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E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INTOXICAÇÃO 
NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL – USO DE PRODUTO QUÍMICO NO 
COMBATE À MALÁRIA – EXPOSIÇÃO INDEVIDA DE AGENTE À INSETICIDA 
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RISCO ADMINISTRATIVO – DANOS 
MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – 
PREQUESTIONAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a 
data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

2. A responsabilidade por danos causados pela Administração contra 
seus agentes, no exercício da função, por intoxicação devido ao manuseio de produto 
químico utilizado no combate à epidemias, é objetiva pelo risco administrativo.

3. Para fixação dos danos morais o julgador deve orientar-se pelos 
critérios adotados pela doutrina e pela jurisprudência, com atenção ao princípio da 
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 
e às peculiaridades de cada caso.

4. Se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são 
submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais 
utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões. 

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os juízes da 2ª 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, por 
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Campo Grande, 9 de novembro de 2016.

Juiz Jairo Roberto de Quadros - Relator
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R E L A T Ó R I O

O Sr. Juiz Jairo Roberto de Quadros.

Fundação Nacional de Saúde - FUNASA interpõe apelação cível 
contra sentença (fls.390/400) que, nos autos da ação indenizatória por danos morais 
ajuizada por Valdivino Bitencourt de Morais, julgou parcialmente procedente o pedido, 
para condenar a ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 30.000,00, corrigidos 
pelo IGPM/FGV e juros moratórios de 12% ao ano.

Defende a prescrição da pretensão do autor, pois em sua inicial teria 
alegado que há décadas vem sofrendo problemas de saúde decorrentes da intoxicação 
pela manipulação da substância denominada DDT-dicloro-difenil-trocoloetano, no 
exercício de suas funções de agente de saúde, ou seja, muito antes do ajuizamento da 
demanda que correu em 18 de dezembro de 2001. 

Alega que agiu no exercício regular de direito, na medida que era 
atribuição da extinta SUCAM o combate e a prevenção a vetores endêmicos, inclusive 
malária, razão pela qual utilizou produtos, entre eles, o DDT, mediante expressa 
autorização dos órgãos estatais da saúde.

Assevera que a responsabilidade objetiva não se aplica ao presente 
caso, eis que ela só se dirige à pessoa jurídica de direito público ou de direito privado 
prestadora de serviço público que cause danos a terceiros por meio de ato de seus 
agentes.

Aduz que submeteu o autor previamente e de forma sistemática a 
treinamentos e capacitações no manuseio do DDT e de outros agentes químicos e ainda 
disponibilizou equipamentos de proteção individual.

Alega que foi diligente no que tange às ações preventivas 
relacionadas aos trabalhadores envolvidos em atividades que envolviam algum grau de 
risco, realizando avaliações clínicas, inclusive anamnese ocupacional, exame físico e 
mental e exames complementares.

Mencionou que o autor recebia adicional de insalubridade.
Sustenta que estudo médico-científico concluiu que eventuais 

sintomas ou doenças observados em agentes públicos expostos ao DDT são 
relacionados a causas diversas, sem qualquer vinculação direita à respectiva substância, 
tais como alcoolismo, uso de drogas, obesidade, hipertensão arterial, distúrbios 
cardiovasculares, entre outros.

Defende não existir liame causal entre o dano e a exposição do autor 
ao DDT e que esse produto é mais seguro que muitas outras substâncias químicas de uso 
geral doméstico.

Prequestiona dispositivos constitucionais e legais.
Pugna, ao final, pelo reconhecimento da prescrição e extinção do 

feito, e acaso rejeitada, seja dado provimento ao apelo para julgar improcedente o 
pedido inicial ou, subsidiariamente, seja reduzido o quantum fixado na sentença a título 
de danos morais.

