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José Roberto Arruda, pelos advogados signatários, nos autos do 

processo acima referido, vem respeitosamente a Vossa Excelência, nos 

termos do artigo 396 do Código de Processo Penal, apresentar 

RESPOSTA À ACUSAÇÃO, na forma das anexas razões. 

 

 

Rio de Janeiro, 11 de julho de 2014. 

 

 

 

              Nélio Roberto Seidl Machado                João Francisco Neto 

                     OAB/RJ 23.532                                  OAB/RJ 147.291 
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RESPOSTA À ACUSAÇÃO EM FAVOR DE  

JOSÉ ROBERTO ARRUDA 

 

 

 

Eminente Magistrado, 

 

 

 

 

 

 

 

 

A denúncia ora vergastada é manifestamente improcedente.  

 

 

José Roberto Arruda, há mais de 15 anos, independentemente da 

ocupação política ou mandato eletivo, realiza ações sociais voluntárias junto 

a creches, orfanatos, asilos e entidades beneficentes de Brasília, distribuindo 

panetones às vésperas do Natal e pequenas lembranças, como brinquedos e 

materiais de primeira necessidade, em outras ocasiões.  

 

 

As doações que viabilizaram a ação filantrópica do Defendente 

foram consignadas, ao longo dos anos, em livro de registro denominado 

“livro de ouro”, com o intuito de preservar a identidade de todos os 

colaboradores e entidades assistenciais beneficiadas.  
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Em 20 de julho de 2009, o Defendente, à época Governador do 

Distrito Federal, protocolou, por aconselhamento de seu advogado à época, 

dr. José Gerardo Grossi, junto ao Tribunal Regional Eleitoral cópia dos 

mencionados livros de registro, à guisa de comunicação da atividade 

assistencial, sem fins eleitorais. 

 

 

A comunicação da ação de filantropia foi arquivada no âmbito da 

Justiça Eleitoral, diante do entendimento de que “nenhuma providência há de 

ser adotada”, pois “a comunicação tem por escopo atos de natureza benemérita 

praticados com a única finalidade de atender interesses filantrópicos, não alcançando os 

atos de ordem e interesse públicos, estes sim, sob a fiscalização da Justiça Eleitoral”. É o 

que se lê: 

 

 

“Toda e qualquer colaboração à escorreita e eficiente 

atividade (...) há de ser sempre muito bem vinda, de 

modo que se tem a louvar o exmo. Sr. Governador, vez 

que a remessa em exame demonstra a preocupação 

estrita do Administrador Público no sentido de fiel 

observância às normas eleitorais. 

A atuação filantrópica a que faz referência a missiva do 

Chefe do Executivo Distrital deve ocorrer na época do 

Natal, o que a nosso juízo faz com que quaisquer 

dispositivos suscitáveis tenham sua aplicação afastada, 

diante da especialidade das normas que versam sobre o 

período eleitoral. 

Ademais, não se antevê que haja finalidade político-

eleitoral, mormente por se configurar em atuação que 
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vem se realizando ao longo dos anos, sem qualquer 

divulgação.  

Compreende-se que a comunicação tem por escopo atos 

de natureza benemérita praticados com a única 

finalidade de atender interesses filantrópicos, não 

alcançando os atos de ordem e interesse públicos, estes 

sim, sob a fiscalização da Justiça Eleitoral.  

O que se verifica é que se trata de atuação de diversas 

pessoas físicas e jurídicas que se reúnem para nas 

festividades do natal brindarem os necessitados com 

doações, sem que de tais atos se busque qualquer 

benefício eleitoral. 

Dessa forma, sob o ângulo de atuação da Justiça 

Eleitoral, nenhuma providência há de ser adotada, que 

não, após tomar conhecimento da comunicação 

formalizada, determinar o arquivamento dos autos. 

É importante firmar apenas como argumento que não se 

poderia tomar a comunicação formalizada como 

consulta para o fim de lhe dar o tratamento previsto no 

artigo 71 e seguintes do Regimento Interno desta Corte, 

em face do não enquadramento de seu conteúdo às 

respectivas disposições. 

