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CRIMES CONTRA A PESSOA

Provocação indireta ao suicídio

§ 2º Com detenção de um a três anos, será punido
quem, desumana e reiteradamente, inflige maus tratos a
alguém, sob sua autoridade ou dependência, levando-o, em
razão disso, à prática de suicídio.

Redução de pena

§ 3° Se o suicídio é apenas tentado, e da tentativa
resulta lesão grave, a pena é reduzida de um a dois terços.
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Genocídio

Art. 208. Matar membros de um grupo nacional,
étnico, religioso ou pertencente a determinada raça, com o
fim de destruição total ou parcial dêsse grupo:

Pena - reclusão, de quinze a trinta anos.

Casos assimilados

Parágrafo único. Será punido com reclusão, de quatro a
quinze anos, quem, com o mesmo fim:

I - inflige lesões graves a membros do grupo;
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II - submete o grupo a condições de existência, físicas
ou morais, capazes de ocasionar a eliminação de todos os
seus membros ou parte dêles;

III - força o grupo à sua dispersão;

IV - impõe medidas destinadas a impedir os
nascimentos no seio do grupo;

V - efetua coativamente a transferência de crianças do
grupo para outro grupo.
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Lesão leve

Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de
outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

Lesão grave

§ 1° Se se produz, dolosamente, perigo de vida,
debilidade permanente de membro, sentido ou função, ou
incapacidade para as ocupações habituais, por mais de
trinta dias:

Pena - reclusão, até cinco anos.
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§ 2º Se se produz, dolosamente, enfermidade
incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou
função, incapacidade permanente para o trabalho, ou
deformidade duradoura: Pena - reclusão, de dois a oito
anos.

Lesões qualificadas pelo resultado

§ 3º Se os resultados previstos nos §§ 1º e 2º forem
causados culposamente, a pena será de detenção, de um a
quatro anos; se da lesão resultar morte e as circunstâncias
evidenciarem que o agente não quis o resultado, nem
assumiu o risco de produzi-lo, a pena será de reclusão, até
oito anos.
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Minoração facultativa da pena

§ 4° Se o agente comete o crime impelido por motivo
de relevante valor moral ou social ou sob o domínio de
violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da
vítima, o juiz pode reduzir a pena, de um sexto a um têrço.

§ 5º No caso de lesões leves, se estas são recíprocas,
não se sabendo qual dos contendores atacou primeiro, ou
quando ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo
anterior, o juiz pode diminuir a pena de um a dois terços.
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Lesão culposa

Art. 210. Se a lesão é culposa:

Pena - detenção, de dois meses a um ano.

§ 1º A pena pode ser agravada se o crime resulta de
inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício,
ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima.

Aumento de pena

§ 2º Se, em conseqüência de uma só ação ou omissão
culposa, ocorrem lesões em várias pessoas, a pena é
aumentada de um sexto até metade.


