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Em comemoração ao mês da mulher, a 
Associação de Peritos Criminais 

Federais, com apoio do Grupo de trabalho 
APCF Mulheres, lança a presente cartilha 
com o intuito de compartilhar as principais 

ferramentas hoje disponíveis para que 
vítimas de crimes contra a dignidade 

sexual, liberdade pessoal, honra, entre 
outros, possam minimizar o círculo 
vicioso de desinformação, falta de 

elementos probatórios e impunidade. 
Para além desse aspecto mais prático, o 

presente material também propõe ampliar 
a discussão do tema entre os diferentes 
atores da persecução penal, incluindo, 
para tanto, a visão de peritos criminais 

federais, profissionais responsáveis pela 
produção da prova científica a partir dos 

vestígios encontrados em tais crimes, 
passo fundamental para busca de justiça 

no estado democrático de direito. 
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Segundo 
levantamento da 
Safernet, entidade 
que é referência no 
enfrentamento 
virtual aos crimes 
e violações dos 
direitos humanos, 
os abusos cibernéticos contra mulheres  cresceram 78,5%
de 2019 para 2020, passando de 7.112 para 12.698 denúncias.

"Sextorsão"

"Phishing"

Registro não autorizado
de conteúdo de caráter íntimo

Pornografia de vingança

"Stalking"

Discursos de ódio
e crimes contra a honra

O assédio virtual contra a mulher também é recorrente 
em sites que conectam usuários com interesses 
amorosos. O número de casos desse tipo em 
aplicativos ou sites de relacionamento aumentou mais 
de 250% em cinco anos, só no estado de São Paulo.

A VIOLÊNCIA
CIBERNÉTICA

ATENÇÃO: EXISTEM
CASOS RELATADOS
ATÉ EM REDES SOCIAIS
DE CUNHO
PROFISSIONAL 

Dentre as principais 
expressões, muitas 
de origem inglesa, 
aparecem:



Com alta presença nos ambientes 
virtuais, meninas (crianças ou 
adolescentes) também figuram 
entre as vítimas, nesses casos 
oferecendo de maneira mais fácil 
dados pessoais e "nudes" que são 
posteriormente utilizados para a 
prática de crimes.

Confira no final deste material links 
para materiais orientadores com 
relação aos crimes contra crianças
e adolescentes.

ALÉM DA GRAVE
VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA
IMPOSTA ÀS VÍTIMAS,
HÁ AINDA O RISCO
DOS CRIMES CIBERNÉTICOS
EVOLUÍREM PARA
A VIOLÊNCIA FÍSICA

1 Safernet: Associação civil de direito privado, com atuação nacional, sem fins lucrativos ou econômicos, sem 
vinculação político partidária, religiosa ou racial. Acesso: https://new.safernet.org.br/

35.057
9.558

ATENDIMENTOS REALIZADOS
PELA SAFERNET DE 2007 A 2021

PESSOAS
ATENDIDAS

CRIANÇAS E
ADOLESCENTES



NOVOS
CONCEITOS

"SEXTORSÃO"

Ameaça de se divulgar imagens íntimas para forçar alguém 
a fazer algo - por vingança, humilhação, para extorsão 
financeira ou mesmo para exigir favores sexuais.

Em muitos casos, o autor não possui nenhum conteúdo 
comprometedor da vítima, mas com uso de mecanismos 
convincentes, como indicação de dados pessoais e 
senhas, faz com que sua vítima acredite na ameaça sofrida 
e, a partir daí, o agressor amplia seu poder e, não raro, 
obtém fotos e vídeos íntimos da vítima para continuar o 
crime.

"PHISHING"

Tentativa fraudulenta de adquirir ilicitamente dados 
pessoais de outra pessoa. Muitas vezes a conduta ocorre 
por meio de anúncios falsos de ofertas na Internet, em que 
a pessoa interessada (vítima), ao entrar no anúncio, tem 
seus dados clonados ou hackeados pelo anunciante.

REGISTRO NÃO AUTORIZADO DE 
CONTEÚDO DE CARÁTER ÍNTIMO

Produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, 
conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso 
de caráter íntimo e privado sem autorização dos 
participantes.

