
EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(ÍZA)  FEDERAL DA 1ª VARA

FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JALES/SP

Notícia de Fato n° 1.34.030.000125/2019-67

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ,  pelo Procurador da Repúbl ica

infra-assinado,  no exercício  de suas atr ibuições const itucionais  e legais,  vem, à

presença de Vossa Excelência, oferecer

DENÚNCIA

em desfavor de:

ADRIANA DA  SILVA  VALLE ,  brasi leira,  e

MARIA  CHRISTINA  FUSTER  SOLER  BERNARDO , 
brasi leira,  casada,  .
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1 – DOS FATOS

Consta  dos autos  que as  denunciadas  ADRIANA DA SILVA VALLE  e

MARIA  CHRISTINA FUSTER  SOLER  BERNARDO ,  de  forma  l ivre,  consciente  e

voluntária,  agindo com unidade de desígnios,  f izeram uso,  por        quatro vezes      ,  de

documentos  ideologicamente  falsos  –  consistentes  em relatórios  informativos  de

cumprimento  de  penas  de  prestação  de  serviços  à  comunidade  impostas  à

segunda  denunciada  –  perante  execuções  penais  em trâmite  neste  Juízo  Federal

de Jales/SP  .

Segundo  apurado,  a  denunciada  MARIA  CHRISTINA  foi  condenada

nas  ações  penais  n°  0001467-48.2003.403.6124  e  n°  0106577-81.1999.403.0399

por  cr imes de apropriação indébita previdenciária  ao  cumprimento,  dentre  outras

sanções,  de  penas  de  prestação  de  serviços  à  comunidade  substitutivas  às

privativas  de  l iberdade  inicialmente  f ixadas,  cuja  execução  se  dava  de  forma

individual 1 ,  respectivamente,  nos  autos  das  execuções  penais  n°  0000687-

88.2015.403.6124 e 0000799-23.2016.403.6124 .

Em  ambas  as  execuções,  a  denunciada  foi  designada  a  prestar

serviços  junto  a  entidade  Consórcio  Intermunicipal  de  Direitos  da  Criança  e  do

Adolescente do Noroeste Paul ista – CORECA, também denominada Casa de Abrigo

de Jales/SP (pág. 290/291 e  617/618 2),  que,  por  sua vez,  encaminhava a este  d.

Juízo  relatórios  mensais  informativos  do  cumprimento  das  penas,  assinados  pela

coordenadora  da  entidade,        ADRIANA  DA  SILVA  VALLE      ,  contendo  anexas  as

respectivas l istas de presença assinadas pela       apenada       MARIA CHRISTINA  .

Contudo,  de  acordo  com  elementos  apurados  na  Notícia  de  Fato  n°

1.34.030.000125/2019-67  que  instrui  a  presente,  em  especial  após  o  confronto

dos  aludidos  relatórios  com as  informações  venti ladas  no  Ofício   n°   1249/2019

da  DPF  de  Jales/SP  (pág.  78/87)  –  que  aponta  movimentos  migratórios  (voos

internacionais)  real izados  pela  apenada  –  constata-se  que  ao  menos  quatro

1 A cópia integral de ambas as execuções, unificadas para prosseguimento conjunto das penas, estão
acostadas a partir da pág. 173 da Notícia de Fato anexa.

2 Todas as páginas citadas nesta denúncia se referem à numeração da Notícia de Fato anexa, instaurada
pelo MPF para apurar o regular cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade por parte
de alguns apenados, dentre eles a denunciada MARIA CHRISTINA.
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relatórios  informativos  e  respectivas  listas  de  presença  juntados  nas

execuções  penais  são  ideologicamente  falsos ,  visto  que  registram

comparecimentos fictícios na entidade ,  em datas nas quais a denunciada

MARIA CHRISTINA se encontrava em viagem fora do país ,  sendo eles:

(a) relatório  de maio   de   2018   referente  à  execução  n°  0000687-

88.2015.403.6124  (pág.  441/442):  registra  comparecimento  no  dia

31/05/2018 ,  das  14h00min  às  22h00min,  data  em  que  a  apenada  estava  na

Colômbia (período da viagem: de  30/05/2018 a 07/06/2018 – pág. 81 e 84 );

