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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

Gab. do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

  
NOTÍCIA CRIME Nº 2003316-08.2014.815.0000

RELATOR : Exmo. Sr. Des. Arnóbio Alves Teodósio 
NOTICIANTE : O Ministério Público Estadual
NOTICIADO : Admilson Villarim Filho (Defensor Público)
ADVOGADA : Joilma de Oliveira F. A. dos Santos

NOTÍCIA CRIME. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. 
Defensor Público denunciado pelo crime descrito no 
art. 171, caput, do Código Penal c/c art. 69 do CP 
(duas vezes). Defesa preliminar que não conseguiu 
refutar a acusação. Peça inicial que atende os 
requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. 
Recebimento.

- Na fase pré-processual de recebimento ou não da 
denúncia, deve prevalecer a máxima in dubio pro 
societate, oportunizando na instrução criminal a 
possibilidade do titular da ação penal ampliar o 
conjunto probatório e à defesa exercitar-se 
amplamente, obedecido o devido processo legal.

- Não sendo o caso de rejeição da denúncia, ou 
improcedência da acusação (art. 395 do CPP e art. 
6º da lei nº 8.038/90), deve ser ela recebida, 
porquanto satisfaz os requisitos do art. 41 da Lei 
Adjetiva Penal, assegurando-se ao acusado o 
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exercício da ampla defesa e do contraditório.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima 
identificados.

Acorda o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da 
Paraíba, em Sessão Plenária, à unanimidade, em RECEBER A 
DENÚNCIA.

RELATÓRIO

A Procuradoria-Geral de Justiça ofereceu denúncia 
contra Admilson Villarim Filho, Defensor Público do Estado da Paraíba, 
já qualificado, dando-o como incurso nas sanções do art. 171, caput, do 
Código Penal c/c art. 69 do CP (duas vezes), pelos seguintes fatos 
delituosos, narrados na inicial, in verbis (fls. 02/05):

“... Consta dos autos que o acusado, acima qualificado, 
no ano de 2011, mediante ardil, por duas vezes, logo 
em concurso material, induziu e manteve Genival 
Dantas Barbosa em erro, com que conseguiu obter para 
si vantagem ilícita.
Pelo que foi investigado, na qualidade de Defensor 
Público, Admilson Villarim Filho ingressou com uma 
ação de inventário destinada a partilha dos bens 
deixados por ocasião do falecimento de Adailton 
Granjeiro Dantas, a qual foi distribuída para a 6ª Vara 
Cível da Comarca de Campina Grande-PB, onde o pai 
do de cujus, Genival Dantas Barbosa, foi nomeado 
como inventariante.
Quando da interposição da ação já referida, o acusado 
orientou Genival Dantas Barbosa a vender os bens que 
deveriam ser partilhados entre os herdeiros, no aso 
três filhos (Ailton de Fárias Granjeiro Dantas, Adeilson 
de Farias Granjeiro e Maria Gabriela), sendo duas 
casas, um pequeno quarto construído em um terreno e 
um automóvel (FORD F 350), o que de fato aconteceu 
em parte.
O primeiro bem alienado, foi o terreno com o quarto, 
pelo valor de R$ 6.000,00 isso no dia 25 do mês de 
maio do ano de 2011, comprado por uma pessoa 
identificada pelo nome de Josimar Antônio de Oliveira, 
fato esse concretizado no gabinete do acusado em sala 



3

no Fórum Afonso Campos destinada à Defensoria 
Pública, Comarca de Campina Grande-PB, e com sua 
intermediação, ocasião em que este pediu para a 
esposa de Genival Dantas Barbosa (Josefa Granjeiro 
Dantas) a quantia de R$ 200,00 pelo serviço prestado.
Posteriormente, no dia 1° do mês de junho do ano de 
2011, Admilson Villarim Filho passou a procurar Genival 
Dantas Barbosa e Josefa Granjeiro Dantas na residência 
dos mesmos, perguntando pelo restante do dinheiro da 
venda da imóvel, sob a justificativa de que não 
poderiam depositas nas contas pessoais e que o Juiz da 
causa a estaria solicitando, ocasião em que recebeu 
das mãos de Josefa Granjeiro Dantas a quantia de R$ 
4.500,00.
O segundo bem vendido, foi o automóvel, negociado 
pelo valor de R$ 6.000,00, em data não revelada, 
porém, em momento posterior a alienação do terreno, 
fato que chegou ao conhecimento de Admilson Villarim 
Filho, que passou a exigir a entrega de mencionada 
quantia sob a justificativa de que teria que entregar ao 
Juiz da causa, recebendo o montante de R$ 2.500,00 
das mãos de Josefa Granjeiro Dantas.
Nas duas ocasiões, argumentou o ora denunciado que 
todo dinheiro seria entregue ao Juiz da ação de 
inventário para ser depositado em uma conta poupança 
em nome da herdeira Maria Gabriela.
Além desses valores, Admilson Villarim Filho também 
pediu ao casal Genival Dantas Barbosa e Josefa 
Granjeiro Dantas outras pequenas quantias, totalizando 
aproximadamente R$ 2.000,00, destinados aos 
pagamentos de impostos, certidões e escrituras dos 
bens deixados a inventariar, as quais teriam sido 
exigidas pelo Juiz da causa.
Achando estranha todas essa situação, ao comparecer 
em juízo para prestar o compromisso de inventariante, 
Genival Dantas Barbosa procurou o Juiz de Direito da 
6ª vara Cível da Comarca de Campina Grande-PB, a 
quem relatou os acontecimentos, tendo a autoridade 
judiciária, de imediato, determinado que o acusado 
depositasse em juízo a quantia que obteve ilicitamente, 
ou seja, com uso da fraude moral, representada pela 
conversa enganosa de que se destinava ao Juiz da 
Causa, para depósito em conta poupança em nome da 
herdeira Maria Gabriela, com a qual induziu e manteve 
em erro a vítima e sua esposa.
Acontece que, inobstante a determinação judicial no 
prazo que lhe foi fixado (72 horas), o acusado não a 
atendeu, deixando o ofendido e os herdeiros do filho 
deste no prejuízo, se beneficiando com todo dinheiro 
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que recebeu  com uso da fraude. (...)”