CONDUTA TIPIFICADA PELA LEI DOS CRIMES CIBERNÉTICOS (LEI 
12.737/2012), CONHECIDA COMO “LEI CAROLINA DIECKMANN”, EM 
RAZÃO DE A ATRIZ TER SIDO VÍTIMA DE UM ATAQUE HACKER,  QUE 
CULMINOU NO VAZAMENTO DE SUAS FOTOS ÍNTIMAS.

A CONDUTA É TIPIFICADA  PELA LEI  13.772/18, QUE  TAMBÉM PENALIZA 
QUEM REALIZA MONTAGEM EM FOTOGRAFIA, VÍDEO, ÁUDIO OU 
QUALQUER OUTRO REGISTRO COM O FIM DE INCLUIR PESSOA EM CENA 
DE NUDEZ, ATO SEXUAL OU LIBIDINOSO DE CARÁTER ÍNTIMO.

A ANÁLISE PENAL DEPENDE DO CASO CONCRETO
POSSIBILIDADES: MODALIDADE DO CRIME DE EXTORSÃO, DELITO DE 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL, "ESTUPRO VIRTUAL" ENTRE OUTROS.

username

Login



PORNOGRAFIA DE VINGANÇA

Divulgação de fotos e/ou vídeos com cenas íntimas, 
de nudez, de relações sexuais, conteúdos sensuais 
ou similares,  sem o consentimento da pessoa.
Ocorre principalmente ao final de relacionamentos 
amorosos quando a vítima tem fotos e vídeos 
íntimos compartilhados pelo agressor como forma 
de vingança.

CYBERSTALKING

Utilização da Internet para importunar e vigiar de 
forma persistente, com o objetivo de incomodar, 
aterrorizar e alarmar outra pessoa.

O Cyberstalking pode ser difícil de ser reconhecido no 
início. É preciso avaliar comportamentos persistentes 
e perigosos para identificar o estabelecimento de um 
possível padrão de violência.

PUBLICAÇÕES OFENSIVAS

publicações contendo: discursos de ódio, 
ameaças, calúnia, injúria e difamação

A divulgação pode ocorrer por meio de 
websites (especializados ou não), mídias 
sociais, chats, aplicativos multiplataforma
de mensagens, entre outros.

A LEI Nº 13.718/2021 TIPIFICOU, ENTRE OUTRAS, A CONDUTA DE 
DIVULGAÇÃO DE MATERIAL VISUAL ÍNTIMO DA VÍTIMA SEM SEU 
CONSENTIMENTO.

A LEI DO STALKING (14.132/2021), EM VIGOR DESDE MARÇO DE 2021,  
TORNA CRIME A PERSEGUIÇÃO POR QUALQUER MEIO – AMEAÇANDO A 
INTEGRIDADE FÍSICA OU PSICOLÓGICA, RESTRINGINDO A CAPACIDADE 
DE LOCOMOÇÃO, INVADINDO OU PERTURBANDO A ESFERA DE 
LIBERDADE OU DE PRIVACIDADE.

ALGUNS CASOS PODEM SER EQUIPARADOS AOS CRIMES CONTRA A 
HONRA, PREVISTOS NOS ARTIGOS Nº 138 A 140 DO CÓDIGO PENAL E 
SEREM PASSÍVEIS DE MEDIDAS PROTETIVAS PREVISTAS NA LEI MARIA 
DA PENHA. 



REVELAR MENOS, É MAIS

A interação nas redes sociais é pautada pela troca de 
informações que revelam um pouco de sua personalidade e 
de seus hábitos. Porém, sempre deve haver cautela sobre as 
informações divulgadas. Cuidado com informações que 
revelam demais: endereço, número de telefone, números de 
documentos, informações bancárias, detalhes de sua família.

Marcar sua localização em posts e fotos pode permitir que as 
pessoas descubram onde você está e stalkers podem fazer 
uso disso!

O QUE VOCÊ PUBLICA, FICA PUBLICADO

Antes de publicar algo, considere a dificuldade de se retirar o 
conteúdo da Internet caso você se arrependa. Uma vez 
publicado, os conteúdos podem ser salvos, publicados em 
outros sites, em outras redes sociais, ficarem armazenados 
na estrutura de nuvem ou em computadores pessoais de 
outros usuários, e podem ser republicados a qualquer 
momento.

