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1 - OBJETO
Projeto de Lei n° 1.517/97, de autoria do Deputado Ronaldo

Vasconcellos, que estabelece proibicao quanto a aplicacao de tatuagens e adornos na
forma que especifica.

A proposicão foi publicada no "Diário do Legislativo" de 21/11/97.

2- PONTOS DE ATENçAO
2.1 - 0 projeto em tela visa a proibir a aplicacao de tatuagens

permanentes e a colocacao de adornos, tais como brincos, argolas e alfinetes, que
perfurem a pele ou membro do corpo hurnano, excetuando-se a colocacao de brincos
nos lObulos das oreihas, em menores de idade.

2.2 - A Lei Federal n° 8.069, de 1990, conhecida por Estatuto da
Crianca e do Adolescente, em seu art. 5 0 , determina que "nenhuma crianca ou
adolescente será objeto de qualquer forma de negligéncia, discriminacao, exploracao,
violência, crueldade e opressao..."; em seu art. 17, prevê o direito ao respeito, que
consiste, entre outras coisas, na inviolabilidade da integridade fIsica, psIquica e moral
da crianca e do adolescente; finalmente, em seu art. 18, determina corno dever de todos
"zelar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer
tratarnento desurnano, violento, aterrorizante, vexatOrio ou constrangedor".

2.3 - 0 descumprimento desta lei sera punido corn o fecharnento
definitivo do estabelecirnento responsável, sendo os infratores punidos pela infringência
dos arts. 5 0 , 17 e 18 da Lei Federal n° 8.069 (Estatuto da Crianca e do Adolescente).

2.4 - 0 projeto contém vIcio de técnica legisltiva, pois não existe no
bojo de suas determinaçOes a chamada "clausula revocatória", indispensável em
qualquer proposicão dessa natureza. Todavia, esse equIvoco pode ser facilmente
corrigido pela comissao competente ao longo de sua trarnitação na Assernbléia
Legislativa.

3- TRAMITAçAO
0 projeto tramita em dois turnos e - foi distribuldo as ComissOes de

Constituicao e Justiça e de Saüde.
Data de.elaboracao: 2/12/97.
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