
AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

EXMO. PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA 

 

SÂMIA DE SOUZA BOMFIM, brasileira, 

Deputada Federal pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL-SP), 

portadora da cédula de identidade nº 30577301-X/SSP, inscrita no CPF/ME 

sob o nº 391.547.328-67, residente em Brasília, com endereço funcional no 

gabinete 623 do anexo IV da Câmara dos Deputados, e-mail: 

dep.samiabomfim@camara.leg.br, MÔNICA CRISTINA SEIXAS 

BONFIM, brasileira, Deputada Estadual pelo Partido Socialismo e 

Liberdade (PSOL), titular do RG nº 40.533.741.3, com endereço profissional 

no gabinete 2107/2º andar, na Assembleia Legislativa do Estado de São 

Paulo e RAUL MARCELO DE SOUZA, brasileiro, Ex-deputado pelo 

Partido Socialismo e Liberdade (PSOL-SP), casado, Advogado, titular da 

cédula de identidade RG nº 30.351.354-23, inscrito no CPF sob o nº 

288.123.258-23, com endereço profissional na Rua Cesário Motta, nº 339, 

Centro, Sorocaba/SP, vêm, com base no inciso III do artigo 129 da 

Constituição Federal de 1988 e a Lei 7.347/1985, em razão da possível 

prática de danos coletivos, oferecer 

REPRESENTAÇÃO PARA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO 

CIVIL E / OU AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

Em face de ARTHUR MODELO DO VAL, Deputado Estadual pelo 

partido político PODEMOS, endereço profissional no gabinete 356 no 3º 

andar, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, com endereço 

eletrônico: ass.arthurdoval@gmail.com. 

 

I – DA VIAGEM PARA A UCRÂNIA 

 

1. No primeiro dia de março de 2022 o 

Deputado Estadual de São Paulo, conhecido como Arthur do Val, 

mailto:dep.samiabomfim@camara.leg.br


disponibilizou em suas redes sociais uma “vaquinha”, de financiamento 

coletivo, para custear uma viagem até a Ucrânia. 

 

2. A ideia, segundo o Deputado e seu grupo 

político, o MBL, seria realizar uma visita com finalidades humanitárias 

para com os refugiados ucranianos, que sofrem os males de uma guerra 

atual. 

 

3. Em poucas horas de divulgação do 

financiamento coletivo, o grupo conseguiu o valor de R$ 180.000,00 (cento 

e oitenta mil reais), não tendo divulgado quais pessoas fizeram a doação e 

de qual valor teria sido cada uma1. Também não houve prestação de contas 

a respeito da forma de gasto desse valor arrecadado. 

 

4. Seguidamente, o referido Deputado e o 

líder do MBL, Renan Santos, foram de fato até a Ucrânia, mas 

possivelmente com outras intenções. 

 

5. Na sexta-feira, 04/03/2022, vazou uma série 

de áudios do Deputado Arthur do Val, em que ele sinaliza ser favorável ao 

turismo sexual, e declara frases altamente depreciativas, de cunho racistas, 

para com as mulheres que estão, neste momento, em situação de fuga de 

uma guerra. 

 

6. Expõe-se o teor completo dos áudios 

vazados2, com a devida omissão dos piores termos: 

 

"(sic) Ah e detalhe em mano, detalhe hein, detalhe: elas 

olham, cara, elas olham e vou te dizer: são fáceis 

porque elas são pobres. E aqui, cara é... meu, meu, 

minha carta do Instagram, né? cheio de inscritos, 

funciona demais. Funciona demais. Depois eu conto a 

história, colei..., nossa! Sério, não peguei ninguém, mas 

eu colei em duas minas, que a gente não tinha tempo, 

 
1https://politica.estadao.com.br/blogs/coluna-do-estadao/mbl-arrecada-r-180-mil-para-ucranianos-
apos-ida-de-integrantes-a-fronteira-do-pais/ 
2https://www.msnoticias.com.br/editorias/noticias-brasil-mundo/sao-faceis-porque-sao-pobres-diz-
deputado-brasileiro-sobre/135498/ 



em dois grupos de minas e, assim, é inacreditável a 

facilidade. Essas minas em São Paulo, você dá bom dia 

ela, ela iria cuspir na sua “cara” e aqui ela são ‘super 

simpáticas’, super gente boa é inacreditável, 

inacreditável!”, diz no 1º áudio.  