Lembre-se: sua foto não deve ser compartilhada sem seu 
consentimento e há meios de tentar a remoção do conteúdo, 
como denúncias as empresas provedoras de serviços online 
ou aos órgãos públicos.

A LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados- Lei 13.079/18) 
está em vigor no Brasil e prevê a possibilidade de solicitar a 
eliminação de dados pessoais coletados.  

PÚBLICO X PRIVADO

É importante prestar atenção às informações que você está 
revelando em suas redes sociais e também para quem você 
está revelando. As plataformas oferecem opções de 
privacidade para controlar quem pode ver seus dados 
pessoais, bem como todas as demais publicações feitas em 
suas redes sociais.

LEMBRE-SE, ANTES DE TUDO:
A CULPA PELO OCORRIDO
NUNCA É DA VÍTIMA 

DICAS
IMPORTANTES

1

2
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AMIGOS DEMAIS?
Cuide para que suas interações no mundo virtual sejam 
prazerosas e não fonte de problemas. Forme um grupo de 
bons amigos e bons seguidores.

Antes de aceitar o pedido de amizade de alguém, é 
importante que você dê uma olhada no perfil da pessoa. 
Você já se encontrou com ela pessoalmente? Você tem 
amigos em comum com ela? Se alguém não é quem afirma 
ser, você pode, na maioria das redes sociais, denunciar o 
perfil.

Verifique, com alguma periodicidade, quem está conectado a 
você. Na maioria das redes sociais, existem formas 
completas de controlar suas amizades ou seguidores: 
bloquear, deixar de seguir, silenciar. Lembre-se de usá-las 
quando julgar necessário.

SEUS DADOS PESSOAIS IMPORTAM
Procure conhecer como as redes sociais ou outros sites e 
aplicativos que você utiliza tratam os seus dados pessoais: o 
que coletam e com quem compartilham. Essas informações 
ficam disponíveis nas políticas de privacidade.

As políticas de privacidade nem sempre são fáceis de serem 
lidas, mas é importante ler pelo menos aquelas relacionadas 
a serviços que você utiliza com frequência ou que coletam 
muitos dados sobre você.

A LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados - Lei 13.079/18)  
também traz uma série de direitos relacionados à privacidade 
e proteção de dados pessoais.

FIQUE ATENTA ÀS CENTRAIS DE AJUDA
Conheça e explore as centrais de ajuda e segurança online 
das plataformas digitais que você utiliza, onde você vai 
encontrar informações e recursos importantes para sua 
segurança. Dessa forma, se algo errado acontecer com você 
ou um amigo, você já terá as informações necessárias para 
obter ajuda. No final dessa cartilha você encontrará algumas 
delas.

4
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CRIE SENHAS SEGURAS E ÚNICAS

Use senhas fortes de 8 ou mais caracteres, com 
maiúsculas, caracteres especiais e números.

Use senhas únicas para que, caso a senha de um serviço 
de e-mail, site ou rede social seja exposta, as demais 
continuem protegidas.

Sempre que usar computadores públicos, ou mesmo 
privados que não sejam seus, é essencial sair de todas as 
contas que você fez login.

Configure as opções de recuperação de senha nas 
plataformas, assim, além de ter uma saída quando você 
esquece a senha que cadastrou, será possível, em alguns 
casos, retomar o controle em alguns golpes.

MINIMIZE OS RISCOS EM FOTOS ÍNTIMAS

É sempre uma boa ideia não incluir seu rosto, tatuagens e 
marcas de nascença que podem facilmente te identificar.

Considere utilizar aplicativos que possibilitam a exclusão 
automática das fotos e, de preferência, que exijam que 
tanto o remetente quanto o destinatário insiram uma 
senha para conseguir ver uma imagem enviada. Mesmo 
com todos os cuidados, saiba que nenhum desses 
aplicativos é capaz de evitar que a pessoa que receberá 
suas fotos faça printscreen ou fotos das suas fotos!

Se for armazenar as fotos e vídeos, você pode utilizar uma 
forma segura de fazer isto. Você pode armazenar as fotos 
e vídeos em pastas criptografadas ou usar  apps que 
separam fotos selecionadas em uma pasta oculta, só 
acessível mediante senha.