(b) relatório  de  junho   de   2018   referente  à  execução  n°  0000799-

23.2016.403.6124  (pág.  662/663):  registra  comparecimento  no  dia

04/06/2018 ,  data  em  que  a  apenada  estava  na  Colômbia  (período  de  viagem

apontado no item anterior);

(c) relatório  de  dezembro   de   2018   referente  à  execução  n°

0000687-88.2015.403.6124  (pág.  472/473):  aponta  comparecimento  no  dia

06/12/2018 ,  das  14h00min  às  22h00min,  data  em  que  a  apenada  estava  em

Portugal (período da viagem: de 28/11/2018 a 09/12/2018 – pág. 81 e 84); e

(d) relatório  de  dezembro   de   2018   referente  à  execução  n°

0000799-23.2016.403.6124  (pág.  675/676):  aponta  comparecimento  no  dia

03/12/2018 ,  das  14h00min  às  22h00min,  data  em  que  a  apenada  estava  em

Portugal (período de viagem apontado no item “c”).

A  materialidade  del it iva  se  extrai,  portanto,  nos  documentos

juntados  na  Notícia  de  Fato  n°  1.34.030.000125/2019-67,  em  especial  os

relatórios  já  citados  referentes  às  execuções  penais  n°  0000687-

88.2015.403.6124  e  0000799-23.2016.403.6124  e  o  Ofício  n°  1249/2019-

DPF/JLS/SP (pág. 78/87).

Os  del itos  foram  praticados,  em  conjunto  e  com  unidade  de

desígnios,  pelas  denunciadas  ADRIANA  e MARIA  CHRISTINA .  A  primeira,  por

ter  assinado  e  disponibi l izado  à  Justiça  Federal  os  relatórios  informativos

inidôneos,  ciente  da falsidade das informações al i  inseridas,  uma vez  que,  como

coordenadora  do  CORECA,  era  a  responsável  pelo  acompanhamento  e

fiscal ização  do  cumprimento  das  penas  dos  prestadores  de  serviços  naquela
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entidade.  A  segunda,  por  sua  vez,  por  ter  assinado  as  respectivas  l istas  de

presença  dos  relatórios,  evidentemente  ciente  da  falsidade  das  informações  al i

inseridas,  e  f igurar  como  beneficiár ia  principal  de  sua  uti l ização  no  âmbito  das

execuções penais já citadas.

2 – DA TIPIFICAÇÃO PENAL

Os  fatos  narrados  comprovam  que  as  denunciadas,  de  forma  l ivre,

consciente  e voluntária,  fizeram uso de documentos ideologicamente falsos

em  quatro  oportunidades ,  incorrendo,  assim,  por  quatro   vezes  , no  cr ime

previsto  no  artigo  304 c/c  o  art igo  299 , ambos  do Código Penal,  com a causa de

aumento  prevista  no  parágrafo  único  deste  últ imo  art igo,  considerando  que

ADRIANA  deve  ser  considerada  funcionária  pública,  nos  termos  do  art.  327  do

Código  Penal,  vez  que  exerce  função  pública  remunerada  junto  ao  CORECA,

consórcio intermunicipal.

Destaque-se  que  os  referidos  cr imes  ocorreram  em  condições  de

lugar  e  modo  de  execução  que  permitem  considerar  que  foram  praticados  em

continuidade delitiva  ,  nos termos do art igo 71 do Código Penal.

3 – DOS PEDIDOS

Posto  isso,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  denuncia  MARIA

CHRISTINA  FUSTER  SOLER  BERNARDO  e  ADRIANA DA  SILVA  VALLE  como

incursas,  por  quatro   vezes  ,  em continuidade del it iva (art igo 71 do Código Penal),

no cr ime do art igo 304 c/c o art igo 299, ambos do Código Penal,  com a causa de

aumento  prevista  no  parágrafo  único  deste  últ imo  art igo , requerendo,  após

recebida  e  autuada  a  presente  denúncia,  sejam  as  denunciadas  instadas  a

responderem a acusação, prosseguindo o feito de acordo com os ditames legais .

Jales-SP, 18 de fevereiro de 2020.

Carlos Alberto dos Rios Junior

Procurador da República
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