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Excelentíssimo Senhor Ministro Relator, 

Egrégia Segunda Turma, 

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais, vem apresentar 

contrarrazões ao agravo regimental 

interposto por PEDRO PAULO BERGAIVIASCHI DE LEONI RAMOS contra a decisão de fls. 

4.374/4.376, pela qual o Ministro Relator rejeitou embargos de declaração opostos pela 

defesa, com vistas a reabrir o prazo para requerimento de diligências complementares. 

Gabinete da Procuradora-Geral da República 
Brasília/DF 
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Em 04.12.2018, o Ministro Relator proferiu decisão' que, dentre outras 

providências, indeferiu pedido formulado pelo agravante, para que fosse reaberto o prazo 

para requerimento de diligências na fase do art. 10 da Lei n. 8.038/1990, sob o fundamento 

de que a defesa não foi intimada após o retorno dos autos desta Procuradoria-Geral da 

República. 

No ponto, o Ministro Relator assim fundamentou o decisum: 

Dessarte, como bem elucida a Secretaria Judiciária, em 6.11.2018, as partes foram 
regularmente intimadas da abertura o prazo sucessivo para apresentação de 
diligências complementares, mediante a divulgação do conteúdo do respectivo 
despacho no Diário de Justiça eletrônico. 

Por tal razão, o termo a quo do prazo para a Procuradoria-Geral da República deu-se em 
7.11.18, pela carga dos autos, o qual se encerrou em 12.11.18, estando assentado pelos 
serventuários que houve tempestiva devolução desta ação penal pelo órgão acusador. 

Nessa dinâmica, o início da contagem, à defesa, ocorreu em 13.11.18, com término em 
19.11.18, sendo certo que não foi imposto, pelo aparelho judiciário, qualquer obstáculo 
ao acesso pelos causídicos, porquanto, pelo visto, os autos estavam disponibilizados em 
cartório no dia anterior para vista e manuseio. 

Em tal panorama, diversamente do que sustenta o réu Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni 
Ramos, não há plausibilidade na reabertura de fase procedimental já concluída, sob o 
argumento de que o despacho deveria ser publicado, mais uma vez, após a devolução do 
feito pelo Ministério Público Federal. Tanto é assim que o lapso foi corretamente 
interpretado e observado pelos advogados de outro acusado, assim como sói ocorrer em 
outras ações penais de minha relatoria. 

Contra tal provimento judicial, PEDRO PAULO BERGAMASCH1 opôs embargos de 

declaração assinalando a ocorrência de omissão na decisão retromencionada, por ter deixado 

de analisar pretensão antes declinada nesta ação penal, no sentido da necessidade de 

produção de prova pericial no material entregue pelo colaborador Ricardo Pessoa. Para tanto, 

argumentou que': 

a) já na resposta à acusação foi requerido o "fornecimento do arquivo eletrônico 

original em que conste a tabela apresentada por Ricardo Pessoa, com o intuito de que seja 

determinada a perícia sobre aquele ficheiro e, subsequentemente, a intimação da defesa 

para indicação de assistência pericial e elaboração de quesitos, nos termos do parágrafo 

único do art. 158, § 5°, incisos I e II, e do art. 481, ambos do Código de Processo Penal", e 

1 	Fls. 4.183/4.185. 
2 	Fls. 4.188/4.198. 
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que, em decisão que acolheu embargos declaratórios opostos do acórdão que recebeu parcial-

mente a denúncia, ficou estabelecido que a necessidade de produção da prova pericial seria 

"analisada, oportunamente, especialmente na fase do art. 10 da Lei n. 8.038/1990"; 

b) a diligência é fundamental para o exercício do direito de defesa, tanto que sua 

pertinência foi reconhecida nos autos da AP 1.025 — instaurada em face de outros agentes 

acusados de integrarem a mesma organização criminosa instaurada no âmbito da BR Distri-

buidora. 

