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*Legislação de proteção à mulher 
no BRASIL 

*LEI MARIA DA PENHA (VIOLÊNCIA DE GÊNERO) Lei 11.340/2006

-está entre as três melhores leis do mundo

*LEI QUE CRIOU O FEMINICÍDIO 

-Lei 13.104/2015

*CONVENÇÃO CEDAW DA ONU

- igualdade entre homens e mulheres e proibição de discriminação

*CONVENÇÃO BELÉM DO PARÁ

- gênero e violência







*Direito ao “respeito”

*Respeito individual,  DIREITO FUNDAMENTAL – artigo 3º da Lei Maria da 
Penha
* Art. 3o  Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos 

direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à 
moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à 
liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

*Respeito com dimensão coletiva - VIOLÊNCIA SIMBÓLICA

art. 8º,III - o respeito, nos meios de comunicação social, dos valores éticos e sociais 
da pessoa e da família, de forma a coibir os papéis estereotipados que legitimem ou 
exacerbem a violência doméstica e familiar, de acordo com o estabelecido no 
inciso III do art. 1o, no inciso IV do art. 3o e no 
inciso IV do art. 221 da Constituição Federal

* 37% dos brasileiros responderam à DataFolha que as mulheres que “não se 
davam ao respeito não podiam reclamar se fossem estupradas” (42%h, 32%)
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* Internet : um novo 
“instrumento” para a 

prática de crimes



*Intimidade x Internet

*CF – 5º, X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e 
a imagem das pessoas- indenização pelo dano material ou moral 
decorrente de sua violação

*PROBLEMAS DA INTERNET:

*Análise do conteúdo das publicações - “a posteriori” 

*Não existe o anonimato – “caiu na rede é publico”

*“Você nunca sabe com quem está falando”

*Você é monitorado e observado

*Com uma velocidade espantosa : 10 segundos, não há mais 
devolução do contéudo.

* 
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*O alcance da 
internet

*81,5 milhões pessoas usam internet pelo celular 
(idade superior a 10 anos)

*29,7 horas/mês – Brasil é o 3º país que passa mais 
tempo na rede (comScore, 2014).

*92% dos jovens internautas têm redes sociais=

* 76 milhões de usuários 

*Grande parte em redes sociais
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DOMICÍLIOS 

ACESSO À INTERNET

 

51% SIM
 

49% NÃO 39% (01 A 02 
SALÁRIOS 
MÍNIMOS) 
SALÁRIOS

QUALQUER 
MORADOR/QUALQUER 
MOMENTO

80% SIM 

72% SIM 

20% NÃO 

28% NÃO 

URBANA

RURAL

CELULAR
ACESSO À INTERNET

10 a 15 anos 70% SIM 30% NÃO

  16 a 24 anos 87% SIM 13% NÃO

  25 a 34 anos 74 % SIM 26% NÃO

Fonte:  CETIC.BR. Disponível em: 
<www.cetic.br/domicilios/indica
dores>. Acesso em 28 mar 2017.



* Pesquisa Instituto AvoData Popular  
2.026 jovens 16 a 24 anos

- 28% homens repassam 
fotos/vídeos de mulheres 
conhecidas

- 30% invadiram email ou 
facebook, rede social

- 4% ofensas públicas em 
redes sociais

- 2% ameaçaram publicar 
fotos ou filmes da parceira 
nua na internet
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*

foto



*A  INTERNET PODE SER UMA 
ARMA LETAL CONTRA A 
MULHER  “morte em vida” 

Vléria Scarance
Núcleo de Gênero MPSP

Tipos mais comuns: ASSÉDIO, SEXTING (divulgação) e REVENGE PORN



*Quem aciona 
esse gatilho? 

-Ex -parceiros (57%)

-23% postadas por amigos brigados (“ex”)

-7% postadas por amigos

-7% postadas por familiares

(Fonte: Drafting an effective “Revenge Porn” Law:  A Guide for 
Legislators)
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*“cyberbulling” comentários 
depreciativos – art. 2º, 
parágrafo único , da Lei 
13.185/2015?