O autor foi intimado mas não apresentou contrarrazões (fl.446).
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V O T O

O Sr. Juiz Jairo Roberto de Quadros. (Relator)

Exsurge deste caderno que o magistrado julgou procedente o pedido 
de indenização por danos morais proposto por Valdivino Bitencurt de Morais  contra a 
Fundação Nacional da Saúde, fixando o montante de R$ 30.000,00 a título de 
ressarcimento em decorrência de ter sofrido intoxicação pelo veneno denominado DDT, 
enquanto atuava como agente de saúde na extinta SUCAM, no combate à malária.

O autor iniciou seu trabalho na SUCAM em janeiro de 1975 atuando 
no combate à malária e outras epidemias, motivo pelo qual, em razão do exercício de 
suas funções, esteve em contato com um produto químico denominado DDT, um 
organoclorado tóxico para o organismo.

A ré não nega que o autor tenha sido exposto ao produto químico, 
tampouco que sofreu prejuízos à sua saúde, contudo, aduz que não existe liame causal 
entre o dano e a exposição do autor ao DDT, bem assim que a pretensão está prescrita e 
que a responsabilidade não é objetiva no presente caso, acrescentando ter agido no 
exercício regular de direito e que o autor recebia adicional de insalubridade e 
equipamentos de proteção.

Nada obstante os argumentos expendidos, a pretensão recursal em 
tela não comporta guarida.

Da Prescrição.

Por questão de prejudicialidade, passo à análise do pedido de 
reconhecimento da prescrição da pretensão do autor e a consequente extinção do 
processo.

 A apelante afirma que o próprio autor admitiu sofrer,  há décadas, de 
problemas de saúde decorrentes da intoxicação pela manipulação da substância 
denominada DDT-dicloro-difenil-trocoloetano, no exercício de suas funções de agente 
de saúde.

Assim, por considerar que o prazo quinquenal teria ultrapassado em 
muito a data do ajuizamento da demanda, que ocorreu em 18 de dezembro de 2001, 
pugnou pelo reconhecimento da prescrição.

No entanto, o pleito não pode prosperar. Ora, o fato de o autor ter 
mencionado que há muito sofre por conta da inalação de produtos tóxicos não significa 
dizer que à época tivesse plena ciência da correlação com as patologias apresentadas.

Como bem asseverou o sentenciante, "o documento de fls.32 que 
embasa a pretensão inaugural demonstra que o resultado do exame, através do qual se 
constatou a contaminação pela substância venosa denominado DDT e, portanto, o fato 
constitutivo do direito autoral, foi conhecido em 31/janeiro/2000, enquanto a ação, 
inicialmente proposta junto à Justiça Obreira, foi distribuída em 18/dezembro/2001" 
(fl.393).

Além disso, o atestado firmado em 16 de março de 2000, pelo 
médico Luiz Guilherme Júnior, dá conta de que o apelado "apresentou quadro clínico e 
laboratorial compatível com intoxicação crônica por inseticidas" (fl.33).
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Conclui-se, portanto, que foi por meio da realização desses exames 
especificamente que o autor tomou ciência inequívoca de que as substâncias químicas 
utilizadas no exercício de sua atividade ao longo de anos é que teriam lhe causado danos 
à sua saúde.

A apelante, por sua vez, não produziu prova alguma em sentido 
contrário, que demonstrasse conhecimento prévio por parte do autor do liame causal 
entre os malefícios causados à sua saúde e a utilização de substâncias químicas em seu 
trabalho.  

Em sentido oposto, o autor instruiu o feito com documentos 
fidedignos comprobatórios da intoxicação e que foram expedido somente no ano de 
2000, data em que tomou ciência da gravidade de sua patologia.

Nesse contexto, incide à espécie a Súmula nº 278 do Colendo 
Superior Tribunal de Justiça: "O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 
indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade 
laboral".

Com efeito, se o autor tomou conhecimento da intoxicação em seu 
organismo no ano de 2000 e logo ajuizou demanda, no ano de 2001, não há falar em 
prescrição de sua pretensão, porquanto não ultrapassado o lapso temporal previsto para 
a situação, razão pela qual deve ser mantida a sentença neste ponto.