Considere não armazenar tais conteúdos em nuvens.
Tenha cuidado com a sincronização automática das fotos 
na nuvem!

8
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AMOR NA REDE
Cruze os dados dos aplicativos de relacionamento com os 
dados de outras redes sociais. Compare fotos e 
informações.

Verifique se a pessoa possui amigos em comum em 
outras redes sociais. É muito importante que você 
confirme as informações passadas. Quem são os 
familiares, amigos, trabalho etc. Embora existam pessoas 
sozinhas, desconfie daqueles que dizem “sou sozinha no 
mundo”.

Faça perguntas, verifique se seus valores são compatíveis 
com os da pessoa e se vale a pena sair do mundo virtual 
para o mundo real.

Optou pelo encontro? Local público e avise alguém de sua 
confiança!

Converse bastante pelo aplicativo até se sentir segura em 
levar a conversa para outro aplicativo, como o WhatsApp.
A ideia é conhecer melhor a pessoa antes de expor 
maiores detalhes sobre sua vida e, após adicionar a 
pessoa em redes sociais, tome cuidado com aquilo que 
ela poderá visualizar.

USE O DUPLO FATOR DE AUTENTICAÇÃO

Muitas contas em redes sociais, aplicativos de 
comunicação e outras, permitem a criação da 
autenticação em 2 fatores que, embora não seja um 
método infalível, aumenta a segurança, pois acrescenta 
uma camada adicional de segurança para o processo de 
login da conta, exigindo que o usuário forneça duas 
formas de autenticação. A primeira forma – em geral – é a 
sua senha. O segundo fator pode ser qualquer coisa, 
dependendo do serviço. O mais comum dos casos, é um 
SMS ou um código que é enviado para um e-mail. A teoria 
geral por trás de dois fatores é que para efetuar login, você 
deve saber e possuir alguma informação a mais, além da 
senha.

9
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CONTROLE AS PERMISSÕES DOS APPS
Muita atenção, pois os aplicativos para celular 
podem abusar de permissões de acesso à 
câmera, ao microfone e à localização de 
usuários. Autorizações desse tipo podem 
coletar dados sensíveis, seja para uso ilícito ou 
para venda a empresas de marketing que fazem 
anúncios personalizados. Por isso, é 
recomendado não conceder permissões 
desnecessárias a apps para proteger suas 
informações.

CELULAR NOVO? UM ALERTA!
Tenha cuidado com celulares que eventualmente 
ganhe de alguém, é possível instalar programas 
espiões (gravam sons, imagens, localização, tudo 
em tempo real) antes mesmo de iniciar o uso do 
aparelho. Em caso de dúvida, conte com a ajuda 
de profissionais para verificar e mesmo retornar o 
celular para o seu estado de fábrica.

CELULAR OU COMPUTADOR ESTRAGOU?

Cuidado ao enviar smartphones e 
computadores para a assistência, proteja suas 
fotos e demais arquivos. Você pode colocar os 
conteúdos privados em pastas criptografadas, 
por exemplo.

Quando for descartar tais dispositivos, garanta 
que os arquivos foram apagados de maneira 
definitiva. Existem softwares específicos para 
realizar esta tarefa!

11
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QUANDO
A VIOLÊNCIA
É FÍSICA?

Desde 2009, com advento da lei Nº 12.015, o crime de 
estupro passou a ter um conceito mais amplo, 
incorporando o constrangimento mediante violência 
ou grave ameaça nos casos em que vítima pratica com 
o agressor ato libidinoso e não somente a conjunção 
carnal. Ou seja, se você foi obrigado(a) a realizar um 
ato, mesmo que diferente daqueles em que há 
inserção do pênis na vagina (conjunção carnal),  
acompanhado de  violência ou grave ameaça, você 
pode ter sido vítima de estupro, seja você homem ou 
mulher. Nesse caso, se possível, não se lave ou troque 
de roupa para que todos os vestígios sejam 
preservados e procure ajuda imediatamente. 

