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EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) MINISTRO (A) PAULO DE TARSO SANSEVERINO DA 3ª 

TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

  

AGINT NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 1.427.568 - SP (Ação de Reparação por Danos Morais; liberdade de 

expressão) 

EMBARGANTE: Conrado Vitali de Oliveira; 

EMBARGADO: Rafael Augusto Gasparino Ribeiro 

 

CONRADO VITALI DE OLIVEIRA, já devidamente qualificado nos autos, em que contende contra 

RAFAEL AUGUSTO GASPARINO RIBEIRO, não se conformando, data vênia, com a r. decisão, vem, mui 

respeitosamente perante a presença de Vossa Excelência, por intermédio de seus advogados devidamente 

constituídos, com fulcro nos artigos 994, inciso IV; 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil – NCPC/15, opor o 

presente: 

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO  

 

; pelo que, respeitosamente, vem requerer que sejam acolhidas as razões em anexo, a fim de que seja modificado a r. 

decisão pelas razões que passa a expor: 

  



 
 

 

I - TEMPESTIVIDADE 

1. Acerca da tempestividade do recurso, o acórdão fora disponibilizado no DJ-e em 02.10.2019, com 

publicação no dia 03.10.2019 e consequente início do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente 04.10.2019. O 

termo final é dia 10.10.2019. Como se pode aferir pela data do protocolo dos embargos de declaração estes os são 

tempestivos. 

II - DA NECESSIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO    

2.1. Os embargos de declaração anteriormente opostos os foram no que se referiu à obscuridade, 

contradição e omissão do julgado, mais precisamente na impugnação específica de todos os fundamentos da 

decisão que denegou seguimento ao Recurso Especial (AREsp).  

2.2. A decisão embargada se ateve tão-somente ao ponto “contradição” e se manteve silente em 

relação às omissões e obscuridades. Aliás, a omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão 

relevante o qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado e não se manifestou. Ao órgão jurisdicional é exigida 

a apreciação tanto dos pedidos como dos fundamentos das partes a respeito desses pedidos. In casu, este ilustre 

juízo não se manifestou sobre a fundamentação do Agravo Interno quando a parte embargante impugnou e de forma 

específica as razões do indeferimento do Recurso Especial. Tanto o é, no que se referiu à ausência de 

violação/negativa de vigência/contrariedade, o embargante impugnou tal fundamento nas razões do indeferimento do 

apelo especial e reiterados em sede de Agravo Interno. Tanto o é que no item “1.5” do Agravo em Recurso Especial, 

o embargante, assim, se manifestou:  

Contudo, o Desembargador Presidente, ao indeferir o processamento do recurso 

especial, não atentou para os requisitos dos dispositivos mencionados, não 

interpretou da melhor forma os pressupostos de admissibilidade recursal, bem 

como inobservou o dissenso pretoriano nas razões do Apelo Especial. A alegada 

violação de Lei infraconstitucional foi objeto de tese recursal do Recorrente, todavia 

não analisada por este Ilustre Desembargador, o que acaba por ceivar o direito de 

defesa da parte Agravante/Recorrente. 

 

2.3. Em relação ao fundamento do embargante no que se referiu à ausência de violação/negativa de 

vigência/contrariedade, este ilustre juízo deve se manifestar, obrigatoriamente, sob pena de cerceamento do direito 

de defesa, esclarecendo-se mais uma vez que o acórdão embargado se ateve a um único elemento, qual seja: 



 
 

 

“contradição” deixando de se manifestar em relação à omissão e obscuridade.  

2.4. Os pontos controvertidos foram rebatidos e rechaçados em sede de Agravo em REsp e reiterados 

pelo Agravo interno demonstrando, portanto, o desacerto da decisão embargada. Ademais, as alegações do 

embargante não foram genéricas, ao contrário foram específicas e nos limites do indeferimento do apelo especial. 

Acrescente-se que a impugnação fora específica de todos os fundamentos da decisão recorrida (Agravo em REsp), 

que especificamente se pautaram em: 1) Omissão: artigo 1.022, inciso II, Código de Processo Civil; 2) 

Responsabilidade civil: Ofensa aos artigos 186 do Código Civil e 333, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973.  

2.5. Como se vê, o acórdão embargado não se manifestou em relação a tais pontos, sendo mais uma 

vez omisso e obscuro e a obscuridade por sua vez ficou evidenciada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, 

ou seja, falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões 

resolvidas demonstrando-se mais uma vez à necessidade dos aclaratórios. A decisão embargada fora genérica na 

medida em que não enfrentou nenhum elemento do Agravo Interno, dos embargos de declaração, mas apenas 

reproduziu jurisprudências desta Casa sem enfrentar nenhuma tese ventilada pelo embargante, o que se torna 

impossível a não oposição de novos embargos de declaração.   

