
 
 



 

 

 

 
 

PREVENÇÃO E DENÚNCIA 
DE VIOLÊNCIA NAS ELEIÇÕES 

 

 

COMO PREVENIR?   

Os ataques e ameaças contra grupos específicos vêm crescendo em quantidade e intensidade nas últimas 

semanas. Sabemos que não podemos abrir mão de defender nossos posicionamentos pessoais ou políticos e 

que esses ataques ferem nossa liberdade de expressão. Ao mesmo tempo, é importante selecionar os espaços 

onde é possível fazer isso sem pôr em risco involuntariamente nossas vidas. Assim, listamos aqui algumas 

orientações gerais para serem observadas principalmente em ambientes desconhecidos, inseguros ou hostis. 

● Andar sempre em grupo; 

● Evitar o confronto; 

● Manter consigo documento de identificação (RG, CNH, entre outros); 

● Manter contatos emergenciais anotados; 

● Se disponível, manter compartilhamento de localização via WhatsApp com contato de confiança que não 

esteja na ação política; 

● Manter celular bloqueado com senha e apagar qualquer histórico de mensagens que seja sensível; 

● Buscar ajuda de autoridade policial; 

 

 

ATOS DE VIOLÊNCIA 

Violências e ameaças podem ocorrer de diferentes formas: 

● Violência ou ameaça física em geral: vias de fato, lesão corporal, estrangulamento, queimaduras, tortura e 

até assassinato. 
● Violência sexual: qualquer conduta que implique no constrangimento a presenciar, a manter ou a 

participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força ou que 

limite ou anule o exercício de direitos sexuais ou ainda a prática de ato libidinoso com o objetivo de 

satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro sem consentimento da pessoa envolvida; 

● Violência patrimonial: entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição 

parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou 

recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades; 

 



 

 

 

 
 

● Violência ou ameaça verbal/psicológica: xingamentos, ridicularização e desqualificação pessoal, 

perseguição, controle e vigilância do comportamento, que também podem ocorrer de maneira virtual, por 

mensagens privadas ou em postagens abertas nas redes sociais. 

 

 

O QUE FAZER E COMO REGISTRAR 

A primeira preocupação nesses casos deve ser garantir a integridade pessoal das vítimas. Se isso estiver 

assegurado e se a situação permitir, também é fundamental que se tente conseguir provas e registros da 

violência para que haja uma investigação e responsabilização. 

 

 
PROVAS 

● Converse e pegue o contato de pessoas que viram o ocorrido e se disporiam a testemunhar; 

● Se possível, peça para alguém registrar a situação com filmagens, fotografias ou gravações de áudio; 

● Verifique se no local havia câmeras, tanto públicas (de monitoramento de trânsito, da GCM ou da PM) 

quanto privadas (estabelecimentos comerciais próximos). Em muitos lugares as gravações duram apenas 

uma semana antes de serem apagadas, fiquem atent@s. 

● Se a violência tiver sido praticada por meio virtual, tire um “print” das mensagens, guarde a URL (o link), 

denuncie na SaferNet e também nas próprias plataformas; 

 

DENÚNCIA 

● Procure uma Delegacia de Polícia, dando preferência às especializadas, como a Delegacia de Crimes Raciais               

e Delitos de Intolerância (DECRADI) ou a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). 

 

● Registre um Boletim de Ocorrência e narre toda a agressão. Indique testemunhas, câmeras (públicas ou               

privadas) e já peça ao Delegado para solicitar oficialmente as imagens. 

● Peça para ser realizado um exame de corpo de delito. Narre as violências físicas e psicológicas praticadas                 

contra você. 

● Encaminhe a denúncia à Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos pelo Disque 100 (Disque Direitos              

Humanos) e o Ligue 180 (Central de Atendimento à Mulher), disponíveis 24h por dia. 

 

ATENDIMENTO JURÍDICO 

● Procure os núcleos especializados da Defensoria Pública do Estado e a Defensoria Pública da União 

(contatos e horários de atendimento em São Paulo adiante). 

 

 

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


 

 

 

 
 

 

 

 

ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 

● Busque atendimento da rede de assistência social do município ou coletivos e organizações de psicólogos 

(contatos de São Paulo adiante).  

Qualquer que seja o atendimento que você precise, apoio psicológico ou orientação jurídica, aconselhamos a 

procura de uma pessoa especializada e de confiança. Caso não possua ou não tenha como arcar com isso, 

existem órgãos e entidades que também podem te ajudar, listados adiante. 

 

 

CONTATOS ÚTEIS 

Veja a lista atualizada em https://www.facebook.com/acodenoface/.  

 

 

https://www.facebook.com/acodenoface/