Em 2018 outra lei, de número 13.718, também alterou 
o código penal e tipificou o crime de importunação 
sexual. O caso mais famoso foi o do sujeito que 
ejaculava em cima de mulheres que estavam no 
ônibus  na cidade de São Paulo, mas há outros 
episódios como o caso da deputada Isa Penna em 
2020 ou da ciclista tocada na nádegas por um 
motorista enquanto pedalava. Entre janeiro e setembro 
de 2021, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) já 
somou 243 processos de importunação sexual. O 
número representa um aumento de 636% em relação 
a 2020 e de quase 2.000% se comparado a 2019.

FOI UM ESTUPRO?
FOI UMA IMPORTUNAÇÃO
SEXUAL?
FOI UMA VIOLÊNCIA
PSICOLÓGICA?
FOI UMA VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA?



Em 2021, foi promulgada a Lei nº 14.188/2021, 
conhecida como "Pacote Basta", que previu, 
entre outras medidas de enfrentamento à 
violência contra a mulher, a criminalização da 
violência psicológica  - caracterizada pelo dano 
emocional à mulher que a prejudique e perturbe 
seu pleno desenvolvimento ou que vise a 
degradar ou a controlar suas ações, 
comportamentos, crenças e decisões, 
mediante ameaça, constrangimento, 
humilhação, manipulação, isolamento, 
chantagem, ridicularização, limitação do direito 
de ir e vir ou qualquer outro meio que cause 
prejuízo à sua saúde psicológica e 
autodeterminação. Além disso, a referida Lei 
normatiza, em âmbito nacional, a Campanha 
"Sinal Vermelho contra violência doméstica", 
idealizada pela Associação dos Magistrados 
Brasileiros - AMB  e pelo Conselho Nacional de 
Justiça - CNJ, segundo a qual se permite que 
denúncias de violência domesticas sejam feitas 
de forma discreta e silenciosa, a partir da 
apresentação de um "X" vermelho desenhado 
na palma da mão em farmácias, drogarias, 
agências do Banco do Brasil, fóruns da Justiça 
Eleitoral ou em cartórios extrajudiciais. 

Ainda em 2021, a Lei nº 14.149/2021 instituiu o 
Formulário Nacional de Avaliação de Risco, 
desenvolvido pelo CNJ e pelo Conselho 
Nacional do Ministério Público - CNMP com 
objetivo de prevenir a reincidência da violência 
contra a mulher, ajudando as instituições a 
gerenciar o risco do aumento das agressões, 
de modo a evitar futuros feminicídios.



Estima-se que apenas 10% das vítimas de crimes sexuais 
procurem atendimento, seja médico ou policial. Mesmo sendo 
crimes de ação penal incondicionada desde 2018, ou seja, que 
independem da manifestação da vítima, os crimes contra a 
dignidade sexual nem sempre têm testemunhas e, se a vítima 
não se sente confiante de denunciar, os agressores tendem a 
seguir impunes, podendo, inclusive, fazer outras vítimas. Isso 
evidencia a importância de as vítimas procurarem uma rede de 
apoio, para que se sintam preparadas e confiantes a denunciar.

O ATENDIMENTO ESTÁ EM LEI!

Nos termos da Lei nº 12.845/13, é um dever legal do Estado o 
atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de 
violência sexual. Referida lei veio acompanhada de claras 
diretrizes para o atendimento às vítimas de violência sexual pelos 
profissionais de segurança pública e da rede de atendimento do 
Sistema Único de Saúde (SUS), conforme o Decreto nº 7.958/13. 
Portanto, há basicamente duas formas de atendimento imediato 
após um episódio de violência sexual. A depender do estado ou 
município brasileiro, a vítima (incluindo crianças) pode se 
deslocar diretamente à delegacia ou à unidade de saúde do SUS, 
onde será feita a profilaxia de doenças como AIDS e de uma 
gravidez indesejada, bem como a coleta de vestígios biológicos 
para que o DNA do agressor presente no corpo ou nas vestes  da 
vítima seja isolado e inserido em bancos de perfis genéticos* 
visando sua identificação.

