosas, bem como que a falta
de contrato expresso não poderia sofrer modificações posteriores, tal como fizera a
Unimed, quando do envio do cartão, acrescentou restrições antes não previstas
em relação aos prazos de carência, em especial, do exame que fora negado ao



recorrente, dando ensejo à indenização por danos morais. Requereu, também, que
seja  fixada  indenização  nos  termos  da  exordial,  invertendo-se  os  ônus
sucumbenciais.

Devidamente  intimada,  a  apelada  apresentou
contrarrazões às fls. 119/133.

Instada a se manifestar,  a D. Procuradoria de
Justiça  opinou  pelo  desprovimento  do  recurso  de  apelação,  mantendo-se  na
íntegra o julgamento de primeiro grau (fls. 141/143 ).

É o relatório.

VOTO

Preliminar

De início, importante asseverar que a análise de
sobrestamento dos processos, em razão de repercussão geral conhecida, é válida
apenas no juízo de admissibilidade de Recursos Extraordinários, e portal motivo,
rejeita-se a preliminar arguida.

Nesse   sentido,   já   decidiu   este   Egrégio
Tribunal de Justiça. Veja-se:

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  REVISÃO  DE  CONTRATO
CUMULADA  COM  DANOS  MORAIS  COM  PEDIDO
DE  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.  PROCEDÊNCIA
PARCIAL.  SUBLEVAÇÃO  DA  PROMOVIDA.
PReliminar.  SOBRESTAMENTO  DO  FEITO.  MATÉRIA
SUBMETIDA  AO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.
REPERCUSSÃO  GERAL.  RELATOR.  PODERES.
INEXISTÊNCIA  DE  AMPARO  LEGAL.  Rejeição.
Mérito.  PLANO  DE  SAÚDE.  RELAÇÃO
CONSUMERISTA.  REAJUSTE  DE  MENSALIDADE  EM
DECORRÊNCIA  DA  MUDANÇA  DE  FAIXA  ETÁRIA.
ABUSIVIDADE CONFIGURADA. VEDAÇÃO.
ESTATUTO  DO  IDOSO.  NORMA  DE  ORDEM
PÚBLICA. APLICABILIDADE IMEDIA  TA.
MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  DE  PRIMEIRO
GRAU. APLICABILIDADE DO ART.  557,  CAPUT,
DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  SEG
CIMENTO NEGADO AO APELO. - Em que pese a
alegação,  em  sede  de  prefaciai,  de  se  encontrar  a
matéria submetida à repercussão geral pelo Supremo
Tribunal Federal, a este relator falece poder es para
sob/estar o andamento do feito,  consoante dicção do
art.  543-B,  do  Código  de  Processo  Civil.  -  O
surgimento de norma cogente -impositiva e de ordem
pública -, posterior à celebração do contrato de trato
sucessivo,  como  acontece  com  o  Estatuto  do  Idoso.
impõe-Ihe aplicação imediata.  devendo incidir sobre
todas  as  relações  que.  em  execução  contratual,



realizarem-se a partir da sua vigência, abarcando os
planos de saúde, ainda que firmados anteriormente à
vigência do Estatuto do Idoso. - Nos termos do art. 15,
§ 3", do Estatuto do Idoso, é vedada a discriminação
da  pess(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo
N"
00274219320! 18152003, - Não possui -. Re/ator DES
FREDERICO        MARTINHO DA
NOBREGA COUTINHCj. Em 27-11-2014)

E:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATORIA DE NÃO
FAZER  C/C  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO
DOS  EFEITOS  DE  ANTECIPAÇÃO  DA  TUTELA.
PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. SOBRESTAMENTO
DO FEITO. REJEIÇÃO.
PRESCRIÇÃO.  INOCORRENCIA.  REAJUSTE  EM
DECORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA FAIXA ETÁRIA
DO  USUÁRIO.  MAJORAÇÃO  DO  VALOR  DAS
MENSALIDADES.  IMPOSSIBILIDADE.  INCIDÊNCIA
DO  ESTATUTO  DO  IDOSO.  NORMA  DE  ORDEM
PÚBLICA.  APLICABILIDADE  IMEDIATA.  VEDAÇÃO
DE DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DA IDADE. DANOS
MORAIS.  INEXISTÊNCIA.  RESTITUIÇÃO  SIMPLES.
INEXISTÊNCIA  DE  MÁ  FÉ.  PRECEDENTES  DESTA
CORTE  E  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  AOS  RECURSOS.
-Somente poderá ocorrer sobrestamento de demanda em
razão do instituto da repercussão geral, quando tal feito
se  encontrar  em  fase  de  recurso  extraordinário,  nos
termos do art. 543-b do Código de Processo Civil. - De
acordo  com  entendimento  do  Superior  Tribunal  de
Justiça,  o  prazo  prescricional  de  demanda  em (fite  se
pleiteia  a  revisão  de  cláusula  abusiva  de  contrato  de
plano de saúde é de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205
do Código Civil de 2002. - O usuário que atingiu a idade
de 60 anos. quer antes mesmo da vigência do C 'ódigo de
Defesa do Consumidor ou do Estatuto do Idoso, quer seja
a partir de sua vigência (1" dp Janeiro de 2004), está  4
Apelação  Cível  n°  0062192-98.2014.815.2001  sempre
amparado contra a abusividade de reajustes das
mensalidades  dos  planos  de  saúde,  (TJPB     -
ACÓRDÃO/DECISÃO     do     Processo     N°
00976159020128152001, - Não possui -.  Relator DESA.
MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , /. em 10-10-
2014)

Por tais motivos, rejeita-se a preliminar arguida.

Mérito

Compulsando os autos, verifica-se que o autor, ora
apelante, usuário do plano de saúde, precisou se submeter a exames de ceratoscopia



computadorizada e de paquimetria ultra-sônica em 22/08/2014.

Todavia,  a  promovida  se  recusou  a  custear  o
tratamento,  sob a alegação de que no contrato  pelo  qual  o  promovente  figura  prevê
cláusula que fixa período de carência, cujo término do prazo era junho de 2015, para a
realização de exames especiais.

Inicialmente,  cumpre  frisar  que  a  atividade  de
prestação de plano de saúde objeto dos autos está abrangida pelo Código de Defesa do
Consumidor,  tendo  em  vista  o  disposto  no  art.  3o,  §  2o,  devendo  suas  cláusulas
obedecerem às regras dispostas na legislação consumerista, a  fim de evitar eventuais
desequilíbrios  entre  as  partes,  especialmente  em  virtude  da  hipossuficiência  do
consumidor em relação ao fornecedor.

Nesse sentido,  já sumulou o Superior Tribunal  de
Justiça. Veja-se:

Súmula 469 do STJ - "Aplica-se o ('ódigo de Defesa do 
Consumidor aos contratos de plano de saúde ".

No tocante  a  alegação  da  promovida  de  que  não
pode realizar os exames pleiteados pelo autor, ora apelante, em decorrência da cláusula
expressa do contrato, que fixa o prazo de carência,  apresenta-se coerente e de acordo
com a jurisprudência pátria.

Analisando os autos, vê-se que, realmente, restou
comprovado nos autos que o consumidor, ora apelante, poderia utilizar o plano de saúde
para a realização de consultas médicas, exames laboratoriais e raio-x simples a partir de
18/08/2014, no entanto as demais carências seriam normais.

Dessa  forma,  o  exame  de  ceratoscopia
computadorizada e de paquimetra ultra-sônica por não se tratar de exames laboratoriais
deveriam observar o prazo de carência normal.