Responsabilidade Civil.

Como cediço, a Constituição da República Federativa do Brasil, em 
seu artigo 37, § 6º, estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito 
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, 
nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o 
responsável nos casos de dolo ou culpa.

Trata-se de responsabilidade objetiva, exigindo-se, para a 
responsabilização do ente estatal, tão-somente a verificação do nexo causal (causa e 
efeito) entre o dano produzido e a atividade funcional desempenhada pelo agente, 
independentemente da verificação da culpa (teoria da responsabilidade objetiva pelo 
risco administrativo).

José dos Santos Carvalho Filho, discorrendo sobre o assunto, giza 
que o Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato 
administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa ou não 
(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. - 23ª ed., 
rev., ampl., e atualizada até 31.12.2009. - Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris: 2010. p. 
612).

Sobre o tema, frise-se o entendimento do Superior Tribunal de 
Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR 
MORTE DE PRESO EM CADEIA PÚBLICA. DEVER DE VIGILÂNCIA DO 
ESTADO (ART. 5º, XLIX, CF/88). INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 
MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, § 6º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CULPA E NEXO DE CAUSALIDADE 
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COMPROVADOS. SÚMULA 07/STJ.
O dever de ressarcir danos, inclusive morais, efetivamente causados 

por ato dos agentes estatais ou pela inadequação dos serviços públicos 
decorre diretamente do art. 37 § 6º da Constituição, dispositivo auto-
aplicável, não sujeito a intermediação legislativa ou administrativa para 
assegurar o correspondente direito subjetivo à indenização. Não cabe 
invocar, para afastar tal responsabilidade, o princípio da reserva do 
possível ou a insuficiência de recursos.

Ocorrendo o dano e estabelecido o seu nexo causal com a atuação da 
Administração ou dos seus agentes, nasce a responsabilidade civil do 
Estado, caso em que os recursos financeiros para a satisfação do dever de 
indenizar, objeto da condenação, serão providos na forma do art. 100 da 
Constituição.

2. A aferição acerca da ocorrência do nexo causal entre o dano e a 
conduta do agente público demanda a análise do conjunto fático-probatório 
carreado aos autos, interditada em sede de recurso especial por força da 
Súmula 07/STJ. Precedentes desta Corte: RESP 756437/AP, desta relatoria, 
DJ de 19.09.2006; RESP 439506/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, DJ 
de 01.06.2006 e RESP 278324/SC, Relator Ministro João Otávio de 
Noronha, DJ de 13.03.2006.

3. 'In casu', o Juiz Singular e Tribunal local, com ampla cognição 
fático-probatória, concluíram pela obrigação de indenizar do Estado, ao 
argumento de que o ordenamento constitucional vigente assegura ao preso 
a integridade física (CF,art. 5º, XLIX) sendo dever do Estado garantir a 
vida de seus detentos, mantendo, para isso, vigilância constante e eficiente.

4. Recurso especial desprovido." (Resp 936342/ES  Relator para o 
acórdão Ministro Luiz Fux  1ª Turma - data do julgamento 11/11/2008 - 
data da publicação/Fonte DJe 20/05/2009).

No caso versando, trata-se de dano causado pela Administração a um 
de seus agentes, por meio da exposição à substância tóxica no exercício do trabalho, 
com a consequente intoxicação, situação que configura flagrante violação ao direito 
constitucional à saúde.

Aliás, o próprio cenário estampado nos autos, por si só, seria o 
bastante para presumir o dano à moral suportado pelo apelado, sobretudo em razão da 
ciência, por meio de exame realizado no Instituto Adolfo Lutz, da existência de resíduos 
de pesticidas em seu organismo, em valores deveras superior ao suportável.

O boletim de análise estampado à fl.32 aponta nível 15,16 de DDT 
para um limite de quantificação suportável de 0,16, o que levou, inclusive, à emissão de 
atestado em que se noticia quadro clínico e laboratorial do autor compatível com 
intoxicação crônica.