"(sic) Mano, eu tô mal. Tô mal, tô mal. Eu passei agora, 

são quatro barreiras alfandegárias. São duas casinhas 

em cada país. Mano, eu juro para vocês, eu contei: 

foram 12 policiais deusas. Deusas. Mas deusa assim 

que você casa e você faz tudo o que ela quiser. Assim, 

eu tô mal cara, assim tô, assim, não tenho nem palavras 

para expressar... quatro, assim, quatro dessas, eram 

minas assim que você tipo, mano, nem sei te dizer! Se 

ela cagar, você ______ dela com a língua! Inacreditável, 

inacreditável cara, assim que essa guerra passar eu vou 

voltar para cá", diz no 2º áudio.  

“(sic) Assim, elas são “[palavra em inglês – não clara]” 

que chama, né? Eu tenho o Renan, ele faz uma viagem 

todo ano... é que nos últimos 3 anos ele não fez, ele 

chama ‘tour de blond’.  Que que ele faz: ele viaja os 

países e vai só para pegar ‘loira’. Só que ele tem 

técnicas, já, ele já está avançado. Para começar ele fala 

sueco, então assim, o cara é viciado nisso. E ele, ele me 

deu umas dicas. Por exemplo: você nunca pode ir para 

cidades litorâneas, você nunca pode ir para as cidades 

que tem as melhores baladas. Você tem que ir para as 

cidades normais, porque aí você pega as minas assim, 

você não pega ela na balada, você não pega ela na praia, 

você pega ela no mercado, você pega ela na padaria, 

você pega ela... que nem, a recepcionista do hotel que 

deu em cima de mim aqui é o, meu Deus, eu falei: não, 

não é possível que isso está acontecendo, né? É uma 

mentira, é um filme, não é possível! É... e é isso, né? E 

essas cidades mais pobres, elas são as melhores, 

assim, realmente é ina..., assim, é, assim é... juro por 

Deus cara é outro mundo.  ‘Ô’, eu tenho 35 anos cara, 

eu nunca vivi isso. E eu nem peguei ninguém aqui.  Eu 

não peguei ninguém aqui. Mas, tipo assim, só a 

sensação de saber que eu poderia fazer, e sentir como é 

alguém, enfim, já sabe daí, né? Já tô comprando minha 



passagem para o Leste Europeu para o ano que vem, 

assim que chegar em São Paulo”, diz no 3º áudio.  

“(sic) Mano, só vou falar uma coisa pra vocês: acabei de 

cruzar a fronteira a pé aqui da.... da... da Ucrânia com a 

Eslováquia. Maluco é... eu juro por Deus, eu nunca na 

minha, ô, eu tenho 35 anos cara, eu nunca na minha 

vida, nunca, nunca vi nada parecido assim em termos 

de mina bonita. Assim, a fila das refugiadas irmão, 

assim, imagina uma fila sei lá de..., sei lá, mano nem sei. 

Eu tô sem palavras cara, uma fila sei lá de, de, de 200 

metros, mais, só, assim, só deusa! Só deusa, assim. Só 

Deusa! É, é, é só, é sem noção cara. É inacreditável. É 

um bagulho assim, fora de sério assim.  É... se você 

pegar a fila da melhor balada do Brasil, a melhor, na 

melhor época do ano, não chega aos pés da fila dos 

refugiados aqui. Maluco, é, assim, eu tô mal. Eu tô 

triste, assim, porque é inacreditável”, 

 

 

 

II – DO ESTÍMULO AO TURISMO SEXUAL 

 

7. Atentando-se ao que o Arthur do Val falou 

em áudios de sua autoria é possível observar que ele incentiva a prática de 

turismo sexual na região leste da Europa. 

 

8. A Organização Mundial do Turismo 

(OMT), vinculada à ONU, conceitua o turismo sexual como sendo: 

 

Viagens organizadas dentro do seio do setor turístico 

ou fora dele, utilizando, no entanto, as suas estruturas 

e redes, com a intenção primária de estabelecer 

contatos sexuais com os residentes do destino (OMT 

– Organização Mundial do Turismo, 1995, s/p) 

 

9. Ora, ao expressar que viajaria novamente 

para o leste europeu por conta da “facilidade” para sair com mulheres, 



depreciando-as a todo o momento, o Deputado estaria realizando uma 

indução à prática de turismo sexual, nos exatos termos como conceituado 

pela OMT. 

