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+
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=

A Procuradoria-Geral de Massachusetts está
empenhada em abordar incidentes de ódio
sempre e onde quer que ocorram. Junto com
o impacto sobre as vítimas individuais, os
incidentes de ódio ameaçam a segurança,
o bem-estar e a liberdade de comunidades
inteiras. O ódio não será tolerado.

CRIME DE
ÓDIO

Crime de ódio ou incidente de ódio?
Determinada conduta criminosa é um crime de ódio quando o perpetrador é motivado por preconceito ou
preconceito contra a raça, cor, religião, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero ou deficiência de
outra pessoa. Incidentes de ódio são atos de preconceito que não são crimes.

Que leis protegem você?
A Lei dos Direitos Civis de Massachusetts

Leis Anti-Discriminação

A Lei dos Direitos Civis de Massachusetts protege todos
os residentes e visitantes de Massachusetts contra
ameaças baseadas no ódio ou ataques que interfiram
com seus direitos legalmente protegidos. Isso pode
incluir, por exemplo:

A Procuradoria-Geral impõe a lei de Massachusetts que
proíbe a discriminação em habitação, local de trabalho,
escolas e espaços públicos. Os direitos de uma pessoa
podem ter sido violados se:

• Assédio por vizinhos ou proprietários
• Interferência com atividades protegidas, como
acesso às instalações de saúde reprodutiva ou voto
• Ameaças ou violência em espaços públicos
Lei de crimes de ódio
É crime cometer agressão e danos à propriedade de
alguém com a intenção de intimidar essa pessoa devido
à sua identidade. Um(a) aggressor(a) também pode
ser processado(a) se interferir pela força ou ameaça
de força contra alguém. A conduta odiosa ainda pode
ser um crime de ódio, mesmo se o perpetrador se
enganou ao acreditar que a vítima era membro de um
determinado grupo ou se o preconceito não foi o único
fator motivador para a conduta.
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• O proprietário não protege o inquilino do assédio
de ódio por parte de um vizinho
• Um empregador deixa de tomar medidas para lidar
com um ambiente de trabalho hostil causado por
ódio ou preconceito no local de trabalho
• A escola deixa de agir quando os alunos são
intimidados ou assediados com base em uma
característica protegida
• Uma empresa falha em proteger seus clientes da
conduta odiosa de seus funcionários
Outras Consequências
Às vezes, incidentes e discursos baseados no ódio não
violam a lei, inclusive quando são protegidos pela
Primeira Emenda da Constituição. No entanto, pode
haver outras consequências nesses casos. Por exemplo,
conduta ou discurso de ódio podem violar códigos de
conduta no local de trabalho, habitação, escola ou em
plataformas de mídia social.

VIRE

O que você deve fazer se
for vítima de ódio?

Como você pode ser
protegido(a)?

As vítimas de ódio devem primeiro ter certeza de que
estão seguras e procurar atendimento médico, se
necessário. Em seguida, as vítimas devem considerar as
seguintes etapas:

Se você for vítima de um incidente de ódio, poderá
receber proteção judicial para manter-se seguro(a) e
obter justiça. Dependendo das circunstâncias, o tribunal
pode:

• Entre em contato com as autoridades locais
• Escreva as palavras exatas trocadas e uma descrição
detalhada dos eventos com datas e horários
• Salve todas as evidências e tire fotos, incluindo de
quaisquer veículos envolvidos
• Obtenha as informações de contato de qualquer
testemunha ocular

• Solicitar proteção para uma vítima e outras pessoas
como ela
• Exigir que o perpetrador fique longe da vítima
• Proibir mais atos odiosos do perpetrador
• Ordem de indenização monetária para a vítima

Para quem você pode ligar?
Polícia local
No caso de um crime, relate o incidente às autoridades
locais, ligando para o 911.

Comissão de Massachusetts contra a
Discriminação
MCAD aplica as leis anti-discriminação, incluindo
habitação, emprego e acomodações públicas.

Divisão de Direitos Civis da ProcuradoriaGeral

Registre uma reclamação: mcad.appointlet.com

Denuncie incidentes de ódio, crimes ou violações dos
direitos civis à Procuradoria-Geral de Massachusetts.

Departamento Federal de Investigação

Registre uma reclamação:
mass.gov/ago/civilrightscomplaint
Envie-nos um email: civilrights@mass.gov
Ligue para nós: (617) 963-2917
Divisão de Compensação de Vítimas da
Procuradoria-Geral
Se você, um parente ou um ente querido, foi vítima de
um crime violento, pode ter direito a uma indenização
para cobrir despesas não seguradas, como cuidados
médicos.
Visite: mass.gov/ago/victimcomp
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O FBI investiga crimes federais.
Envie uma dica: tips.fbi.gov
Ligue para o escritório de Boston: (857) 386-2000
Saber mais
Para obter mais informações e encontrar uma
organização que trabalha para combater o ódio em sua
comunidade, visite mass.gov/ago/nohate.