Em conclusão, em face do interesse de natureza 

filantrópica que a comunicação apresentada pelo Exmo. 

Sr. Governador do Distrito Federal suscita, em confronto 

com o dever que incumbe à Justiça Eleitoral de 

fiscalizar esta Assessoria Jurídica da Presidência, 

reconhecendo a natureza assistencial do interesse 

privado dos atos indicados, sugere o arquivamento do 

presente. 
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Ante o exposto, esta Assessoria Jurídica da Presidência, 

ressaltando que a atuação filantrópica de natureza 

assistencial privada comunicada desborda da 

competência fiscalizadora inerente à Justiça Eleitoral, 

propugna o arquivamento da petição ora analisada”.  

 

 

Como se vê, há o reconhecimento de que atuação filantrópica de 

natureza assistencial privada escapa à esfera de competência fiscalizadora da 

Justiça Eleitoral. 

 

 

Acostam-se, à presente defesa, recibos de diversas 

instituições, creches e associações beneficiadas, bem assim diversas 

fotos que comprovam, efetivamente, a realização da ação social.  

 

 

Vale transcrever, à guisa de exemplificação, uma das inúmeras 

cartas enviadas por José Roberto Arruda, destacando-se, aquela remetida à 

Associação Amparo dos Portadores de Necessidades Especiais – AAPNE 

(doc. Anexo), onde se lê: 

 

 

 

“Brasí l ia ,  23 de junho de 2008 

 

À Creche Tia Angel ina,  
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Tenho o prazer de encaminhar a essa ent idade os  

cobertores  que ,  com cer teza,  farão com que centenas de 

famíl ias ass i s t idas por V. Sª .  Passem um inverno mais 

f e l iz .  

 

Informo que,  a exemplo dos panetones  que tenho 

dis tr ibuído há vár ios  anos e  de outras contr ibuições  que 

tenho f e i to  a essa ent idade ,  es t es  cobertores  também foram 

conseguidos ,  vo luntar iamente ,  de  empresas e  pessoas f í s i cas 

que sempre co laboraram, cu jos  nomes es tão anotados em 

l ivro própr io .  A essas empresas e  pessoas ,  mais  que a 

mim, devem-se  agradec imentos .  

 

Atenc iosamente ,   

 

Arruda” 

 

 

O Defendente faz referência às pessoas físicas e jurídicas que 

colaboraram voluntariamente, dentre as quais se inclui o famigerado Durval 

Barbosa, o qual contribuiu, assim como tantas outras pessoas e empresas,  

para a realização da atividade filantrópica e que, por tal motivo, seu nome 

consta igualmente no livro de ouro dos anos de 2004, 2005, 2006 e 2007, na 

relação de doadores. 

 

 

Todos aqueles que contribuíram para as doações foram convidados 

pelo Defendente a firmar documento positivando o ato de benemerência, 
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procedimento adotado com absoluta boa-fé, sem qualquer propósito 

passível de caracterizar ilicitude de natureza penal. 

 

 

Juntam-se, em anexo, não apenas os recibos assinados pelo sombrio 

Durval Barbosa Rodrigues, mas também por inúmeros doadores, que 

firmaram documentos similares, sendo tais declarações verdadeiras, como 

se comprova pelas fotos anexas, em que José Roberto Arruda entrega as 

doações às entidades beneficiadas. 

 

 

Pois bem. 

 

 

A denúncia tem como base apenas e tão-somente a palavra do 

malsinado Durval Barbosa, o qual afirmou não ser verdadeiro o conteúdo 

das declarações por ele firmadas, tal como a que segue abaixo: 

 

 

“Sr. Durval Barbosa Rodrigues, 

Acuso o recebimento da sua doação, no valor de R$20.000,00 

(vinte mil reais) para que pequenas lembranças e nossa 

campanha de Natal de 2004. 

Como fazemos todo ano, os panetones e brindes foram 

entregues nas creches, asilos e associações idosos, cuja relação 

está em anexo. 