Assim, pede o Órgão Ministerial que seja recebida a 
peça denunciatória para, no final, ser julgada procedente a ação penal, 
com a consequente condenação do acusado.

Notificado nos termos do art. 4° da Lei 8.038/90, o 
noticiado, através de advogada particular, apresentou resposta escrita à 
acusação (fls. 169/170), aduzindo, em síntese, que o noticiado não 
cometeu a conduta descrita na acusação, daí porque requer a absolvição.

Como a defesa não juntou qualquer documento, os 
autos não retornaram à parte contrária para manifestação, como inserto 
no art. 5º, da Lei nº 8.038/90.

Conclusos os autos, e, nos termos do art. 6º da Lei 
8038/90, pedi dia para julgamento.

É o relatório.

VOTO: Exmo. Sr. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 
(Relator)

Inicialmente, vale ressaltar que o processo referente ao 
fato delituoso vertente tramitou na 5ª Vara Criminal da Comarca de 
Campina Grande, e por ocasião o Juiz primevo constatou que o réu 
detinha foro privilegiado por prerrogativa de função, declarou sua 
incompetência para processar e julgar o feito, remetendo-o a este Tribunal 
(fl. 146).

Como alhures relatado, na peça inaugural imputa à 
noticiada a prática delitiva prevista no art. 171, caput, do CP, verbis: 

   Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem 
ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo 
alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer 
outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de 
quinhentos mil réis a dez contos de réis.”

A Procuradoria Geral de Justiça denunciou o Defensor 
Público Admilson Villarim Filho, pelo crime de estelionato em concurso 
material por haver, em tese, mediante ardil, conseguido obter para si 
vantagem ilícita, no momento em que ele exigiu e recebeu, por duas 
vezes e em dias distintos, da esposa do inventariante Genival Dantas 
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Barbosa (Josefa Granjeiro Dantas), parte da quantia paga pela venda do 
terreno (quatro mil e quinhentos reais) e do automóvel (dois mil e 
quinhentos reais) sob o pretexto de que os referidos valores seriam 
repassados ao Juiz da ação de inventário para serem depositados na conta 
da herdeira/beneficiária (Maria Gabriela).

Segundo os autos, o fato somente veio à tona no dia 26 
de setembro de 2011 no momento em que o inventariante Genival Dantas 
Barbosa e a sua   esposa Josefa Granjeiro Dantas se dirigiram até o Juízo 
de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande e foram 
informados pelo magistrado da inexistência de quaisquer decisão judicial a 
respeito de efetuar depósito em nome da supracitada herdeira, ocasião 
em que o próprio juiz comarcão, determinou o prazo de 72 (setenta 
horas) para o Defensor Público, ora denunciado, realizar o pagamento de 
R$ 7.000,00 (sete mil reais), conforme se vê em fl. 42.

Consta, ainda, do presente caderno processual que 
mesmo com a determinação judicial, o acusado negou qualquer 
apoderamento de valores recebidos pelos herdeiros no referido espólio 
(fls. 45/46).

Feitas essas breves considerações, sustenta a defesa, 
afirmando, ressalte-se, que “nunca ostentou a conduta descrita na 
acusação”.

Pois bem! Em que pese o esforço da defesa, a peça 
pórtica preenche todos os requisitos de validade exigidos pelo art. 41 do 
CPP, já que além de regular exposição do fato criminoso, com suas 
circunstâncias, a devida qualificação do acusado, bem como a classificação 
do crime e rol de testemunhas, não incorre em qualquer das 
circunstâncias previstas no art. 395 do mesmo estatuto processual penal 
(artigo que substituiu o revogado art. 43 do CPP):

“Art. 395 (CPP). A denúncia ou queixa será rejeitada 
quando:
I – for manifestamente inepta;
II –  faltar pressuposto processual ou condição para o 
exercício da ação penal, ou
III – faltar justa causa para o exercício da ação penal.”

