OU ESTÃO AMEAÇANDO FAZER ISSO?
Se você sofreu alguma ameaça de vazamento ou fotos íntimas
suas ou de outra pessoa caíram nas mãos erradas e estão sendo
compartilhadas sem autorização, você pode e deve denunciar e pedir
ajuda às autoridades. A gente te explica como fazer isso.

VOCÊ É MAIOR
DE 18 ANOS?

SIM

NÃO

REGISTRE

PEÇA PARA UM RESPONSÁVEL
LEGAL OU ADULTO DE
CONFIANÇA TE AJUDAR
A SEGUIR ESSES PASSOS:

Armazene o máximo possível de informação sobre
as páginas e as mensagens em que as ameaças
foram feitas ou o conteúdo foi compartilhado: URLs,
prints das telas, e-mails e conversas.

OPCIONAL
Você também pode registrar o
material em um tabelionato de
nota como ata notarial. Esse
procedimento não é obrigatório,
mas ele ajuda a atestar que o
material é verídico.

PROCURE
A POLÍCIA
Vá à delegacia mais próxima para registrar o crime.
Se possível vá a uma delegacia especializada em
crimes cibernéticos ou delegacia da mulher.

O Marco Civil da
Internet obriga as
empresas de internet
a removerem
conteúdos que
violem a intimidade
após as denúncias.

DENUNCIE

SE A VÍTIMA FOR MENOR DE
IDADE, FAÇA UMA DENÚNCIA NA
PÁGINA DA SAFERNET COMO
CONTEÚDO DE PORNOGRAFIA
INFANTIL.

Avise à plataforma que o conteúdo é ilegal e solicite
sua remoção. Basta procurar o botão "denunciar".
As principais plataformas de internet proíbem o
compartilhamento de nudez. Ameaças e intimidações também podem ser denunciadas e removidas. Veja como denunciar.
NO FACEBOOK NO INSTAGRAM NO TWITTER

REMOVA DAS
BUSCAS
O buscador do Google oferece um formulário para
solicitar a remoção. Isso não fará que a imagem
seja removida da página onde está hospedada - ela
não aparecerá mais associada ao nome da vítima
nos resultados da busca. O formulário deve ser
preenchido pelos responsáveis legais de menores
de 18, por advogados ou outros representantes
legais da vítima da exposição não autorizada.
Acesse o formulário AQUI.

CONTE COM
A FAMÍLIA

BUSQUE
APOIO

Você não está sozinh@. Conte com o
apoio dos amigos, família e escola. Isso
ajuda a superar momentos difíceis e
evitar que situações piores ou desfechos
trágicos aconteçam.

A SaferNet oferece orientação, gratuita
e com sigilo, em canaldeajuda.org.br.
Não hesite em buscar ajuda proﬁssional se estiver muito difícil lidar com a
dor e com o sofrimento

APOIE

INCONDICIONALMENTE
Muitas vítimas desse tipo de crime
se sentem sozinhas e desamparadas, e se sentem culpadas em
relação ao que aconteceu. Mostre
que ela tem o seu apoio.

NÃO SE CULPE
A culpa é sempre de quem compartilhou
sem a sua autorização. E essa pessoa deve
ser denunciada e responsabilizada.

www.denuncie.org.br