SEM VESTÍGIOS, SEM PROVAS MATERIAIS

Como comentado acima, o atendimento da vítima após o crime
é de extrema importância para a correta identificação do autor.
Sem o atendimento, não há possibilidade de coleta de vestígios 
biológicos e outras evidências para produção da prova material, 
fundamental para o processo. Dessa forma, tanto pode acontecer 
de o autor do crime seguir impune e, inclusive, cometer outros 
crimes, como, pior, um inocente poder ser equivocadamente 
acusado e preso, como veremos a seguir:

UM FANTASMA
CHAMADO
SUBNOTIFICAÇÃO

*Na página 15 desta cartilha você pode conhecer o que são bancos de per�s genéticos.



SÃO BANCO DE DADOS GERENCIADOS PELA PERÍCIA CRIMINAL ONDE FICAM 
ARMAZENADOS PERFIS GENÉTICOS DE CRIMINOSOS E DE VESTIGIOS DE CENAS DE 
CRIMES DE TODO O BRASIL, DE ACORDO COM A LEI 12.654/12 E O DECRETO 7950/13.  
HOJE QUASE 200 MIL PERFIS  ESTÃO ARMAZENADOS NESSA REDE, O QUE PERMITE 
A INTERLIGACÃO DE INÚMEROS CRIMES E IDENTIFICAÇÃO DE AUTORES.

A PROVA GENÉTICA OFERECE 
MAIS SEGURANÇA E CERTEZA 
À PERSECUÇÃO CRIMINAL, 
DIMINUINDO A IMPUNIDADE

ENTENDA
O CONCEITO

O QUE SÃO
BANCOS DE
PERFIS
GENÉTICOS?

CASOS DE SUCESSO

CLIQUE NAS MATÉRIAS
PARA LER MAIS

g1

Exclusivo: assassino de Beatriz, 
menina morta há seis anos em 
Petrolina, diz que decidiu atacá-la 
após ela gritar

FANTÁSTICO

g1

‘Quero fazer a minha vida’, diz 
gaúcho inocentado por DNA após 
passar 10 anos na cadeia por 
estupro

RIO GRANDE DO 

G A Z E TA  D O  P O V O

Como funciona o banco de DNA 
que está ajudando a colocar 
assassinos impunes na cadeia

g1

Como a polícia de Roraima 
identificou estuprador no Maranhão 
usando banco nacional de DNA; 
entenda

RORAIMA

Opinião
DNA é ferramenta que aponta 
culpados, mas também inocentes

https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2022/01/16/exclusivo-assassino-de-beatriz-menina-morta-ha-seis-anos-em-petrolina-diz-que-decidiu-ataca-la-apos-ela-gritar.ghtml?fbclid=IwAR2gnMYAy3OERBPAXMNwPo-x6dqf6N71X8tiPjvW0rtuIudBa5QDorGdstM
https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2018/12/21/quero-fazer-a-minha-vida-diz-gaucho-inocentado-por-dna-apos-passar-anos-na-cadeia-por-estupro.ghtml
https://www.gazetadopovo.com.br/parana/caso-rachel-genofre-banco-de-dna-parana-como-funciona/
https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2022/02/20/como-a-policia-de-roraima-identificou-estuprador-no-maranhao-usando-banco-nacional-de-dna-entenda.ghtml
https://www.conjur.com.br/2019-mar-26/marcos-camargo-dna-ferramenta-aponta-culpados-inocentes


VALORIZAR A CIÊNCIA 
NO COMBATE AO CRIME É 
TAMBÉM VALORIZAR A 
SAÚDE E SEGURANÇA DE 
MULHERES E CRIANÇAS  

Pesquisa do Conselho Nacional das Defensoras e 
Defensores Públicos-Gerais (CONDEGE/DP-RJ) 
2021- Entre 2012 a 2020 foram realizadas, ao menos, 
90 prisões injustas em função de reconhecimento 
fotográfico. Desse total de prisões 81% está 
relacionado a pessoas negras. 60% dos casos de 
reconhecimento fotográfico equivocado em sede 
policial implicaram na decretação da prisão 
preventiva. O tempo médio dessas prisões foi de 281 
dias – aproximadamente 9 meses.

