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De:  Secretaria Geral Parlamentar/ALESP
Para:  Divisao de Ordenamento Legislativo/ALESP@ALESP

Data:  Sexta-feira, 01 De abril De 2022 03:08 PM
Assunto:  Enc: Fw: Urgente - Arthur do Val

DESPACHO

I - Publique-se.
II - Encaminhe-se ao CEDP para juntada ao Processo RGL nº 1874/2022.

 
Secretaria Geral Parlamentar
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
sgp@al.sp.gov.br | (11) 3886-6900
www.al.sp.gov.br
 
 

"Se você recebeu este e-mail por engano, apague-o sem repassá-lo."
"Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade com o Meio Ambiente."

----- Encaminhado por Secretaria Geral Parlamentar/ALESP em 01/04/2022 03:08 PM -----
Para: Secretaria Geral Parlamentar/ALESP@ALESP 
De: Expediente Presidencia/GAB/ALESP 
Data: 01/04/2022 08:32 AM 
Assunto: Fw: Urgente - Arthur do Val 

Prezados Senhores,
 
Encaminho mensagem recebida por este expediente.
 
Expediente da Presidência
 

----- Mensagem original ----- 
De: Dep. Carlos Eduardo Pignatari/ALESP 
Para: Expediente Presidencia/GAB/ALESP 
Cc: 
Assunto: Fw: Urgente - Arthur do Val 
Data: qua, 9 de mar de 2022 19:02 
 
 
 

----- Mensagem original ----- 
De: "Alexandre Calegari" <alexandrecalegari@hotmail.com> 
Para: "deputado@carlosgiannazi.com.br" <deputado@carlosgiannazi.com.br>, "emidio@al.sp.gov.br"
<emidio@al.sp.gov.br>, "drdepjorgedocarmo@al.sp.gov.br" <drdepjorgedocarmo@al.sp.gov.br>,
"eniotatto@al.sp.gov.br" <eniotatto@al.sp.gov.br>, "EricaMalunguinho@al.sp.gov.br"
<EricaMalunguinho@al.sp.gov.br>, "IsaPenna@al.sp.gov.br" <IsaPenna@al.sp.gov.br>,
"joseamerico@al.sp.gov.br" <joseamerico@al.sp.gov.br>, "lecibrandao@al.sp.gov.br"
<lecibrandao@al.sp.gov.br>, "lfernando@al.sp.gov.br" <lfernando@al.sp.gov.br>,
"marcialia@al.sp.gov.br" <marcialia@al.sp.gov.br>, "professorabebel@al.sp.gov.br"
<professorabebel@al.sp.gov.br>, "teoniliobarba@al.sp.gov.br" <teoniliobarba@al.sp.gov.br> 
Cc: 
Assunto: Urgente - Arthur do Val 
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Data: qua, 9 de mar de 2022 01:22 
  
Boa noite, Sr(a) Deputado(a).
 
Através do presente venho humilde e respeitosamente solicitar que sejam tomadas as
providências cabíveis que o caso exige, conforme melhor explicado abaixo.
 
Dos Fatos
 
Como já é de conhecimento de todos, em 04/03/2022 tornou-se de conhecimento de toda a
opinião pública brasileira o inteiro teor de áudios em que o Deputado Estadual Arthur do Val,
também conhecido como "Mamãe Falei", teria não apenas �do uma conduta inadmissível e
gravíssima. Nessa mesma data, diante dos jornalistas que o aguardavam já no Aeroporto
Internacional de Guarulhos ele não apenas admi�u a autoria como também a materialidade
dos fatos a ele atribuídos, ou seja, ele assumiu expressamente ser o autor do conteúdo dos
áudios e que eles seriam verdadeiros (sem quaisquer edições ou montagens).
 
