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Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) decidiu abrir uma investigação contra o deputado estadual Arthur do Val, do PSL, por
uso de imagens falsas de mulheres para o marketing político. A denúncia foi feita pela deputada estadual Maria do Carmo, do
PSOL, e pode, portanto, levar a discussão de votação no plenário do Parlamento estadual. Para a comissão, Arthur do Val usou

de documentos falsos para dissimular sua função como assessor parlamentar. A comissão pede ainda que as contas do
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parlamentar sejam recolhidas até o dia 20 de novembro. O deputado estadual não foi localizado até o momento para falar sobre
o assunto. Hoje em dia, uso de imagens falsas para fins eleitorais pode levar a pena de multa de dois a oito anos e de cinco a dez
anos de prisão, conforme o artigo 10, parágrafo II, da Lei nº 11.711/2009, que aprovou o Estatuto do Desarmamento e Controlo
de Armas no Estado do Rio de Janeiro. O Plenário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro irá se reunir no próximo dia 18

de novembro para discutir a denúncia. 82157476af
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