Muito obrigado por tudo, 

Arruda” 
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 As declarações firmadas por Durval Barbosa não são falsas, 

sendo certo que o órgão de acusação, no contexto do protecionismo 

que resolveu dedicar ao famigerado delator, transformou qualquer 

assertiva de sua lavra como expressão definitiva da verdade, pouco 

importando o que efetivamente tenha ocorrido, eis que na condição de 

arauto da moralidade, a voz deste ex-policial valeria sempre como uma 

espécie de corpo de delito em desfavor do Defendente. 

 

 

Do mesmo modo que Durval Barbosa firmou os documentos 

questionados na peça exordial, outros tantos também o fizeram, 

sendo que o registro sempre correspondeu à verdade, pelo que se 

afigura leviana e mentirosa a assertiva do acusador, destinatário de benesses 

indevidas, permissa venia, à conta do instituto de delação premiada, que 

acabou transformando tal personagem em detentor do poder de maldizer, 

malferir, agredir e atassalhar a honra alheia, deixando acobertada suas 

práticas espúrias, as quais, não se sabe bem, ganharam, ad aeternum, o selo da 

impunidade. 

 

 

 É de se perguntar, diante do contexto trazido à baila, qual seria o 

papel do Poder Judiciário.  

 

 

Os Magistrados devem examinar a causa, com imparcialidade ou 

isenção? 
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O Ministério Público, ao formular sua opinio delicti, deve se colocar 

como fiscal da Lei? 

 

 

Pelo visto, diante da denúncia ofertada, o órgão de acusação 

identifica tudo quanto vociferado por Durval Barbosa como verdade 

apodítica e irrefutável. 

 

 

Claro está que do Poder Judiciário se esperam independência e 

imparcialidade, o bastante para rechaçar-se a malsinada peça exordial. 

 

 

Não se consideram desairosas, em nenhum momento, as diversas 

infrações penais atribuídas ao delator, nem mesmo seu procedimento, hoje 

já evidenciado, através de depoimento do próprio Durval em Juízo, em 

certa ação de improbidade administrativa, no sentido de que manipulava 

provas, editava gravações, utilizando-se de equipamento particular, ao seu 

talante e alvedrio, em detrimento daquele que lhe oferecera, formal e 

oficialmente, a autoridade policial. 

 

 

Ora, a acusação de falsidade ideológica é um delírio, 

absolutamente destoante daquilo que correspondeu, por muitos anos, à 

ação tida como altruísta e generosa do acusado, ora Defendente, cuja 

indignação se afigura como inevitável diante da ousadia de seu desafeto, o 

qual, movido pelo ódio e por vingança, diante da cessação de poderes 



 10 

desmedidos que detinha na gestão anterior do Distrito Federal, ou pelo 

menos de sua expressiva mitigação. 

 

 

Vale esclarecer que a mantença de Durval Barbosa na equipe de 

governo, durante certo tempo, decorrera de pleito político partidário, do 

qual resultou desconforto para José Roberto Arruda, cujo único erro há de 

ter sido não proscrever e afastar por completo o indigitado de sua 

administração. 

 

 

Esta causa, permissa venia, pelo vazio que a caracteriza, é natimorta. 

 

 

O crime de falsidade ideológica pressupõe a inserção de declaração 

falsa em documento público ou particular diversa da que nele deveria 

constar, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante, o que inocorreu na espécie. 

 

 

Outras tantas declarações foram colhidas pelo Defendente, 

observando-se procedimento idêntico, com o fito de registrar doações 

efetivamente realizadas, jamais se inferindo delas qualquer laivo do crime de 

falsidade ideológica. 

 

 

Tais declarações representaram, por assim dizer, em todos os casos, 

positivação do que já se tinha anotado nos livros de ouro, mencionando-se 
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mais diretamente o aporte de cada qual e de cada um, à guisa de 

colaboração na entrega de brinquedos, cobertores e lembranças de natal, 

inserindo-se nesse cenário, pela simbologia da mesa, a distribuição de 

panetones, fato que maliciosamente, através dos meios de comunicação, foi 

transmudado em algo distante da verdade. 