Antes de fazer a viagem "humanitária" à Ucrânia, o Deputado Estadual teria arrecadado via
internet junto a seus apoiadores e seguidores o valor que seria usado para custear tal
inicia�va "altruísta". Durante e após sua viagem deixou-se fotografar e divulgou fotos junto a
"coquetéis molotov" que seriam usados pelos ucranianos em sua tenta�va de resis�r à
invasão de seu país. Um "representante do povo brasileiro", que teve quase 500 mil votos e
foi o segundo deputado estadual mais votado nas eleições de 2018, dentro de um país
durante uma guerra que já produziu em 12 dias 2 milhões de refugiados e na qual nosso país
não está envolvido, deixando-se �rar foto junto a material que seria usado por um dos lados
do conflito contra o seu oponente? Se ele estava querendo criar um fato polí�co para
"marcar posição" e "chamar a atenção" com algo que poderia ter grande repercussão nas
mídias sociais, para já ir desde então usando em bene�cio de sua imagem como homem
público, eu me pergunto se isso não poderia também configurar uma possível "propaganda
polí�ca extemporânea"? Não caberia uma inves�gação do caso pelo Ministério Público
Eleitoral? Ademais, vou além: uma pessoa com tais condutas teria os predicados necessários
e imprescindíveis para ter um futuro registro de sua candidatura aceito pela Jus�ça Eleitoral?
 
No áudio o Deputado Estadual afirma que pretende voltar ao Leste Europeu. Com qual
finalidade? O próprio áudio já responde essa pergunta (para fazer o "tour du blonde"). Ao
fazer afirmações como por exemplo que "as mulheres ucranianas são fáceis porque são
pobres" e que "a fila de refugiados é melhor do que a melhor balada no Brasil na melhor
época", ele não apenas agrediu a dignidade das mulheres ucranianas, mas também a das
mulheres brasileiras. E seu comportamento e palavras, sobretudo quando afirma seu
interesse em voltar à região, também macula a imagem dos homens brasileiros. Os homens
brasileiros são todos "predadores"? "Oportunistas"? Que imagem os outros países terão de
nós? Como serão tratados os milhões de brasileiros que estudam, trabalham e moram fora
do país? Como serão recebidos os turistas internacionais brasileiros? Teremos mais
dificuldades para conseguirmos vistos? Seremos hos�lizados e constrangidos pelos
funcionários da Imigração nos outros países? Teremos que responder a perguntas do �po
"você quer entrar no nosso país pelas mulheres daqui?" (sua viagem é por "turismo
sexual"?). Já está tendo repercussão internacional em vários países e veículos de imprensa o
que esse "polí�co brasileiro" fez.
 
O representante de negócios da Embaixada da Ucrânia no Brasil já se manifestou sobre o
assunto, assim como uma embaixatriz. A imagem de nosso país e de nosso país está em jogo
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agora. O mesmo vale para a credibilidade de nossas ins�tuições, ou seja, deixar claro ao
mundo inteiro que não haverá impunidade para prá�cas que não seriam toleradas em
nenhum país civilizado e sério. Se não houver uma resposta à altura que o caso exige,
poderia haver retaliações de outros países, poderia haver boicotes a nossos produtos, e a
relação de nosso país com outros poderia ser prejudicada, perderíamos turistas estrangeiros,
etc.
 
Vários Deputados Estaduais de forma individual ou cole�va já tomaram a inicia�va de
apresentar uma representação junto ao Conselho de É�ca da Assembleia Legisla�va do
Estado de São Paulo para a que o caso seja inves�gado e julgado com a maior celeridade
possível, assegurados o direito ao contraditório e à ampla defesa, bem como ao devido
processo legal, mas buscando dar ao caso a devida atenção para que ao seu final não haja
impunidade, injus�ça nem nulidade. Eu entendo, salvo melhor juízo, que mesmo que o
deputado receba a punição máxima, ou seja, tenha seu mandato cassado, ainda assim não
seria suficiente para reparar o mal que ele causou. Ele mereceria também ser processado e
condenado pelo Poder Judiciário nas esferas criminal e civil. A imagem de nosso país, de
nosso povo e de nossas ins�tuições deve ser preservada. Ele não representa nem nossa
classe polí�ca nem nosso povo. Não somos como ele. Ele é uma exceção.
 