*art. 2º, parágrafo único:
* “há intimidação sistemática na rede mundial 

de computadores (cyberbullying), quando se 
usarem os instrumentos que lhe são próprios 
para depreciar, incitar a violência, adulterar 
fotos e dados pessoais com o intuito de criar 
meios de constrangimento psicossocial”

*Sexting com 
compartilhamento de 
imagens

*“Revenge porn”
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*Condutas “criminosas”



*Consequências:

*Destruição da identidade

*69% - estado depressivo

*52% transtornos psicossomáticos

*- alterações de peso; úlceras; alterações do sistema 
endocrinológico, vertigens, doenças de pele

* “el cuerpo acusa la agresión antes que el cerebro, que se 
niega a ver lo que no consigue comprender. Más tarde, el 

cuerpo será también consciente del traumatismo y los 
sintomas corren el riesgo de venir seguidos de estrés pós-

traumático (Marie-France Hirigoyen, El acoso moral em el trabajo)
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*“Pornografia de 
vingança”

 
Divulgação de fotos ou vídeos íntimos ou sensuais, com 
finalidade de “punir” ex-parceira pelo fim do 
relacionamento.

Onde há divulgação? Em sites e no local de trabalho da 
mulher/vítima.
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*Dados divulgados

*Dados  divulgados:

*Nome completo (59%),

*Email (26%)

*Endereço residencial (16%)

*Informações profissionais – 49%

*Endereço de trabalho – 14%

*Fonte: http://www.cybercivilrights.org/guide-to-legislation/



*Consequências para o 
trabalho

*52% das vítimas vivem com medo, como se tivessem 
um segredo que não pode ser descoberto pelo 
empregador

*42% tiveram que explicar a situação para 
supervisores ou colegas de trabalho

*39% disseram que a carreira foi diretamente afetada



*Consequências 
para a vítima

*51% - PENSAMENTOS SUICIDAS

*93% : intenso sofrimento

*82% : grande impacto na vida social e profissional 

*54%: dificuldade de trabalhar ou estudar (8% 
abandonaram, 6% foram demitidas/expulsas)

*42% : solicitaram ajuda psicológica

*34% : prejuízo nas relações familiares

*38%: prejuízo nas relações com amigos

*49%: sofreram assédio ou perseguição on line 

*30% sofreram assédio ou perseguição fora da internet

Valéria Scarance
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*JULIA REBECA, 
17ANOS,

 Parnaíba/PI, 2013

*“É daqui a pouco que 
tudo acaba”.

*Eu te amo, desculpa eu n 
ser a filha perfeita, mas 
eu tentei... desculpa 
desculpa eu te amo 
muito”

*Tô com medo, mas acho 
que é tchau pra sempre”

*Resultado:

*NENHUM



Estava conversando via Skype 
e mostrou os seios. O colega  
guardou a imagem. Depois, 
repassou para os amigos.

"hoje de tarde dou um jeito 
nisso. não vou ser mais 
estorvo pra ninguém”

*GIANA LAURA
2013

VERANOPOLIS/RS



*Francyelle dos Santos 
Pires, 19 anos,

2013 

*O namorado enviou vídeos íntimos do casal 
para amigos. Ele havia convencido Francyelle 
de que os vídeos eram “seguros”, só ficaram 
sob seus cuidados.

*Um desses vídeos circulou pelo whatsapp e os 
dados pessoais foram divulgados pela internet.

*Resultado: condenação a 05 meses de 
prestação de serviços à comunidade.



2005 Rose Leonel, Jornalista, apresentadora, 
teve vídeos e fotos divulgados a milhares de 
pessoas, com o telefone pessoal dela e dos 
filhos.