  

10. Não é sem motivo que o Brasil criminalizou 

as diversas práticas lucrativas decorrentes da prostituição, como 

demonstram os artigos 228 ao 230: 

 

 

 

Art. 228.  Induzir ou atrair alguém à prostituição ou 

outra forma de exploração sexual, facilitá-la, impedir 

ou dificultar que alguém a abandone: Pena - reclusão, 

de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.    

 

Art. 229.  Manter, por conta própria ou de terceiro, 

estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja, 

ou não, intuito de lucro ou mediação direta do 

proprietário ou gerente: Pena - reclusão, de dois a cinco 

anos, e multa 

 

Art. 230 - Tirar proveito da prostituição alheia, 

participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se 

sustentar, no todo ou em parte, por quem a exerça: Pena 

- reclusão, de um a quatro anos, e multa. 

 

11. Igualmente, a legislação interna acerca do 

turismo (Lei nº 11.771/2008) prevê o combate a essa prática: 

 

Art. 5º A Política Nacional de Turismo tem por 

objetivos: X - prevenir e combater as atividades 

turísticas relacionadas aos abusos de natureza sexual 

e outras que afetem a dignidade humana, respeitadas 

as competências dos diversos órgãos governamentais 

envolvidos;  

 

12. Dessa forma, de rigor a apuração se o 

Deputado violou um principio interno ao estimular tal prática no exterior, 



caso que, uma vez confirmado, deverá servir de base para uma punição 

além do cenário político. 

 

13. Até mesmo devido ao fato de que o Brasil, 

historicamente, recebe centenas de imigrantes, muitos dos quais europeus 

que chegam a se naturalizar brasileiros3. 

 

 

III – DA PRÁTICA DE RACISMO 

 

14. A Constituição Federal possui como pilar 

fundamental o respeito à dignidade da pessoa humana, sem qualquer 

exceção, tendo consagrado este como um de seus maiores objetivos, 

inclusive internacional: 

 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil: 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 

formas de discriminação. 

 

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas 

suas relações internacionais pelos seguintes 

princípios: 

VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo; 

 

15. Ainda, para que não ficasse apenas no 

campo das ideias, no tão relevante artigo 5º a Carta Magna concedeu ao 

tema racial a devida importância: 

 

XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável 

e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos 

da lei; 

 

 
3https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2021/12/numero-de-imigrantes-dobra-em-1-decada-com-
menos-brancos-e-mais-mulheres.shtml 



16. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, 

no célebre julgamento do Habeas Corpus nº 82424/RS decidiu, 

resumidamente, que não há espaço no Brasil para a separação 

discriminatória racial de forma negativa, vejamos: 

 

HABEAS-CORPUS. PUBLICAÇÃO DE LIVROS: 

ANTI-SEMITISMO. RACISMO. CRIME 

IMPRESCRITÍVEL. CONCEITUAÇÃO.  ABRANGÊN

CIA CONSTITUCIONAL. LIBERDADE DE 

EXPRESSÃO. LIMITES. ORDEM DENEGADA.  

1. Escrever, editar, divulgar e comerciar livros "fazendo 

apologia de idéias preconceituosas e discriminatórias" 

contra a comunidade judaica (Lei 7716/89, artigo 20, na 

redação dada pela Lei 8081/90) constitui crime de 

racismo sujeito às cláusulas de inafiançabilidade e 

imprescritibilidade (CF, artigo 5º, XLII). 

2. Aplicação do princípio da prescritibilidade geral dos 

crimes: se os judeus não são uma raça, segue-se que 

contra eles não pode haver discriminação capaz de 

ensejar a exceção constitucional de imprescritibilidade. 

Inconsistência da premissa. 

3. Raça humana. Subdivisão. Inexistência. Com a 

definição e o mapeamento do genoma humano, 

cientificamente não existem distinções entre os 

homens, seja pela segmentação da pele, formato dos 

olhos, altura, pelos ou por quaisquer outras 

características físicas, visto que todos se qualificam 

como espécie humana. Não há diferenças biológicas 

entre os seres humanos. Na essência são todos iguais. 

