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Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano. 
Lesão corporal de natureza grave 
§ 1º Se resulta: 
I - Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias; 
II - perigo de vida; 
III - debilidade permanente de membro, sentido ou função; 
IV - aceleração de parto: 
Pena - reclusão, de um a cinco anos. 
§ 2º Se resulta: 
I - Incapacidade permanente para o trabalho; 
II - enfermidade incuravel; 
III - perda ou inutilização do membro, sentido ou função; 
IV - deformidade permanente; 
V - aborto: 
Pena - reclusão, de dois a oito anos. 
Lesão corporal seguida de morte 
§ 3º Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quís o 
resultado, nem assumiu o risco de produzí-lo: 
Pena - reclusão, de quatro a doze anos. 



Mario Jorge Tsuchiya

Controvérsias?

Como interpretar a ocorrência de uma
simples quebrade prótese (de coisa)?
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Controvérsias?

Alegaçãode erro médico– LCC
Tatuagens emmenores
Piercing em menores
Deformidade permanente
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Lei n. 9.828, de 6 de novembro de 1997

Estabelece proibição quanto à aplicação de tatuagens e adornos, na forma que especifica 

Artigo 1.º - Os estabelecimentos comerciais, profissionais liberais, ou qualquerpessoa que
aplique tatuagens permanentes em outrem, ou a colocação de adornos, tais como brincos,
argolas, alfinetes, que perfurem a pele ou membro do corpo humano, ainda que a títulonão
oneroso, ficam proibidos de realizarem tal procedimento em menores de idade, assim
considerados nos termos da legislação em vigor.

P. único - Excetua-se do disposto neste artigo a colocação de brincos nos lóbulos das orelhas.

Artigo 2.º - Caberá à Secretaria da Saúde a fiscalização e o estabelecimento dos meios
necessários para a aplicação da presente lei.

Artigo 3.º - O não cumprimento da exigência desta lei implicará no fechamento definitivo do
estabelecimento, quando for o caso, e na responsabilidade dos agentes quanto à infringência
dos Artigos 5.º, 17 e 18 da Lei Federal n. 8.069, de 13 de julho de 1990 (ECA).

ECA

Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral
da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da
autonomia, dos valores, idéias e crenças, dos espaços e objetos pessoais.

Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo
de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.
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Toda a nossa ciência, comparada com a
realidade é primitiva e infantil e, no entanto,
é a coisa mais preciosa que temos.

Albert Einstein ( 1879-1955 )
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