 

 

NELSON HUNGRIA, em precioso ensinamento, nos deixou 

importante lição sobre o crime de falsidade ideológica: 

 

 

“O elemento subjetivo da falsidade ideológica é a vontade 

livremente dirigida à ação ou omissão descrita na lei (dolo 

genérico), com o fim de prejudicar direito, criar 

obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente 

relevante (dolo específico)”.  

(Hungria, Nelson. Comentários ao Código Penal, Vol. IX, 

Revista Forense, 1958, p. 281). Sem grifos no original. 

 

 

Em tais condições, cumpre ao Ministério Público, em atenção às 

exigências do artigo 41 do Código de Processo Penal, demonstrar o dolo 

específico, vale dizer, o especial fim de agir exigido pelo tipo penal em 

questão, no qual se baseia a pretensão acusatória.  
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No caso dos autos, ao Defendente é atribuída a conduta de inserir 

em documento informações supostamente falsas, com o pretenso fim de 

alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Confira-se: 

 

 

“Em 28 de outubro de 2009, data destas infrações penais, 

José Roberto Arruda tinha conhecimento da existência de 

uma gravação em vídeo e áudio em que ele próprio aparecia 

recebendo dinheiro das mãos de Durval Barbosa Rodrigues. 

Ademais, como candidato ao Governo do Distrito Federal, 

José Roberto Arruda deve prestar contas à Justiça Eleitoral 

sobre os valores que recebeu. Os quatro documentos 

particulares falsificados visaram alterar a verdade sobre estes 

fatos juridicamente relevantes”. 

 

 

Como se vê, a falsidade ideológica vislumbrada pelo Parquet consiste 

em elucubrações cerebrinas, pois inexiste indicação concreta do especial 

fim de agir exigível pelo tipo penal. 

 

 

Como já se viu na presente defesa, o Defendente comunicou as 

doações a Justiça Eleitoral, que arquivou o procedimento, por se tratar de 

atividade filantrópica sem fins eleitorais. 

 

 

O Ministério Público, a bem da verdade, presume o dolo 

específico, pois não há qualquer indicação concreta da forma como tais 
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documentos se prestariam a alterar a verdade sobre fatos juridicamente 

relevantes. 

 

 

Averbe-se, ainda, por dever de argumentação, que a adulteração 

de documento sem propósito algum constitui fato atípico ante a 

ausência da potencialidade de causar dano, como já pacificado pelo 

Superior Tribunal de Justiça: 

 

 

“(...) 

3. SÃO QUATRO OS REQUISITOS EXIGIDOS PARA 

QUE POSSA HAVER DENÚNCIA PELO ART. 299, 

DO CÓDIGO PENAL: A) ALTERAÇÃO DA 

VERDADE SOBRE FATO JURIDICAMENTE 

RELEVANTE; B) IMITAÇÃO DA VERDADE; C) 

POTENCIALIDADE DE DANO; D) DOLO 

ESPECÍFICO”.  

 (STJ, APN 418/MT, Rel. Min. José Delgado, Corte Especial, j. 

15.03.06). Sem grifos no original.   

 

 

“RHC - PENAL - FALSO - POTENCIALIDADE LESIVA. 

O crime, além da conduta, reclama resultado normativo, 

acarretando dano, ou perigo (concreto) para o bem 

juridicamente tutelado. Toda mentira é falso, mas nem 

todo falso é crime. FAZ-SE IMPRESCINDÍVEL 

EVIDENCIAR POTENCIALIDADE LESIVA E SEJA 

RELEVANTE PARA REPERCUTIR EM ALGUMA 
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RELAÇÃO JURÍDICA. Quando a administração convoca 

alguém para executar serviço, fazendo-o "ad personam", ainda 

que atividade remunerada, somente por isso, não configura 

infração penal.” 

(STJ, Resp 96426/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Luiz Vicente 

Cernicchiaro, j.16.06.1997 – grifamos) 

 

 

No caso, não houve alteração da verdade, pois as informações 

insertas nas declarações são rigorosamente verdadeiras, como comprovam 

os documentos anexos. 