O Superior Tribunal de Justiça, já decidiu, em casos
análogos, que o período de carência contratualmente determinado pelos planos de saúde,
apenas não prevalece diante de situações emergenciais graves. Veja-se:

SEGURO  DE  SAÚDE.  RECURSO  ESPECIAL.
APRECIAÇÃO  ACERCA  DE  VIOLAÇÃO  À
RESOLUÇÃO.  DESCABIMENTO  NATUREZA  DA
RELAÇÃO     JURÍDICA.      CONSUMO PRAZO
CONTRATUAL  DE  CARÊNCIA  PARA  COBERTURA
SECURITÃRIA. POSSIBILIDADE. CONSUMIDOR QUE,
MESES  APÓS  A  ADESÃO  DE  SEU  GENITOR  AO
CONTRATO  DE  SEGURO,  VÊ-SE  ACOMETIDO  POR
TUMOR  CEREBRAL  E  IIIDROCEFALIA  AGUDA.
ATENDIMENTO  EMERGENCIAL.  SITUAÇÃO-LIMITE
EM  QUE  O  BENEFICIÁRIO  NECESSITA,  COM
PREMÊNCIA,  DE  PROCEDIMENTOS  MÊDICOS-
HOSPITALARES  COBERTOS  PELO  SEGURO.



INVOCAÇÃO DE CARÊNCIA.
DESCABIMENTO,  TENDO  EM  VISTA  A  EXPRESSA
RESSALVA CONTIDA NO ARTIGO I2.V,  ALÍNEA "C".
DA LEI 9.656/98 E A NECESSIDADE DE SE TUTELAR
O DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA.
1. "Lídima  a  cláusula  de  carência  estabelecida  em
contrato  voluntariamente  aceito  por  aquele  que
ingressa  em  plano  de  saúde,  merecendo  temperamento,
todavia, a sua aplicação quando se revela circunstância
excepcional,  constituída  por  necessidade  de  tratamento
de  urgência  decorrente  de  doença  grave  que,  se  não
combatida  a  tempo,  tornará  inócuo  o  fim  maior  do
pacto  celebrado,  qual  se/a,  o  de  assegurar  eficiente
amparo  à  saúde  e  à  vida".  (REsp  466.667/SP.  Rei.
Ministro  ALDIR  PASSARINHO  JÚNIOR.  QUARTA
TURMA, julgado em 27/1 J/2007. DJ17/12/2007, p. 174)
2. Diante  do  disposto  no  artigo  12  da  Lei  9.656/98,  é
possível  a  estipulação contratual  de  prazo de carência,
todavia  o  inciso  V,  alínea  "c".  do  mesmo  dispositivo
estabelece o prazo máximo de vinte e quatro horas para
cobertura dos casos de urgência e emergência.
3. Os  contratos  de  seguro  e  assistência  à  saúde  são
pactos de cooperação e solidariedade, cativos e de longa
duração,  informados pelos  princípios  consumerista.s  da
boa-fé objetiva e função social, tendo o objetivo precipito
de  assegurar  ao  consumidor,  no  que  tange  aos  riscos
inerentes à saúde, tratamento e segurança para amparo
necessário de seu parceiro contratual.
4. Os artigos 18. § 6". III. e M § 2". do Código de Defesa
do    Consumidor   premem    a    necessidade    da
adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa
que  o  Consumidor  tem  de.  em  caso  de  pactuaçào  de
contrato oneroso de seguro de assistência à saúde,  não
ficar desamparado, no que tange à procedimento médico
premente e essencial à preservação de sua vida.
5. Portanto, não é possível a Seguradora invocar prazo
de  carência  contratual  para  restringir  o  custeio  dos
procedimentos de emergência, relativos a tratamento de
tumor cerebral que acomete o beneficiário do seguro.
6. Como  se  trata  de  situação-limite  em  que  há  nítida
possibilidade de violação ao direito fundamental à vida,
"se o juiz não reconhece, no caso concreto, a influência
dos  direitos  fundamentais  sobre  as  relações  privadas,
então  ele  não  apenas  lesa  o  direito  constitucional
objetivo,  como  também  afronta  direito  fundamental
considerado como pretensão em face do Estado, ao qual.
enquanto órgão estatal,  está obrigado a observar".  (RE
201819, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relalor(a) p
Acórdão:  Min.  GILMAR  MENDES,  Segunda  Turma.
julgado  em  11/10/2005,  D.I  27-10-2006  PP-00064
EMENT  VOL-02253-04  PP-005^^  RT.l  VOL-00209-02
PP-00821) 7. Recurso especial provido para restabelecer
a  sentença.  (REsp  962.980/SP,  Rei.  Ministro  LUÍS
FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
13/03/2012. DJe 15/05/2012)