Ademais, conforme cediço, se a denúncia narra fato 
que permite adequação típica, ela não é, formalmente, inepta (art. 41 do 
CPP) e no juízo de admissibilidade da ação penal, quando a acusação 
indica prova a ser colhida na instrução, não se pode exigir certeza acerca 
da imputatio facti, sob pena de transformá-lo em injustificado iudicium 
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causae (art. 395 do CPP e art. 6º da Lei 8.038/1990). Daí porque, a 
improcedência da acusação só pode ocorrer dada a sua excepcionalidade, 
se a reconstituição fática estiver previamente exaurida e tornar, 
indiscutivelmente, desnecessária a colheita de qualquer prova (art. "in 
fine", da Lei 8.038/1990).

“Art. 6º da Lei nº 8.308/90: A seguir, o relator 
pedirá dia para que o Tribunal delibere sobre o 
recebimento, a rejeição da denúncia ou da queixa, 
ou a improcedência da acusação, se a decisão não 
depender de outras provas.”

Outrossim, a denúncia lastreada em elementos sólidos 
a partir da acusação apresentada pela vítima/inventariante Genival Dantas 
Barbosa, se encontra instruída com depoimentos e documentos suficientes 
para embasar a ação penal, sobretudo pelas declarações das vítimas 
Josefa Granjeiro Dantas e Genival Dantas Barbosa (fls. 56/58 e 59/60) e 
do depoimento testemunhal de Severino do Ramo Nascimento, fl. 62), 
atestando que o dinheiro foi entregue ao acusado para que este colocasse 
numa conta em favor da herdeira beneficiária. Logo, não há se falar em 
ausência de sustentação da acusação.

Via outra, sem maiores digressões, a ação descrita na 
denúncia comporta os elementos descritivos da capitulação típica. Só o 
fato do próprio acusado receber parte do dinheiro arrecadado da venda de 
dois bens do espólio que hipoteticamente seria repassado ao magistrado 
responsável pela ação de inventário, nos dá uma condição indiciária da 
suposta prática delitiva.

No mais, nesta oportunidade, embora permitido 
proceder a exame aprofundado da prova quando despontar evidente, 
desde logo, a improcedência da acusação ou extinção da punibilidade, ou, 
ainda, a inexistência de requisitos formais que justifiquem a denúncia, 
tenho que não foi possível viabilizar a improcedência da acusação, 
apenas diante da defesa preambular.

Assim, constatando-se a presença de indícios 
suficientes da autoria e da prova da materialidade do delito, bem como se 
preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, é de regra o recebimento da 
denúncia, sobretudo, porque nesta fase preliminar prevalece o princípio do 
"in dubio pro societate", assegurando-se, contudo, ao acusado, a ampla 
defesa e o contraditório. 

Como a peça acusatória satisfaz os requisitos legais, 
narrando o crime em todos os seus aspectos, com fundamento em 
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elementos concretos que atribui ao acusado a prática da infração, 
ensejando o exercício da ampla defesa e do contraditório, recebo a 
denúncia em todos os seus termos a teor da Lei nº 8.038/90. 

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, Vice-
Presidente, na eventual ausência da Excelentíssima Senhora 
Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti – 
Presidente. Relator: Excelentíssimo Senhor Desembargador 
Arnóbio Alves Teodósio. Participaram ainda do julgamento os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Benedito da 
Silva, Carlos Martins Beltrão Filho, Luiz Sílvio Ramalho Júnior, Joás 
de Brito Pereira Filho, Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado 
para substituir o Des. João Alves da Silva), José Ricardo Porto, 
Maria das Graças Morais Guedes, José Aurélio da Cruz, Ricardo 
Vital de Almeida (Juiz convocado para substituir o Des. Saulo 
Henriques de Sá e Benevides) e Marcos Cavalcanti de 
Albuquerque. Ausentes os Exmos. Srs. Desembargadores Maria 
das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira, Frederico Martinho da 
Nóbrega Coutinho, Leandro dos Santos, Oswaldo Trigueiro do 
Valle Filho, Abraham Lincoln da Cunha Ramos e Márcio Murilo da 
Cunha Ramos (Corregedor-Geral de Justiça).

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor 
Doutor José Raimundo de Lima, Procurador de Justiça, em 
substituição ao Excelentíssimo Senhor Doutor Bertrand de Araújo 
Asfora, Procurador Geral de Justiça.

Tribunal Pleno, Sala de Sessões "Des. Manoel 
Fonseca Xavier de Andrade", do Tribunal de Justiça do Estado da 
Paraíba, em João Pessoa, no dia 27 de agosto de 2014.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


	NOTÍCIA CRIME Nº 2003316-08.2014.815.0000
	VOTO: Exmo. Sr. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO (Relator)