Não bastasse, há prova de que a intoxicação do autor ocorreu 
sobretudo em razão da manipulação e exposição direta por muitos anos ao inseticida 
DDT, conforme se vê do tópico '2' do laudo de fl.126.

A propósito, nesse ponto destacou o magistrado primevo:

No caso sub judice, é irrelevante para o deslinde da demanda que a Ré 
tenha ou não fornecido equipamentos de proteção individual ao seu 
funcionário, pois, independentemente da utilização ou não desses 
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equipamentos, está suficientemente demonstrado que a contaminação e a 
intoxicação experimentadas pelo organismo do autor foram causadas pela 
manipulação da substância química venenosa, durante o exercício de suas 
funções, enquanto agente de saúde da extinta SUCAM.

...
Com efeito, é importante ainda destacar que apesar de ciente dos 

riscos da contaminação, intoxicação e dos potenciais danos que poderia 
causar ao organismo de seus agentes, a ré assumiu o risco de produzir o 
dano ao determinar que utilizassem e manipulassem a referida substância 
química, cujo altíssimo grau de periculosidade para o ser humano e para o 
meio ambiente, já eram conhecidos à época, tanto que seu uso foi proibido 
nos Estados Unidos no ano de 1972.

Independentemente da comprovação ou não dos danos físicos 
efetivamente experimentados pelo autor, tão somente o fato de ter sido 
exposto aos efeitos nocivos da substância e por ela contaminado e/ou 
intoxicado, é suficiente para presumir-lhe a apreensão, a angústia, a 
preocupação e a ansiedade com a possibilidade de vir a desenvolver 
doenças sérias. A contaminação em tela certamente retira a paz de espírito 
de qualquer pessoa, abala sua auto-estima, de modo que, 
independentemente da constatação ou não de danos irreversíveis à saúde, 
enseja a reparação deste sofrimento moral"

Enfim, os danos morais em situações desse jaez são presumidos, 
porquanto indubitável o significativo abalo experimentado pela vítima e familiares, 
diante do conhecimento da existência de substância tóxica no organismo do autor, em 
níveis elevados e de forma crônica, com os desdobramentos inerentes, inclusive 
emocionais e psicológicos. 

Acrescente-se que a intoxicação ocorreu independentemente de ter 
ou não o autor sido submetido às cogitadas ações preventivas que a apelante assevera ter 
realizado, o que não exime a sua culpa, por razões óbvias.

E mais, o fato de o autor ter percebido adicional de insalubridade 
somente reforça a ideia de sua exposição a produtos químicos. De outro lado, nem se 
cogite que o referido adicional pudesse servir-lhe como indenização, posto que o 
benefício em questão possui natureza salarial, com reflexos nas férias, 13º salários e 
FGTS (TRT-1 - RO: 00008991220105010481 RJ, Relator: Roberto Norris, Data de 
Julgamento: 06/10/2015,  Quinta Turma, Data de Publicação: 20/10/2015).

Gize-se, nesse tom, o posicionamento deste Tribunal de Justiça em 
caso análogo:

"E M E N T A - REEXAME NECESSÁRIO - OBRIGATORIEDADE - 
CONHECIMENTO DE OFÍCIO - JUROS MORATÓRIOS - PERCENTUAL 
DE 6% AO ANO ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 11.960/09 - 
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a matéria deduzida comporta 
reexame obrigatório, e o juiz apenas envia os autos pelo recurso voluntário, 
cabe ao tribunal conhecer, de ofício da remessa obrigatória. Havendo 
condenação da Fundação Pública por danos morais, deverá incidir sobre a 
indenização juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano a partir da 
citação até a entrada em vigor da Lei Federal n. 11.960, de 29 de junho de 
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2009, quando deverão ser observados para fins de atualização monetária e 
compensação da mora os índices oficiais de remuneração básica e juros 
aplicados à caderneta de poupança, a incidirem uma única vez, até o efetivo 
pagamento. APELAÇÃO DA FUNASA - INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS - ACIDENTE DE TRABALHO - MANUSEIO DE 
SUBSTÂNCIAS TÓXICAS (DDT) - NÃO FORNECIMENTO DE 
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) - PRELIMINAR DE 
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE 
ACIDENTE DE TRABALHO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - 
MATÉRIA DECIDIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 
LAUDO PERICIAL QUE APONTA INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL 
ENTRE A EXPOSIÇÃO ÀS SUBSTÂNCIAS TÓXICAS E OS SINTOMAS 
DENUNCIADOS - DANO MORAL CONFIGURADO - TERMO INICIAL 
DA CORREÇÃO MONETÁRIA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - 
SÚMULA 362 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO 
PARCIALMENTE PROVIDO. A alegação de incompetência absoluta em 
sede recursal deve ser rejeitada quando, no decorrer da instrução, o 
Superior Tribunal de Justiça já se posicionou a respeito no julgamento de 
conflito de competência suscitado pela Justiça Federal, restando 
confirmada a competência da Justiça Estadual para o deslinde do feito. A 
presença da substância tóxica (DDT) no sangue é, por si só, motivo de 
preocupação e abalo na esfera intrapsíquica do indivíduo, notadamente 
quando há risco efetivo de desencadeamento de inúmeras doenças e 
quadro clínicos irreversíveis. O grave risco à saúde a que foram expostos 
os agentes da Fundação Pública em razão do não fornecimento dos 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI), necessários à atividade 
desempenhada, já é motivo suficiente para indenização por dano moral, 
ainda que anos depois exames apontem por sorte a inexistência de qualquer 
moléstia. Tratando-se de responsabilidade derivada de vínculo estatutário, 
portanto de natureza contratual, o termo inicial de incidência da correção 
monetária é o arbitramento da indenização por dano moral. Inteligência da 
Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça. APELAÇÃO DOS 
AUTORES – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – TERMO INICIAL DOS 
JUROS MORATÓRIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MAJORAÇÃO 
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVIABILIDADE – RECURSO 
IMPROVIDO. Não há que cogitar-se da majoração dos valores arbitrados 
a título de danos morais quando fixados nos limites da razoabilidade e 
proporcionalidade frente as circunstâncias informadas na questão. Por 
tratar-se de responsabilidade de natureza contratual (vínculo estatutário), o 
termo inicial dos juros moratórios da indenização por dano moral é à partir 
da citação (art. 405 do Código Civil). Há sucumbência recíproca quando a 
parte autora resta vencedora no pedido de dano moral, porém, vencida na 
parte em que pleiteava dano material. Os honorários advocatícios, como 
arbitrados, não destoam do limite estabelecido pela norma de regência 
(CPC, art. 20, § 3º), expondo, ao contrário, uma correta estimativa 
realizada pelo juízo de primeiro grau, daí por que não prospera a alegação 
de que retratam importância aviltante." (Relator(a): Des. Vladimir Abreu 
da Silva; Comarca: Dourados; Órgão julgador: 5ª Câmara Cível; Data do 
julgamento: 28/02/2013; Data de registro: 11/03/2013).
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Quantum Indenizatório.

No tocante ao quantum, é cediço que não há no ordenamento jurídico 
parâmetros legais rígidos para a sua especificação, razão pela qual deve-se lançar mão 
de critérios estabelecidos pela doutrina e jurisprudência, de forma a fixá-lo com 
moderação para que não seja tão elevado a ponto de ensejar enriquecimento sem causa 
da vítima, tampouco reduzido que não se revista de caráter preventivo e pedagógico 
para o causador do dano.

Consabido que o ordenamento jurídico pátrio não traz parâmetros 
fixos para o arbitramento de indenização por danos morais, deixando-o ao crivo do 
julgador para que, diante da análise do caso concreto, valore os fatores envolvidos e 
arbitre a indenização com fulcro na equidade.