 

 

De todo modo, não há potencialidade de dano, pois a própria 

Justiça Eleitoral já reconheceu que a matéria em questão escapa à sua esfera 

de atuação, por tratar-se de ação filantrópica sem fins eleitorais, tampouco 

indicação de dolo específico, isto é, a intenção de alterar a verdade sobre 

fato juridicamente relevante. 

 

 

Não é preciso que se gastem mais linhas, que se deduzam mais 

razões, em face de acusação tão despropositada quanto a que se vê na 

denúncia, cuja rejeição, data venia, é impositiva. 
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CONCLUSÃO E PEDIDO 

 

 

A pretexto de vulneração ao artigo 299 do Código Penal pretende-se 

punir o ato de oferecer o pão simbólico para ser compartilhado por entes 

queridos, na significativa época do Natal, mirando as pessoas mais 

modestas, mais humildes, ato de solidariedade cristã, que se pretende erigir 

em conduta criminosa. 

 

 

Que as doações existiam, não há dúvida. 

 

 

Nenhum dos empresários e pessoas de bom coração que deram um 

pouco de si para melhorar a festa do Natal dos menos favorecidos, negou o 

procedimento que adotaram. 

 

 

Apenas um vem com discurso diferente, enviesado, torto e falso. 

 

 

Quem é ele? 

 

 

Todos sabem. 
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O famigerado Durval Barbosa Rodrigues, cuja proteção até hoje não 

se consegue compreender. 

 

 

Neste caso, o que esparge no campo da maledicência frutifica a partir 

de sua malquerença e se transforma e se traduz e se convola em 

imputações, sem nenhum esteio, sem nenhum supedâneo, sem nenhuma 

base, ofertadas pelo Parquet em desfavor do Defendente. 

 

  

A acusação é imprestável, inservível, irreal e inverossímil. 

 

 

O Direito Penal não foi feito para dar guarida às aventuras de Durval 

Barbosa. 

 

 

Talvez sua raiz, no campo dos vários doestos que dirige ao ex-

Governador, ora Defendente, se situe na mente diabólica, na cabeça 

mefistofélica que se revela, divisando-se o semblante do demônio que se 

quer beatificar, o que é absolutamente impossível, pois ninguém consegue 

enganar por muito tempo. 

 

 

A par de sua inépcia ululante, a peça vestibular há de ser rechaçada, 

pois falta justa causa para a ação penal, revelando-se atípica a conduta, tudo 

a entremostrar o dolo do delator, que agiu contra o Defendente, não só o 

caluniando, o que já é grave, mas sobretudo, na espécie, perpetrando, ele 
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sim, o famigerado Durval Barbosa, o delito contemplado no artigo 339 do 

Código Penal. 

 

 

Com efeito, dar causa a procedimento criminal contra alguém, 

sabendo-o inocente, perfaz, indubitavelmente, o crime de denunciação 

caluniosa, movimentando-se a máquina judiciária, em pura perda, 

atendendo-se, assim, a apetites escusos e espúrios, como são os que 

correspondem à fome de injustiça de Durval Barbosa. 

 

 

As garantias fundamentais da Lei Maior e seus desdobramentos 

infraconstitucionais, especialmente o artigo 41 do Código Processo Penal, 

reclamam a pronta rejeição da denúncia, seja por sua inépcia, seja pela falta 

de justa causa para a ação penal, sem prejuízo de que se adote solução mais 

abrangente, consistente na absolvição sumária do acusado que ora 

apresenta sua resposta, afirmando-se, em última análise, em alto e bom 

som, que não praticou crime algum, como o estudo isento, sereno e 

imparcial dos autos positivará, de forma segura e inquestionável. 

 

 

Rio de Janeiro, 11 de julho de 2014. 

 

 

              Nélio Roberto Seidl Machado                João Francisco Neto 

                     OAB/RJ 23.532                                  OAB/RJ 147.291 
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