4. Raça e racismo. A divisão dos seres humanos em 

raças resulta de um processo de conteúdo meramente 

político-social. Desse pressuposto origina-se o 

racismo que, por sua vez, gera a discriminação e o 

preconceito segregacionista. 

5. Fundamento do núcleo do pensamento do nacional-

socialismo de que os judeus e os arianos formam raças 

distintas. Os primeiros seriam raça inferior, nefasta e 

infecta, características suficientes para justificar a 

segregação e o extermínio: inconciabilidade com os 

padrões éticos e morais definidos na Carta Política do 



Brasil e do mundo contemporâneo, sob os quais se 

ergue e se harmoniza o estado democrático. Estigmas 

que por si só evidenciam crime de racismo. Concepção 

atentatória dos princípios nos quais se erige e se 

organiza a sociedade humana, baseada na 

respeitabilidade e dignidade do ser humano e de sua 

pacífica convivência no meio social. Condutas e 

evocações aéticas e imorais que implicam repulsiva 

ação estatal por se revestirem de densa 

intolerabilidade, de sorte a afrontar o ordenamento 

infraconstitucional e constitucional do País. [...] 

 

17. A leitura da Lei nº 7.716/1989 esclarece que 

qualquer discriminação por preconceito de raça, cor, etnia, religião ou 

procedência nacional constitui crime, vejamos o artigo 20: 

 

Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou 

preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência 

nacional. Pena: reclusão de um a três anos e multa. 

 

18. O Deputado Arthur do Val aparenta ter 

praticado um ato racista, isso porque dirigiu as suas falas não para uma 

pessoa especifica, o que poderia configurar em injuria racial, mas as 

proferiu contra toda uma coletividade. 

 

19. No momento em que expressou que as 

“mulheres são fáceis porque são pobres”, que é mais fácil a prática 

almejada em cidades pobres, e que a situação de refugiadas diminui a 

“dificuldade” daquilo que se intenta, o Deputado está diminuindo a 

condição de humanidade das mulheres daquela região, discriminando-as 

pela classe social, pela condição financeira e pelo país em que vivem. 

 

20. Ainda que fora do Brasil, um Deputado 

possui plena responsabilidade por suas falas, isso porque foi eleito como 

representante de toda uma população interna.  

 



21. Nesse caso, o Arthur do Val foi eleito com 

478.280 votos, motivo pelo qual representa parte da população e deve ter 

ainda maior responsabilidade pelas opiniões que emite. 

 

 

IV – DOS TRATADOS INTERNACIONAIS  

 

22. O Brasil é signatário da CONVENÇÃO 

INTERNACIONAL SOBRE A ELIMINAÇÃO DE TODAS AS FORMAS 

DE DISCRIMINAÇÃO RACIAL, desde o ano de 1968. 

 

23. A referida Convenção estabelece que: 

 

Artigo 1º - Para os fins da presente Convenção, a 

expressão "discriminação racial" significará toda 

distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada 

em raça, cor, descendência ou origem nacional ou 

étnica que tenha por objeto ou resultado anular ou 

restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em um 

mesmo plano (em igualdade de condição) de direitos 

humanos e liberdades fundamentais nos campos 

político, econômico, social, cultural ou em qualquer 

outro campo da vida pública. 

 

Artigo 2º - Os Estados-partes condenam a 

discriminação racial e comprometem-se a adotar, por 

todos os meios apropriados e sem dilações, uma 

política destinada a eliminar a discriminação racial em 

todas as suas formas e a encorajar a promoção de 

entendimento entre todas as raças, e para este fim: 

 

a) Cada Estado-parte compromete-se a abster-se de 

incorrer em todo ato ou prática de discriminação racial 

contra pessoas, grupos de pessoas ou instituições e 

zelar para que as autoridades públicas nacionais ou 

locais atuem em conformidade com esta obrigação; 

 



b) Cada Estado-parte compromete-se a não encorajar, 

defender ou apoiar a discriminação racial praticada por 

uma pessoa ou uma organização qualquer; 

 

c) Cada Estado-parte deverá tomar as medidas eficazes, 

a fim de rever as políticas governamentais nacionais e 

locais e modificar, abrogar ou anular qualquer 

disposição regulamentar que tenha como objetivo criar 

a discriminação ou perpetuá-la onde já existir; 

 

d) Cada Estado-parte deverá tomar todas as medidas 

apropriadas, inclusive, se as circunstâncias o exigirem, 

medidas de natureza legislativa, para proibir e pôr fim 

à discriminação racial praticada por quaisquer pessoas, 

grupo ou organização; 

 

e) Cada Estado-parte compromete-se a favorecer, 

quando for o caso, as organizações e movimentos 

multiraciais, bem como outros meios próprios para 

eliminar as barreiras entre as raças e a desencorajar o 

que tenda a fortalecer a divisão racial. 