2.6. É por óbvio, portanto, que este ilustre juízo fora omisso nas razões de decidir, pois as razões 

recursais impugnaram especificamente todos os fundamentos da decisão agravada (AREsp). A alegação que o 

embargante não impugnou a decisão agravada em sede de agravo interno merece mais uma vez se questionada, 

pois não fora enfrentada por este juízo quando da oposição dos primeiros embargos de declaração. Este Ilustre 

Relator ao decidir sobre o Agravo Interno, assim, se manifestou:  

Destarte, uma vez não impugnada a decisão agravada, incide, na espécie, o art. 

1.021, § 1º, do CPC/2015 - Súmula 182/STJ, verbis: Súmula 182 - É inviável o 

agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da 

decisão agravada. É de se frisar que o novo diploma processual civil exige, 

igualmente, a impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, nos 

termos do art. 1.021, § 1º, sob pena da incidência da Súmula 182/STJ. 

 

2.7. O agravo interno impugnou todos os pontos do não conhecimento do Agravo em REsp pelo 

Presidente desta Egrégia Corte, tendo o recurso se pautado na impugnação específica de todos fundamentos da 

decisão, inclusive em fiel observância ao artigo 259, parágrafo 2º, RISTJ, sendo certo que tal ponto questionado pelo 

embargante não fora debatido por esta Egrégia 3ª (terceira) turma, o que acarretou a omissão do acórdão 

embargado.  



 
 

 

2.8. O embargante impugnou especificamente em sede de agravo interno todos os pontos da decisão e 

reiterados pelos primeiros aclaratórios, até mesmo com a menção expressa e específica aos elementos que obstaram 

o não conhecimento do Agravo em REsp “violação a norma constitucional e ausência de violação/negativa de 

vigência/contrariedade”, o que demonstra mais uma vez a omissão do acórdão recorrido.  

2.9. O erro material se mostra, também, presente, pois em 02 (dois) momentos a acórdão menciona “o 

mérito da insurgência das recorrentes obstado pelo conjunto de fundamentos acostados às e-STJ Fls. 484/489 e “as 

embargantes, nesse passo, cingem-se a afirmar a existência de contradição do julgado”. A parte recorrente é na 

verdade o Sr. Conrado Vitali de Oliveira, não havendo em se falar em partes recorrentes, embargantes. Merece ser 

corrigido, portanto, tal ponto.  

2.10. Por fim, a decisão dos embargos terá claro e evidente efeito modificativo acaso, com o 

consequente saneamento dos vícios, enseje a modificação do conteúdo da decisão recorrida, o que desde logo se 

requer com fulcro no artigo 1.022, inciso II, § único, inciso II do NCPC/15, uma vez que fora omissa, obscura, 

contraditória diante da falta de fundamentação suficiente para infirmar a conclusão adotada pelos Nobres Julgadores. 

IV- DO PEDIDO 

4.1. Ante o exposto, pelas explanações conferidas, REQUER a Vossa Excelência: 
 

a) Preliminarmente, que os presentes embargos sejam conhecidos, pois presentes os 

pressupostos processuais de admissibilidade, interrompendo-se, com efeito, o prazo para a 

interposição de eventuais recursos, nos termos do art. 1.026, caput, do NCPC/15; 

b) A intimação do Embargado para, querendo, se manifeste quanto aos termos aqui 

expostos com fulcro no Artigo 1.023, §2º do NCPC/15, pois acaso acolhidos evidentemente 

implicará em modificação da decisão embargada; 

c) Que seja acolhido os presentes embargos de declaração para, os conhecendo, haja 

reforma da decisão guerreada com o consequente provimento do Agravo Interno no Agravo 

em Recurso Especial, tendo em vista que padece da falta de percepção da realidade 

fatídico-jurídica dos autos o que constitui vício quanto ao seu conteúdo; 

d) Que seja acolhido os presentes embargos para, os conhecendo, esclareça o D. Juízo 

os pontos omissos, obscuros e contraditórios. 



 
 

 

 

Nesses termos,  

Pede deferimento. 

Brasília, 10 de outubro de 2019. 

 

 

    

 

 

 

 

JOSÉ EMILIANO PAES LANDIM NETO 

OAB/DF 29.376 

 

 