Os embargos declaratórios foram rejeitados, ao fundamento de inexistência de 

omissão no decisum, nos seguintes termos:3  

Com efeito, sabido ser possível o manejo dos aciaratórios com fundamento em omissão 
sobre questões de fato ou de direito quando a decisão combatida não enfrenta pontos 
arguidos pela parte recorrente ou mesmo deixa de pronunciar-se sobre matéria de ordem 
pública. 

No caso, tais hipóteses não estão a macular o provimento judicial em questão, a 
uma, porque, embora o embargante tenha especificado a prova pericial que pretendia 
produzir quando da apresentação da defesa, não se desincumbiu de reiterar o interesse 
neste pedido quando regularmente intimado na fase de diligências complementares; 
a duas, porque é assente o entendimento nos Tribunais Superiores pelo qual o 
deferimento da produção de tais diligências complementares "é ato que se inclui na 
esfera de discricionariedade regrada do juiz natural do processo, com a opção de 
indeferi-las, motivadamente, quando julgar que são protelatárias ou desnecessárias e 
sem pertinência com a sua instrução" (RMS 31.577/SP, 54 Turma do Superior Tribunal 
de Justiça, Rel. ADILSON VIEIRA MACABU, DJE de 18.5.2018). In casa, esses 
exames técnicos não se afiguram indispensáveis; a três, porque diversamente do 
sustentado na peça recursal, não foi reconhecida a indispensabilidade da produção de 
perícia judicial em outra ação penal sob minha relatoria (AP 1.025), tanto que sequer 
lá se determinou a diligência. Em verdade, na decisão aludida pelo embargante, apenas 
se solicita ao Juizo da 13' Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Paraná o 
compartilhamento da cópia espelhada de um dos itens apreendidos na investigação que lá 
tramitou. 

Dessa decisão, foi interposto agravo regimental, no qual PEDRO PAULO 

BERGAMASCHI repisa os fundamentos erigidos nos embargos de declaração, no sentido de 

revelar-se premente a realização de perícia na planilha entregue pelo colaborador premiado 

Ricardo Pessoa. Insiste na tese de que tal diligência foi requerida oportunamente em sede de 

defesa prévia e a apreciação da pertinência da prova foi postergada pelo Ministro Relator 

para a fase do art. 10 da Lei n° 8.038/90.4  

3 Fls. 4.374/4.376. 
4 Fls. 4.382/4.387. 
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Vieram os autos à Procuradoria-Geral da República, para ofertar contrai-razões ao 

agravo. 

É o relatório. 

II 

O agravo regimental não deve ser provido. 

A produção da prova pericial almejada por PEDRO PAULO BERGAMASCHI não 

merece ser deferida por todos os argumentos já lançados na manifestação do Ministério 

Público Federal às fls. 4.294/4.296, assim como pelos sólidos fundamentos da decisão de fls. 

4.183/4.185. 

Com efeito, o agravante pretende, fundamentalmente, rediscutir matéria já 

decidida pelo Ministro Relator, que reconheceu a preclusão temporal da faculdade processual 

da defesa de requerer diligências complementares, ou de reiterar aquelas providências 

porventura já deduzidas no decorrer da ação penal ainda reputadas indispensáveis, como se 

observa nos trechos das decisões acima transcritos. 

Os argumentos do agravante de que (i) a fase do art. 10 da Lei n. 8.038/1990 foi 

reconhecida pelo Ministro Relator como a adequada para a análise da pertinência da prova 

que se busca produzir e (2) que a perícia é imprescindível para o exercício do direito de 

defesa — circunstância admitida em ação penal correlata, segundo a defesa — não apontam 

omissões da decisão sobre ponto essencial para o deslinde da controvérsia. Tal argumentação 

representa, na verdade, mero inconformismo com decisão contrária aos interesses da defesa. 

