
 

Fundos de indenização para 
vítimas 

 

 
 
 
 
 
 

 

“O meu gabinete se dedica a 

processar crimes de ódio com uma 

abordagem agressiva. Duas vezes 

reconhecida como a principal 

promotoria do país no 

enfrentamento de crimes de ódio, 

continuamos e expandimos esse 

compromisso por intermédio da 

educação pública. Ajude-nos a 

proteger você e os seus entes 

queridos. Denuncie crimes e 

incidentes de ódio. Nossa missão 

é proteger todos os moradores do 

Condado de Montgomery, 

independentemente de raça, 

etnia, orientação sexual, gênero, 

identidade de gênero, situação de 

imigração, nacionalidade, crenças 

religiosas, deficiência ou falta de 

moradia.” 

 

 

 

 
JOHN J. McCARTHY 

Procurador do Estado de Maryland 

no Condado de Montgomery 

Fundo de parceria para vítimas de violência por 
ódio 

240-777-8450 

www.montgomerycountymd.gov/humanrights/outr

each/partnership.html 

 

VASAP (Programa de assistência a vítimas e 

contra agressão sexual) 

240-777-1355, dias úteis 
240-777-4357, Linha de crise 24 horas 
www.montgomerycountymd.gov/hhs-

program/BHCS/VASAP/VASAPindex.html 

E-mail: vasap@montgomerycountymd.gov 

 

CICB (Conselho de indenização por danos 

criminais) de Maryland 

410-585-3010 

http://goccp.maryland.gov/victims/cicb 
 

O Gabinete do Procurador do 

Estado de Maryland no 

Condado de Montgomery 

processou com sucesso autores 

de crimes de ódio. 
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O que constitui um 
CRIME DE ÓDIO em 
Maryland? 

Nos termos do artigo 10-301 a 10.-308 do Código 

Penal de MD, uma pessoa não pode: 

“Cometer um crime que seja motivado, no 

todo ou em parte, pela raça, cor, 

nacionalidade, crença religiosa, orientação 

sexual, gênero, identidade de gênero, 

falta de moradia ou deficiência de outra 

pessoa ou grupo.” 

Se uma pessoa cometer um crime motivado 

por qualquer um dos fatores acima, ela pode 

ser acusada de um crime de ódio. Isso 

acarreta uma pena além da pena prevista 

para o crime cometido. 

Penas adicionais para crimes de 
ódio 

 

DELITO PENA 

Contravenção 
Até 3 anos de prisão 

e/ou multa de US$ 

5.000 

Crime 
Até 10 anos de prisão 

e/ou multa de US$ 10.000 

Homicídio Até 20 anos de prisão 

e/ou multa de US$ 20.000 

 
A Liga Antidifamação concedeu 

duas vezes o PRÊMIO SHIELD ao 

Gabinete do Procurador do Estado 

de Maryland no Condado de 

Montgomery pelo destaque em 

liderança no combate a crimes de 

ódio. 

Qual é a diferença entre 
UM INCIDENTE 
RELACIONADO A 
PRECONCEITO e um 
crime de ódio? 
Um incidente relacionado a preconceito pode 

ser motivado pelas mesmas razões de um 

crime de ódio, mas é diferente porque o ato 

não alcançou o nível de um crime. 

É importante denunciar incidentes relacionados a 

preconceito ao Departamento de Polícia do 

Condado de Montgomery para que as autoridades 

possam determinar se o ato violou a lei. 

 

O que devo fazer se for 
vítima ou testemunhar 
um crime de ódio ou 
incidente relacionado a 
preconceito? 

DENUNCIE fazendo o seguinte: 

•  Ligue para 9-1-1 em uma emergência. 

•  Se não for uma emergência, ligue para 301-

279-8000 para entrar em contato com a 

Polícia do Condado de Montgomery. 

•  Para a sua própria segurança, não 

confronte os autores. 

•  Não limpe nem destrua nenhuma prova 

relacionada ao crime até que a polícia 

chegue e investigue. 

•  Pergunte à polícia quais serviços estão 

disponíveis para você. 

•  Consulte mais informações na seção Recursos 

deste folheto. 

Recursos 
Maryland Attorney General’s Hate Crimes Hotline 

(Linha Direta para Crimes de Ódio da Procuradoria-

Geral de Maryland) 

1-866-481-8361 

Communities United Against Hate (CUAH, 

Comunidades Unidas Contra o Ódio) do Condado de 

Montgomery (MC) www.cuahmcmd.org 

MC Department of Police (Departamento de Polícia de 
MC) 

301-279-8000 

www.montgomerycountymd.gov/pol 

MC Office of Human Rights (Departamento de Direitos 
Humanos de MC) 

240-777-8450 

www.montgomerycountymd.gov/humanrights 

MC Office of Community Partnerships 

(Departamento de Parcerias Comunitárias de MC) 

www.montgomerycountymd.gov/partnerships 

Maryland Attorney General’s Civil 

Rights Division (Divisão de Direitos 

Civis da Procuradoria-Geral de 

Maryland) 

410-576-6300  1-888-743-0023 

www.marylandattorneygeneral.gov/Pages/Civil 

O Maryland Crime Victims’ Resource Center 

(Centro de Recursos para Vítimas de Crimes de 

Maryland) 301-952-0063 www.mdcrimevictims.org 

presta serviços gratuitos de representação jurídica e 

defesa de direitos para vítimas de crimes. 

State of Maryland Commission on 

Civil Rights (Comissão de Direitos 

Civis do Estado de Maryland) 410-

767-8600 1-800-637-6247 

www.mccr.maryland.gov 

Para consultar recursos locais, informações sobre 

serviços sociais e indicações: 

Ligue para 2-1-1 www.211md.org 

Envie uma mensagem de texto com 

seu Código postal para 898-211 

Serviços para pessoas com deficiência auditiva 
e visual (usuários de TTY), ligue para a 

Maryland Relay (Central de Retransmissão de 
Maryland) pelo número 7-1-1. 
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