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D E C I S Ã O

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL propôs ação penal contra  ADALBERTO 
HERMINO PACHECO e JOÃO CLAUDINO FERNANDES, dando-os como incurso nas penas 
do art. 149 do Código Penal.

Segundo  a  denúncia,  a  empresa  Claudino  S/A  –  Lojas  de 
Departamentos  “Armazém  Paraíba”,  da  qual  os  réus  seriam  gerente  e 
presidente do Grupo Claudino, respectivamente, foi autuada pelo Ministério do 
Trabalho, após fiscalização procedida “in locu”, na qual restaram identificadas 
irregularidades  que  poderiam  caracterizar,  em tese,  o  crime  de  redução  a 
condição análoga à de escravo.

Ocorre  que  após  o  recebimento  parcial  da  denúncia  às  fls. 
274/278 e 354/358,  o Tribunal  Regional  Federal  da 1ª Região,  ao julgar  o 
recurso em sentido estrito avivado pelo MPF, impugnando esta última, deu-lhe 
provimento, admitindo o regular processamento do feito, também, em relação 
ao corréu  JOÃO CLAUDINO FERNANDES, que havia sido excluído anteriormente, nos 
termos do acórdão lavrado à fl. 458 e ratificado à fl. 488.

Irresignado, o denunciado interpôs sucessivos recursos especial, 
extraordinário,  ainda  pendentes  de  julgamento,  razão  pela  qual  se  deu 
prosseguimento  ao  feito,  com  a  reabertura  do  prazo  para  as  respostas  à 
acusação, conforme restou consignado na ata de audiência juntada à fl. 705.

Por consequência, JOÃO CLAUDINO FERNANDES apresentou sua resposta 
às fls. 712/741, arguindo, preliminarmente, a extinção da punibilidade, com 
fulcro nos arts. 109, inciso III, c/c o 115, ambos do Código Penal. E no mérito, 
sustentou não haver praticado crime algum, pois como Diretor-Presidente do 
Grupo  Claudino  não  possuía  qualquer  ingerência  na  contratação  dos 
empregados, a cargo das próprias empresas que compõem o respectivo grupo. 
Asseverou, ainda, que sequer haveria prática de crime, por faltar-lhe tipicidade 
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material, na medida em que a conduta imputada não provoca sequer ameaça 
de  lesão  a  bem jurídico  que o  Direito  Penal  vise  tutelar.  Defende,  pois,  a 
aplicação  do  princípio  da  intervenção  mínima  ou  “ultima  ratio”.  Na 
oportunidade, apresentou rol de testemunhas.

Já ADALBERTO HERMINO PACHECO, referindo-se à defesa apresentada às 
fls. 326/345, reiterou a arguição de inépcia da peça acusatória, porquanto não 
delimitou no tempo o crime supostamente praticado, bem como o argumento 
de que, também, não possuía qualquer ingerência na gestão dos contratos dos 
vigias, tidos como irregulares pela denúncia.

É o relatório.

Decido.

A  acusação  permanece  lídima,  enquanto  a  decisão  de  fls. 
274/278, inalterada, pois o TRF da Primeira Região anulou a decisão de fls. 
354/358, admitindo, assim, a persecução penal em face de ambos os réus.

Nesse contexto, ao ser recebida a denúncia, foram reconhecidos 
os requisitos do art.  41 do CPP, estando ausentes as hipóteses de rejeição 
liminar  discriminadas  no  art.  395  do  CPP.  Trata-se,  portanto,  de  questão 
superada  no  processo,  razão  pela  qual  rejeito  a  preliminar  de  inépcia  da 
denúncia suscitada por ADALBERTO HERMINO PACHECO.

Entretanto, com vistas a verificar as hipóteses elencadas no art. 
397 do CPP, atinentes à possibilidade de absolvição sumária, observo que, de 
fato, assiste razão ao denunciado JOÃO CLAUDINO FERNANDES, quanto à arguição de 
extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

É que delito  imputado é de redução à condição análoga à de 
escravo,  cuja pena máxima é de 8 (oito)  anos,  a atrair,  portanto,  o prazo 
prescricional de 12 (doze) anos, na forma preconizada pelo art. 109, inciso III, 
do Código Penal.

Porém, considerando a sua idade atual  de 86 (oitenta e seis) 
anos, consoante documento de identidade acostado à fl. 245, verifico que o 
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referido lapso temporal deve ser reduzido pela metade, a teor do disposto no 
art. 115 do Código Penal. Dessa forma, a prescrição do delito em espeque se 
daria em 6 (seis) anos.

Como as autuações que subsidiaram a denúncia foram lavradas 
pelo Ministério do Trabalho no dia 02.03.2009 (fls. 81/85), e até o recebimento 
da denúncia em relação a este acusado – ocorrida em 06.10.2015 (fl. 458) – 
passaram-se mais de seis anos, de rigor é o reconhecimento da prescrição e 
da extinção da punibilidade em relação ao corréu JOÃO CLAUDINO FERNANDES.

Por outro lado, analisando as defesas apresentadas, verifico que 
as respostas à acusação alegam, eminentemente, ausência da prática do crime 
em comento, argumento que depende de instrução probatória.

Diante de tudo isso, declaro extinto o processo em relação a 
JOÃO CLAUDINO FERNANDES,  ante a extinção da punibilidade pela prescrição da 
pretensão punitiva, ao tempo que ratifico o recebimento da denúncia em 
face do ADALBERTO HERMINO PACHECO.

Designo o dia 14.06.2017, às 10:00 horas, para a realização 
da audiência de instrução e julgamento, oportunidade na qual deverão ser 
inquiridas as testemunhas elencadas pela acusação.

Publique-se. Intimem-se.

Teresina, 4 de maio de 2017.

AGLIBERTO GOMES MACHADO
JUIZ FEDERAL TITULAR
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