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Cinco formas de 
violência contra a 

mulher 

Violência física: 
qualquer conduta que 
ofenda integridade ou 

saúde corporal da 
mulher

Violência psicológica: 
 conduta que causa dano 

emocional e diminuição da 
autoestima da mulher ou que 
 prejudica e perturbe o pleno 
desenvolvimento sobretudo, 

explorando e limitando o direito 
de ir e vir. 

Violência sexual: 
 qualquer conduta que a constranja a 

presenciar, a manter ou a participar de 
relação sexual não desejada, mediante 
intimidação, ameaça, coação ou uso da 

força.  

Violência patrimonial:
 qualquer conduta que configure 
retenção, subtração, destruição 
parcial ou total de seus objetos 

em caráter amplo. 

Violência moral: 
qualquer conduta que 

configure calúnia, 
difamação ou injúria.  

Noções gerais
de igualdade 
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A lei cria mecanismos 
para coibir a violência 
doméstica e familiar 

contra a mulher, 
protegendo não só a 

mulher, mas em 
caráter amplo a 

família. 

 Lei Federal 
11340/06 

Noções gerais
de igualdade 

racial e de 
gênero

Lei Maria da Penha:  
completa 11 anos 

em 2017

 Lei Federal 
11340/06 



Crime de Injúria 
Racial 

Noções gerais
de igualdade 

racial e de 
gênero

Crime de 
 Racismo

Tipificado no artigo 140, 
parágrafo 3º do Código 

Penal Brasileiro 

Consiste em ferir a honra  da vítima com 
a utilização de elementos referentes à 

raça, cor, etnia, religião ou origem, tendo 
ação penal pública condicionada à 

representação do ofendido, sendo o 
Ministério Público o detentor de sua 

titularidade.

Tipificado na Lei nº 7.716, de 
5 de janeiro de 1989.

Crime imprescritível e 
inafiançável. 

Ideia norteadora que diferentes raças 
devem ser classificadas como 

inerentemente superiores ou inferiores 
com base em características, habilidades 
ou qualidades comuns herdadas, ainda 

em diferenças biológicas. 



Constituição 
Federal de 88

Noções gerais
de igualdade 

racial e de 
gênero

Constituição 
Federal de 88

Artigo 5º XLII : a prática do 
racismo constitui crime 

inafiançável e imprescritível, 
sujeito à pena de reclusão, nos 

termos da lei. 

XLIII :A lei considerará crimes inafiançáveis e 
insuscetíveis de graça ou anistia a prática da 
tortura , o tráfico ilícito de entorpecentes e 

drogas afins, o terrorismo e os definidos 
como crimes hediondos, por eles 

respondendo os mandantes, os executores e 
os que, podendo evitá-los, se omitirem.  

Lei Estadual nº 13.182 (Estatuto da igualdade 
racial e de combate a intolerância religiosa), que 
vem  a garantir à população negra a efetivação 

da igualdade de oportunidades, defesa de 
direitos individuais, coletivos e difusos e o 

combate à discriminação e demais formas de 
intolerância racial e religiosa.  