A prova científica mostra-se  benéfica para as vítimas, pois 
as liberta da responsabilidade de ter que, sozinhas, 
identificar corretamente seus agressores, deixando essa 
tarefa para o Estado, por meio da investigação e do laudo 
pericial. Não só isso, mostra-se benéfica para a sociedade, 
uma vez que esse instrumento funciona como uma política 
pública de combate à impunidade menos custosa aos 
cofres públicos do que outras alternativas, como é o caso 
do aumento de pena. Por fim, mostra-se benéfica até 
mesmo para os próprios identificados, que ficam mais 
resguardados de serem injustamente condenados.

A CIÊNCIA PROVA

OS RISCOS DO RECONHECIMENTO:
ALÉM DE CRIMINOSOS SOLTOS,
INOCENTES PRESOS?



E SE
ACONTECER
COMIGO?

Colete as evidências do crime o quanto antes: salve em 
local seguro os e-mails, capturas de tela (print screen), 
fotos, vídeos, áudios ou qualquer outro material que possa 
ser útil para identificar o(s) autor(es).

Procure uma delegacia, de preferência especializada em 
violência contra a mulher ou crime virtual, e registre um 
boletim de ocorrência.

Comunique a plataforma que está hospedando o conteúdo 
e solicite que retirem o material do ar, se for o caso.

A Central de Atendimento à Mulher presta uma escuta e 
acolhida qualificada às mulheres em situação de violência.
O serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a 
mulher aos órgão competentes. Ainda, fornece informações 
sobre os direitos da mulher, como os locais de atendimento 
mais próximos e apropriados para cada caso: Casa da Mulher 
Brasileira, Centros de Referências, Delegacias de Atendimento 
à Mulher (Deam), Defensorias Públicas, Núcleos Integrados de 
Atendimento às Mulheres, entre outros.

É o número de telefone da Polícia Militar que deve ser acionado 
em casos de necessidade imediata ou socorro rápido. O 190 
recebe ligações de forma gratuita em todo o território nacional

Telefone que pode ser acionado de qualquer local do país, 
oferece serviço que pode ser considerado como “pronto 
socorro” dos direitos humanos e atende graves situações
de violações que acabaram de ocorrer ou que ainda estão
em curso, acionando os órgãos competentes e 
possibilitando o flagrante.

COLETE AS
EVIDÊNCIAS

PEÇA AJUDA!

COMUNIQUE

DISQUE

180

DISQUE

190
DISQUE

100



LINKS DE 
REFERÊNCIAS E 

PESQUISA:

https://www.unicef.org/brazil/media/1263
6/file/meninas-em-rede.pdf

https://www.oas.org/pt/ssm/cicte/docs/20
191125-PORT-White-Paper-7-VIOLENCE

-AGAINST-WOMEN.pdf

https://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/5
29424

https://sistemas.rj.def.br/publico/sarova.a
shx/Portal/sarova/imagem-dpge/public/ar
quivos/Relat%C3%B3rio__DPE-RJ.pdf

https://apcf.org.br/revistas/edicao-no-48-j
ustitia-per-scientia/#fb0=33 

https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/sua-
seguranca/seguranca-publica/ribpg

https://www.ajufe.org.br/comissao-ajufe-
mulheres

https://new.safernet.org.br/denuncie

https://justiceiras.org.br/

crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/se
dh/cartilha_educativa.pdf

eumeprotejo.com/_files/ugd/f04b3c_675c
2d41d3114c319469a6da003b73b3.pdf

https://www.unicef.org/brazil/media/12636/file/meninas-em-rede.pdf
https://www.oas.org/pt/ssm/cicte/docs/20191125-PORT-White-Paper-7-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN.pdf
https://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/529424
https://sistemas.rj.def.br/publico/sarova.ashx/Portal/sarova/imagem-dpge/public/arquivos/Relat%C3%B3rio__DPE-RJ.pdf
https://apcf.org.br/revistas/edicao-no-48-justitia-per-scientia/#fb0=33
https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/sua-seguranca/seguranca-publica/ribpg
https://www.ajufe.org.br/comissao-ajufe-mulheres
https://new.safernet.org.br/denuncie
https://justiceiras.org.br/
crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/sedh/cartilha_educativa.pdf
https://www.eumeprotejo.com/_files/ugd/f04b3c_675c2d41d3114c319469a6da003b73b3.pdf



