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NOTA DE APOIO 

 

A Comissão de Mulheres da Associação Nacional dos Membros do Ministério 

Público - CONAMP, vem a público manifestar seu total e irrestrito apoio à 

Promotora de Justiça Coordenadora do Núcleo de Gênero junto ao Centro de 

Apoio Operacional Criminal do Ministério Público de São Paulo, Dra. Valéria 

Scarance, por ter sido vítima de ataques de cunho sexista, proferidos por 

usuários anônimos, em ambiente virtual no qual a Promotora de Justiça proferia 

palestra. Os ataques se deram, por meio de postagem de vídeos com cenas 

impróprias, de conteúdo pornográfico e por mensagens escritas ofensivas 

dirigidas a todas as participantes do evento. 

  

A Promotora de Justiça Valéria Scarance, que é reconhecida nacionalmente 

por sua atuação firme e intransigente na defesa dos direitos das mulheres e no 

enfrentamento da violência contra a mulher, além de mestre e doutora em 

Processo Penal e especialista em Vitimologia pela IUC – Croácia e docente da 

Pontifícia Unidade Católica de São Paulo foi injustamente ofendida pelas 

mensagens e vídeos de conteúdo misóginos mencionados,  postados com o 

claro propósito de silenciar sua voz quando justamente abordava tema 

referente a violação dos direitos das mulheres.  

  

Diante disso, a Comissão de Mulheres da Conamp, que tem dentre seus 

objetivos, a valorização das mulheres Promotoras e Procuradoras do Ministério 

Público Brasileiro, manifesta apoio à Promotora de Justiça e repele toda e 

qualquer tentativa de inviabilizar, obstar ou impedir a plena atuação de 

membras do Ministério Público e se manterá atenta aos desdobramentos do 

caso, que já está sob investigação,  aguardando que os responsáveis sejam 

identificados e devidamente responsabilizados. 
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