A doutrina, por sua vez, traça alguns fatores que devem ser 
sopesados pelo magistrado quando da fixação da reparação extrapatrimonial, tais como 
os enumerados pelo professor Carlos Roberto Gonçalves:

“a) a condição social, educacional, profissional e econômica do 
lesado; 

b) a intensidade de seu sofrimento; 
c) a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o 

ilícito; 
d) a intensidade do dolo ou o grau de culpa; 
e) a gravidade e a repercussão da ofensa;
f) as peculiaridades de circunstâncias que envolveram o 

caso,atendendo-se para o caráter anti-social da conduta lesiva” (Arnaldo 
Rizzardo apud Carlos Roberto Gonçalves. Responsabilidade Civil. 1ª ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 270).

De tal sorte, o dano moral deve ser fixado de maneira equitativa e em 
conformidade com a extensão do prejuízo, a teor do que dispõe o artigo 944 da Lei 
Substantiva Civil, não podendo ser irrisório, de maneira que nada represente para o 
ofensor, tampouco exorbitante, de modo a provocar o enriquecimento sem causa por 
parte da vítima.

O valor da indenização, portanto, representa quantia proporcional à 
ofensa e contempla o caráter compensatório e pedagógico da sanção, como também 
evita-se a perspectiva de enriquecimento ilícito do beneficiário, tendo em conta os 
critérios relativos à natureza e à extensão dos prejuízos e à condição pessoal das partes.

Nesse panorama, sem tecer comentários sobre a suficiência do valor 
arbitrado, mormente pelo impedimento de piorar a situação da recorrente (non 
reformatio in pejus), não há, no caso enfocado, razoabilidade no pleito de minoração da 
quantia fixada a título de danos morais no importe de R$ 30.000,00.

Do prequestionamento.
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No que tange ao prequestionamento, é assente na jurisprudência que, 
se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna 
despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes 
como sustentáculo às suas pretensões.

Frise-se, a respeito, aresto emanado da Corte de Uniformização 
Infraconstitucional:

“O julgador não precisa responder, um a um, todos os pontos 
apresentados. Não há necessidade, outrossim, de expressa menção a todos 
os dispositivos legais invocados pelas partes. Importa é que todas as 
questões relevantes sejam apreciadas.” (REsp 844.778/SP, Rel. Min. Nancy 
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/03/2007).

Diferente não é o entendimento adotado neste Areópago:

“A especificação dos dispositivos legais que embasam a decisão 
judicial não é requisito essencial da sentença ou do acórdão, pois, ainda 
que não expressamente mencionados, restam implicitamente 
prequestionados se as matérias foram apreciadas e julgadas em sua 
inteireza.” (Embargos de Declaração em Agravo Regimental em Agravo nº 
2008.034106-5/0002-01, Rel. Des. Julizar Barbosa Trindade, 2ª Turma 
Cível, j. 05.05.2009).

“A ausência de menção expressa sobre determinado dispositivo legal 
não caracteriza omissão alguma no julgado a ser solucionada em sede de 
embargos declaratórios, mormente quando houve apreciação de toda 
matéria articulada no recurso.” (TJMS - Embargos de Declaração em 
Apelação Cível - N. 2009.003800-6/0001-00 - Campo Grande – Rel. Des. 
Rêmolo Letteriello - 4ª Turma Cível – J. 05.05.2009).

Ante o exposto, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, 
mantendo incólume o decisum objurgado.
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D E C I S Ã O

Como consta na ata, a decisão foi a seguinte:

POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO 
RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Presidência do Exmo. Sr. Des. Vilson Bertelli
Relator, o Exmo. Sr. Juiz Jairo Roberto de Quadros.
Tomaram parte no julgamento os Exmos. Srs. Juiz Jairo Roberto de 

Quadros, Des. Marcos José de Brito Rodrigues e Des. Vilson Bertelli.

Campo Grande, 09 de novembro de 2016.
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