“FUI ASSASSINADA”
“Quando você sofre um crime de internet, sofre 
três dores: a da traição da pessoa que você 
amava, a vergonha da exposição e a dor da 
punição social. As vítimas deste tipo de crime 
são responsabilizadas pela maioria das pessoas, 
enquanto o agressor ainda é poupado pela 
sociedade machista.”
Resultado: após vários anos, condenado a 1 ano 
11 meses de prisão e pagar 30 mil reais, quantia 
inferior aos custos do processo.

Fundou a jornalista A ONG Marias da Internet.
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* nosso sistema é    
suficiente?



* Cenas ou vídeos com pessoa
menor de 18 anos

*Art. 241-A.  Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, 
distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, 
inclusive por meio de sistema de informática ou 
telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que 
contenha cena de sexo explícito ou pornográfica 
envolvendo criança ou adolescente:       
(Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)

*Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.  

*Infiltração de agentes -  Lei 13.441/2017

* 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11829.htm


*Vítima adulta  - não há lei 
compatível com a gravidade 
do fato

CRIME CONTRA A HONRA (injúria ou difamação)

AÇÃO PENAL PRIVADA – 06 meses 
ingressar com queixa crime
Não há previsão de reparação do dano

AMEAÇA (de divulgar)

CONTRAVENÇÃO PENAL- perturbação da 
tranquilidade



*Providências 
urgentes



*MUDAR A LEI!

*tipos penais de assédio, stalking e pornografia de vingança

 ---- pena mínima superior a 1 ano (prescrição em 04 anos)

*ação penal PÚBLICA (condicionada ou não)

*medidas de proteção patrimonial + medida protetiva 
específica PARA QUE O AUTOR NÃO DIVULGE e EXISTA 
RETIRADA IMEDIATA

*reparação do dano moral (387, IV, CPP – prejuízo)

*PROVEDORES - CAMPANHAS PERIÓDICAS (não apenas a 
indenização)



*ENQUANTO ISSO..

*Mulheres adultas: tipo penal de ameaça ou lesão à 
saúde.

*Expedição de mandado de busca e apreensão imediato 
(plantões)

*Medida protetiva autônoma:

*- que o agressor não divulgue

*Solicitar dano moral – EM VALOR INTIMIDATIVO – no 
início do processo ou na ação cautelar



*PROJETOS DE LEI na 
Câmara Deputados



*PL 5555 CAMARA
18 SENADO

Como foi aprovado

*Art.140-A. Ofender a dignidade ou o decoro de 
outrem, divulgando, através de imagem, vídeo ou 
qualquer outro meio, material que contenha cena 
de nudez ou de ato sexual de caráter privado.
Pena – reclusão de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e 
multa.
Parágrafo 1°: A pena é aumentada de um terço a 
metade se o crime é cometido:
I – por motivo torpe;
II – contra pessoa com deficiência.” (NR)



*PL 5555/2013 

*Art.140-A. Ofender a dignidade ou o decoro de outrem, 
divulgando, através de imagem, vídeo ou qualquer outro 
meio, material que contenha cena de nudez ou de ato sexual 
de caráter privado.
Pena – reclusão de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.
Parágrafo 1º: na mesma pena incorre quem 
divulga montagens e fotocomposições com cena de nudez 
ou de ato sexual, com a finalidade de ofender a dignidade ou 
decoro de outrem.
Parágrafo 2°: A pena é aumentada de um terço a metade se o 
crime é cometido:
I – por motivo torpe;
II – contra pessoa com deficiência.” (NR)
Parágrafo 3º: Somente se procede mediante 
representação.
Parágrafo 4º: na sentença, o juiz fixará o valor mínimo 
de reparação a título de dano patrimonial e moral, 
decorrentes da mudança de emprego, de residência, da 
rotina de vida, convivência social e outras  (art. 387, IV, 
CPP).
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação



*Obrigada a todas e todos!

VALERIA SCARANCE
nucleodegenero@mp.sp.mp.br

valeriascarance@uol.com.br
Fones: 11 3119-97-59/3119-9668
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