É cediço, no entanto, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão 

de controvérsia expressamente dirimida pela decisão recorrida, sobretudo quando inexistente 

quaisquer dos vícios que autorizam o aviamento dos aclaratórios, como se verifica na 

situação aqui tratada. 

Além disso, as justificativas apresentadas pela defesa não têm o condão de afastar 

a incidência da preclusão temporal e ensejar o retrocesso da ação penal, tão somente para o 

agravante, à fase de diligências complementares, sobretudo porque não houve cerceamento 

do direito de defesa. 
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Conquanto o agravante tenha pleiteado, na defesa prévia, a realização de perícia 

na planilha entregue pelo colaborador premiado Ricardo Pessoa, no momento em que foi 

intimado para especificar as diligências tidas por imprescindíveis (fase do art. 10 da Lei n° 

8.038/90), deveria, a defesa constituída, ter ratificado, por completo, o requerimento 

formulado no início da ação penal e não ficar silente em relação à necessidade de produção 

da referida prova, deixando transcorrer in albis o prazo para o requerimento de diligências 

complementares. 

Resta evidente, pois, que a inércia da defesa, no momento processual adequado, 

tornou precluso o direito do agravante na realização de perícia na planilha entregue pelo 

colaborador, sendo incabível, agora, alegar cerceamento de defesa ou criar falsas 

justificativas para a desídia, atribuindo falha na intimação oficial da decisão judicial 

pertinente. 

Ademais, o Ministro Relator deixou clara a impertinência e/ou irrelevância dos 

exames técnicos pretendidos pela defesa para o julgamento do mérito da causa e, sendo ele o 

destinatário da prova, cabe-lhe aferir se o conjunto probatório dos autos é suficiente para a 

formação do seu motivado conhecimento e, por consequência, aquilatar a prescindibilidade 

ou não da realização de outras provas. 

A propósito: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 
INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE 
ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE 
DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DISCRICIONARIEDADE. 
SISTEMA DE PERSUASÃO RACIONAL. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 
ILEGALIDADE DA DECRETAÇÃO DE PERDA DE CARGO PÚBLICO. MATÉRIA 
NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO DO STJ. 1. A atuação monocrática, com 
observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não 
traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a 
decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. A inexistência de 
argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da 
decisão recorrida. 3. A discricionariedade associada ao deferimento da produção 
probatória decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-
Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de 
liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova. Eventual divergência 
com entendimento adotado pelo Juízo de origem, em relação à relevância da produção da 
prova técnica, demandaria o reexame de fatos e provas, o que seria inviável na via 
estreita do habeas corpus. 4. O não enfrentamento da matéria no acórdão recorrido 
impede o conhecimento da questão por esta Suprema Corte neste recurso ordinário 
constitucional. 5. Agravo regimental desprovido. (RHC 142982 AgR, Relator: Min. 
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EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/06/2018, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018). 

Todavia, na hipótese de eventual acolhimento da tese defensiva, seja pela 

reconsideração da decisão agravada, seja pelo provimento do recurso no âmbito colegiado, 

duas questões merecem receber atenção especial: (i) a perícia aqui pretendia deve ser 

realizada, de forma concomitante, no bojo destes autos e da Ação Penal n° 1.025, dada a 

conexidade dos feitos e (ii) todos os esforços possíveis devem ser envidados para evitar o 

retardamento da marcha regular dos processos, atribuindo-se a maior celeridade possível ao 

ato processual. 

III 

Diante do exposto, a Procuradora-Geral da República manifesta-se: 

pelo não provimento do agravo regimental; 

sucessivamente, em sendo deferida a produção da prova técnica, manifesta-se 

no sentido de que a perícia seja determinada e realizada, concomitantemente, nestes autos e 

na Ação Penal n° 1.025, com a maior celeridade possível. 

clA.Chervt44~;“,kloÀ,,\_, 
Ra /lel Elias Ferreira Dodge 
Procuradora-Geral da República 

Brasília, 15 de março de 2019. 
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