
Muitas vezes estamos falando pela internet com pessoas 
que nunca encontramos pessoalmente e que podem ser 
fake, ou seja, pessoas disfarçadas.

Para evitar que isso aconteça, procure por quem você Para evitar que isso aconteça, procure por quem você 
estiver falando nas redes sociais mais famosas. Se não 
estiver lá, as chances de ser um fake é maior. Além disso, 
verifique se ela tem foto com outras pessoas ou se já foi 
marcada em uma foto. Caso não tenha, é mais um indício 
de disfarce.

Observe também quem comenta nas fotos da pessoa. Se Observe também quem comenta nas fotos da pessoa. Se 
forem todas com um perfil que dê margem para dúvidas, 
melhor não arriscar. Na dúvida, converse com os seus 
responsáveis.

O cuidado com o compartilhamento de imagens 
íntimas nunca foi tão necessário. É cada vez maior o 

número de crianças e adolescentes que compartilham 
esse tipo de conteúdo, correndo o risco da  imagem 
ser divulgada. O artigo 241-A do Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA) qualifica como crime grave a 

divulgação de fotos, gravações ou imagens de crianças 
ou adolescentes em situação de sexo explícito ou ou adolescentes em situação de sexo explícito ou 

pornográfica e prevê pena de 3 a 6 anos de reclusão e 
multa para quem publicar materiais que contenham 

essas cenas com menores de 18 anos.



Se tem alguém te pedindo uma 
imagem íntima ou aconteceu de 

mandar, você pode trocar uma ideia 
com a Manú. Ela é uma personagem 
digital criada para ajudar todas as 

pessoas que estão passando por essa 
situação e precisam de conselhos.

Acesse:Acesse: 
www.facebook.com/falecomamanu

Você sabia que o compartilhamento de 
imagens íntimas de crianças e adolescentes é 
considerado crime segundo o artigo 241-A do 
Estatuto da Criança e do Adolescente?
Além disso, compartilhar esse tipo de Além disso, compartilhar esse tipo de 
conteúdo é muito prejudicial para a vítima, 
que pode sofrer bullying e outras 
consequências.
Se você receber uma imagem íntima, não 
seja cúmplice. Coloque-se no lugar da 
pessoa e alerte os seus amigos.

Presenciou alguém compartilhando a foto 
íntima de criança ou adolescente?
Denuncie essa pessoa! 
Isso pode ser feito no link:

www.mprs.mp.br/denuncia
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