E:



AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  IN  ADMISSÃO  DE  RECURSO
ESPECIAL.  SEGURO  SAÚDE.  COBERTURA.
CLÁUSULA  LIMITADORA  DE  INTERNAÇÃO
HOSPITALAR  -  UTI.  RECONHECIDA  SITUAÇÃO
EMERGENCIAL  CARÊNCIA.INADMISSIB1LIDADE.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATRAÇÃO
DO ENUNCIADO N 83/ST.I. AGRA VO DESPROVIDO.
(AgRg  no  Ag  1321321/PR,  Rei.  Ministro  PAULO  DE
TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
16/02/2012, DJe 29/02/2012)

Ainda:

DIREITO  DO  CONSUMIDOR.  PLANO  DE  SAÚDE.
PERÍODO DE CARÊNCIA. SITUAÇÕES
EMERGENCIAIS  GRAVES.  NEGATIVA  DE
COBERTURA INDEVIDA.
I  - Na linha dos precedentes desta Corte,  o período de
carência  contratualmente  estipulado  pelos  planos  de
saúde,  não  prevalece,  excepcionalmente,  diante  de
situações  emergenciais  graves  nas  quais  a  recusa  de
cobertura possa frustrar o prófít\io sentido e razão de ser
do negócio jurídico firmad.

// -  No caso dos autos o seguro de saúde foi contratado
em 27/10/03  para começar  a  viger  em I°/12/03,  sendo
que,  no  dia  28/01/04,  menos  de  dois  meses  depois  do
início da sua vigência e antes do decurso do prazo de 120
dias contratualmente fixado para internações, o segurado
veio a necessitar de atendimento hospitalar emergencial,
porquanto,  com  histórico  de  infarto,  devidamente
informado  à  seguradora  por  ocasião  da  assinatura  do
contrato  de  adesão,  experimentou  mal  súbito  que
culminou na sua internação na UT1.
III -  Diante desse quadro não poderia a seguradora ter
recusado cobertura, mesmo no período de carência.
IV - Recurso Especial provido. (REsp 1055199/SP, Rei 
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado 
em 03/05/2011, DJe 18/05/2011)

Assim, apesar da essência do contrato de plano de
saúde ser o atendimento das necessidades do consumidor, seja no campo médico, seja
no  hospitalar,  deve-se  respeitar  o  prazo  de  carência  contratualmente  previsto,  com
exceção apenas de situação emergencial e de urgência.

No  entanto,  os  autores  não  comprovaram  em
momento  algum  que  a  realização  dos  exames  requeridos  configuravam  situação  de
urgência e emergência, o que tornaria desnecessário aguardar os prazos de carência.

Nesse  sentido,  é  o  entendimento  dos  nossos
Tribunais Pátrios. Veja-se:

"Apelação  Cível.  Ação  de  cobrança.  Internação  em
unidade  hospitalar  para  realização  e  parto  cirúrgico.



Despesas  não  cobertas  plano  de  saúde.  Período  de
carência.  Ausência  de  comprovação  de  que  o
procedimento tenha se realizado por
urgência/emergência.  Obrigação  da  paciente  em  arcar
com os custos da internação. Sentença mantida. Recurso
improvido.
Não tendo a paciente comprovado que o parto cirúrgico a
que foi submetida se deu em caráter emergencial, não há
obrigação  de  o  plano  de  saúde  ao  qual  encontra-se
vinculada  arcar  com  as  despesas  médico/hospitalares,
enquanto  durar  o  período  de  carência  da  cobertura.
(TJMS-  AC  08038010320138120008.  4"  Câmara  Cível.
Relator Des. Claudionar Miguel Abss Duarte. DJ 28 de
outubro de 2015)(grifo nosso)

E:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CONSUMIDOR -PLANO
DE  SAÚDE  -  APLICABILIDADE  -  NEGATIVA  DE
COBERTURA  EXAME  ULTRASSONOGRAFIA
-PERÍODO DE CARÊNCIA - LEI 9656/98 - AUSÊNCIA
DE  COMPROVAÇÃO  DE  URGÊNCIA/EMERGÊNCIA.
-CLÁUSULA LLMITATIVA - AUSÊNCIA ABUSIVIDADE.
- O Código  de  Defesa  do  Consumidor  se  aplica  aos
contratos de seguro de saúde, de acordo com seu art. 3",
§  2",  independentemente  de  se  tratar  ou  não  de
operadora que atende apenas a um grupo determinado.
pois  a  empresa/associação  se  enquadra  plenamente  no
conceito  de  fornecedor,  visto  que  presta  o  serviço  de
forma remunerada aos  seus  consumidores,  destinatários
finais.  Devemos  entender  como  prazo  de  carência  o
período,  previsto  em  contrato,  entre  a  assinatura  do
contrato e a efetiva possibilidade de uso dos serviços pelo
segurado. Os prazos de carências que podem ser exigidos
são  aqueles  elencados  no  art.  12,    V,    da  Lei  9656/98,  
portanto,  cláusula limitativa desprovida de abusividade.
Restando comprovado que a parte encontra-se em período
de carência  e  não se  tratando de  emergência/urgência,
também decorrido o prazo para tanto, não há que se falar
em cobertura pelo plano dos procedimentos limitados. 
V.V. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER  E  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS
-PERÍODO  DE  CARÊNCIA  -  DESNECESSIDADE  DE
OBSERVÂNCIA - EX/IME URGENTE.  I.  O art. 35-C da
Lei  9656/98,  explicita  que,  nos  casos  de  emergência  e
urgência,  a cobertura do atendimento é  obrigatória,  de
forma que não há que se falar em período de carência de
180 dias, sendo que nesses casos, a carência está limitada
a vinte e quatro horas (Inteligência do art. 12.  V da Lei
9656/98).  2.  A  apelada  afirma  e  comprova  seu  estado
gravídico  e  a  necessidade  de  realização  de
Ultrassonografia  Obsíétrica  Convencional  com Doppler
Colorido. 3. Deferida a inversão do ônus da prova, cabia
ao  apelante  trazer  aos  autos  provas  de  que  o  exame
requerido pela parte autora não era urgente e, por via de
consequ ência, deveria respeitar o período de carência de
180 dias. 'Todavia, intimado do despacho de especificação



de  provas,  o  apelante  se  restringiu  a  pugnar  pelo
julgamento antecipado da lide. 4. Assim, o apelante não
se desincumbiu do seu ônus probatório, de forma que não
há  razões  para  modificar  a  sentença  primeva.  (DES"
MMP) (TJMG - Apelação Cível 1.0701.15.003150-1/001,
Relator(a):  Des.(a)  Alexandre  Santiago  ,  11"  CÂMARA
CÍVEL, julgamento em 02/03/2016, publicação da súmula
em 14/03/2016)

Ademais,  diante  da  legalidade  da  conduta  da
apelada, tendo em vista não haver descumprimento contratual, não há que se falar em
indenização por dano moral.

Por todo o exposto, rejeita-se a preliminar e NEGA-
SE PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo na íntegra a r. sentença.

Considerando que os honorários advocatícios foram
fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, em face do que dispõe
o § 11° do art. 85 do NCPC, que veda ao Tribunal ultrapassar os limites estabelecidos nos
§§ 2o e 3o do art. 85, é de manter o percentual arbitrado pelo magistrado de base.

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. Oswaido 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.

Presente ao julgamento, o Exmo.  Dr. Francisco 
Antônio Sarmento Vieira, Promotor de Justiça Convocado.

Sala das Sessões da Segunda Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 13 de dezembro de 2016.

                                  Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
                                                                       Relator


