PROSECUTOR ACTION KIT

PROMOTORES PODEM AJUDAR A ROMPER O CICLO DO SILÊNCIO
A maioria das vítimas de assédio sexual não denunciam o crime para a justiça criminal. Algumas nem contam para
pessoas próximas. Por isso tão poucos casos são denunciados – e a maioria dos estupradores andam livres – e os
sobreviventes não tem a ajuda e suporte que eles precisam.
Está na hora de romper esse ciclo. Como um promotor, você pode assumir a liderança.

EM QUE CONSISTE A CAMPANHA “ACREDITAR É O PRIMEIRO PASSO?”
“Acreditar é o primeiro passo” é uma campanha de conscientização feita para a sociedade, no geral, colocar um ponto
final no ciclo do silêncio e mudar a forma que os abusos sexuais são respondidos. A campanha foi lançada em Abril de
2011 e, desde então, milhares de profissionais ao redor dos Estados Unidos e do mundo estão fazendo o juramento para
“começar acreditando.” Esta estatística inclui muitos promotores, assim como você:
“Meu nome é Melissa Saterbar. Eu sou promotora, mãe e acredito nesta campanha. Eu apoio pessoalmente e profissionalmente a
ajudar as vítimas a serem ouvidas e levar os infratores para a justiça. Quando alguém disser que foi abusada sexualmente, eu
começarei acreditando sempre, porque acreditar é o primeiro passo.”
“Meu nome é John. Eu sou promotor, marido da filha de uma sobrevivente. Quando uma vítima vier até mim e quiser denunciar
um assédio sexual, eu começarei acreditando sempre, porque acreditar é o primeiro passo.”
“Meu nome é Matt. Eu sou advogado da acusação. Como um acusador eu passei horas escutando amigos e desconhecidos que me
contaram sobre os assédios que sofreram e tudo que eles perderam. Quando alguém me disser que foi abusado sexualmente, eu
começarei acreditando sempre, porque acreditar é o primeiro passo.”
Mas a campanha é muito mais que um juramento pessoal. Ao transformar as respostas das pessoas, em geral, e dos
profissionais sobre o Abuso Sexual, nós poderemos ajudar as vítimas a buscar justiça e cura.
SEM RESPOSTAS...MAIS VÍTIMAS.
AJUDE A PARAR O CICLO DO SILÊNCIO E AJUDE A CONSTRUIR UMA SOCIEDADE MAIS SEGURA.

PORQUE ESTE JURAMENTO É IMPORTANTE?
Após décadas de pesquisas, foi constatado que as vítimas de abuso sexual são frequentemente culpadas ou restam dúvidas é
essas respostas negativas tem um número grande de efeitos prejudiciais. Essas respostas também diminuem a chance da vítima
denunciar o crime é procurar por ajuda.
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“Meu nome é Jane. Eu sou sobrevivente de um abuso sexual, fiz a denúncia mas meu caso não foi investigado. Uma promotora mulher
disse que meu pai disse a ela que eu estava mentindo.”
Isso demonstra o porquê da campanha “Acreditar é o primeiro passo” é tão importante - os resultados só irão mudar
quando os abusos sexuais forem investigados desde o início com credibilidade.

O QUE ISSO SIGNIFICA PARA OS PROFISSIONAIS DA ÁREA CRIMINAL?
Qualquer pessoa pode comprometer-se com a campanha “Acreditar é o primeiro passo” na sua vida pessoal. Mas para
aqueles que trabalham na área da Justiça Criminal houveram certos questionamentos sobre se a participação na
campanha poderia comprometer a capacidade dos promotores de permanecerem objetivos, abrindo espaço para ataques
do advogado de defesa e/ou perdendo casos em julgamento.
Essas questões são legítimas, decorrente da nossa preocupação comum de que casos de abuso sexual devem ser
investigados e processados com base nas evidências.
Primeiramente, é importante deixar claro que não é preciso dizer exatamente as palavras “eu acredito em você.” A
maioria dos profissionais da área da justiça criminal usam frases como “eu sinto muito que isso tenha acontecido com
você”. O importante não são as exatas palavras que serão usadas, mas sim o fato de que as vítimas serão tratadas com
compaixão e respeito, e suas denúncias devem ser levadas em consideração profissionalmente e justamente - ao invés de
comunicar que eles não acreditam. Isto prejudica a ação dos profissionais da justiça criminal para conduzir um depoimento
completo, o que limita a chance de sucesso no processamento dos casos, quando os fatos e as evidências o justificarem.
Quer aprender mais? Nosso boletim de treinamento, que encontra-se no site, explica essa questão em detalhes.

FAÇA O JURAMENTO
Comece fazendo seu próprio juramento da campanha “Acreditar é o primeiro passo.”
I pledge to Start by Believing when someone tells me about their sexual assault.
I pledge to help survivors on the road to justice and healing.
I pledge to end the cycle of silence.
Pledge now
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