Do Direito
 
A conduta do Deputado Estadual poderia, em tese, configurar um ou mais crimes, os quais
deveriam ser objeto de uma apuração a mais rigorosa possível, porque ainda que a base de
inves�gação poderia par�r inicialmente do inteiro teor do áudio amplamente já divulgado,
muito mais poderia ser apurado, em caso de uma eventual busca e apreensão dos aparelhos
celulares dele, de seus discos rígidos de seus computadores e notebooks (em seu escritório
polí�co e residência), em uma eventual quebra de sigilo telefônico e bancário, além de
colheita de mais informações por testemunhas, incluindo sua ex-namorada e seus assessores
mais próximos. Ele teria come�do "turismo sexual"? Teria feito apologia de tal prá�ca? Teria
afirmado que pretenderia voltar ao Leste Europeu com tal obje�vo? Ele teria come�do crime
contra a honra das mulheres ucranianas, das mulheres brasileiras e inclusive dos homens
brasileiros? E o pagamento pelos seus gastos com essa viagem? Houve uso de dinheiro
público? Se houve, não caberia o reembolso? E se o dinheiro teria sido arrecadado via
Internet junto a seus apoiadores e seguidores? Nesse caso, como a viagem seria
"humanitária", o que depois acabou-se desmen�do pelo próprio áudio, não caberia então
uma possível interpretação de que ele pudesse ter come�do o crime de "estelionato"? Do
ponto de vista civil eu me pergunto se não caberia uma possível ação por danos morais
cole�vos pela grave agressão e prejuízo que causou à imagem e dignidade das mulheres
ucranianas e brasileiras, bem como também aos homens brasileiros. Uma eventual
condenação ao pagamento de um valor significa�vo como indenização poderia ser decidido
pelo Poder Judiciário a melhor des�nação de tal valor após seu devido pagamento. Uma
parte poderia ser des�nada para dar assistência a refugiadas que queiram recomeçar suas
vidas aqui no Brasil.
 
Do Pedido
 
Quando o deputado disse que estava "mal", não era pelos horrores da guerra que teria
eventualmente testemunhado, e sim por ver "tantas deusas"... Enquanto milhões de pessoas
são obrigadas a deixar para trás tudo o que �nham e parte de seus familiares, alguém que
deveria representar o que nosso povo tem de melhor fez o oposto. Assim, solicito que o(a)
Sr(a). entre com uma representação junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo com
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a maior urgência possível, com base nos argumentos acima apresentados, requerendo que
sejam tomadas todas as medidas jurídicas que um caso de tamanha gravidade exige. 
 
Atenciosamente,
 
Alexandre Calegari
 
PS: todo e qualquer cidadão brasileiro pode fazer um pedido direto ao Ministério Público de
São Paulo de forma iden�ficada ou anônima em seu site (www.mpsp.mp.br), clicando no
item que fica na tela superior à direita "Atendimento ao Cidadão e Ouvidoria", depois
clicando no item que fica na tela superior à direita "Atendimento ao Cidadão e
Ouvidoria", clicando no item que fica na tela superior à direita "Ouvidoria", depois clicando
numa das três opções sobre como prefere que sua manifestação seja tratada" (Iden�ficada,
Sigilosa ou Anônima), na tela seguinte preencher todos os campos (sendo que a data a ser
preenchida como data do fato é "03/04/2022" e o endereço completo da ocorrência do fato
é "ALESP - Palácio 9 de Julho - Avenida Pedro Álvares Cabral, 201 - Moema - São Paulo - CEP:
04094-050").
 

Livre de vírus. www.avast.com.
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