 

 

24. A própria Carta da ONU, por muitos 

considerada como sendo o principal fator de proteção internacional dos 

Direitos Humanos, prevê a ausência de distinção entre os povos: 

 

Artigo 1. Os propósitos das Nações unidas são: 

Conseguir uma cooperação internacional para resolver 

os problemas internacionais de caráter econômico, 

social, cultural ou humanitário, e para promover e 

estimular o respeito aos direitos humanos e às 

liberdades fundamentais para todos, sem distinção de 

raça, sexo, língua ou religião. 

 

25. Compreendendo que o Deputado pode 

também ter violado questões internacionais, há a existência de mais um 

motivo base de investigação. 

 



 

V – DA FALTA DE TRANSPARÊNCIA 

 

 

26. Como visto, Arthur do Val informou que 

recebeu cerca de 180 mil reais, em “vaquinha” realizada online, para uma 

suposta ação humanitária com refugiados da Ucrânia. 

 

27. A seguir, o que foi exposto pelo próprio 

Deputado em seu Twitter pessoal: 

 

 

28. Todavia, não há qualquer informação sobre 

quais pessoas exatamente doaram esse dinheiro, se realmente foi esse o 

total arrecadado, tampouco de que forma foi utilizado. 

 

29. Considerando que a publicidade é um 

principio constitucional, previsto no caput do artigo 37, que rege toda a 

administração pública, vinculando também o legislativo/Deputados. 

 



30. A Constituição do Estado de São Paulo 

prevê, até por obrigatoriedade, a mesma norma: 

 

Artigo 111 - A administração pública direta, indireta ou 

fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado, 

obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade, 

razoabilidade, finalidade, motivação, interesse público 

e eficiência. 

 

31. Até que o Deputado justifique os valores 

recolhidos, quem os doou e para qual finalidade foram gastos, o princípio 

da publicidade dos atos públicos continuará em plena violação. 

32. A falta de transparência, nesse caso, abre 

brecha para inúmeras possibilidades de ilegalidades, tais como, a doação 

do dinheiro por empresa pública, por exemplo, ou a utilização da verba 

para outras finalidades não humanitárias. 

 

33. A ausência desses dados só será sanada 

quando o Deputado os disponibilizar, devendo o Parquet utilizar sua 

competência para requerer as devidas informações. 

 

VI – DAS ATRIBUIÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

34. O Ministério Público possui competência 

para a promoção de inquérito civil, bem como, caso seja necessário, o 

ajuizamento de uma ação civil pública. 

 

35.  Medida que se requer, conforme artigo 129 

da Constituição Federal, completado pelo artigo 25 da Lei Orgânica 

Nacional do Ministério Público (Lei nº 8.625/1993): 

 

Art. 129. São funções institucionais do Ministério 

Público: 

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, 

para a proteção do patrimônio público e social, do meio 

ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 



 

Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições 

Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, 

incumbe, ainda, ao Ministério Público: 

IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na 

forma da lei:  

a) para a proteção, prevenção e reparação dos danos 

causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e 

direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 

paisagístico, e a outros interesses difusos, coletivos 

e individuais indisponíveis e homogêneos; 

 

VII – DOS PEDIDOS 

Tendo por base a necessidade de respeito ao 

princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, pautando-se na 

existência de indícios de prática de racismo, de violação de direitos 

humanos diversos, requer ao Parquet responsável a instauração do 

adequado inquérito civil. 

 

Ainda, caso o órgão ministerial entenda necessário, 

requer seja ajuizada a respectiva ação civil pública. 

 

Termos em que,  

espera deferimento. 

Sorocaba, 07 de março de 2022. 

SAMIA BONFIM MÔNICA SEIXAS 

 

  

RAUL MARCELO 

 


