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RESUMO
Em que pese o exercício da prostituição ser atividade relatada desde a antiguidade até os dias atuais, vislumbra-se que
em razão de moralismos discriminatórios, que condenam aqueles que se utilizam do próprio corpo para prover a sua
subsistência, a prática permanece excluída de qualquer tutela jurisdicional. Essa omissão normativa importa não apenas
na marginalização continuada deste segmento e na violação de seus direitos fundamentais, mas também fomenta a
exploração sexual. Assim, o presente trabalho – que se materializa por meio do método teórico – tem como objetivo
analisar, a partir dos preceitos constitucionais, a questão paradoxal da prostituição no direito brasileiro, que apesar de
ser  reconhecida  como  uma  profissão  pelo  Ministério  do  Trabalho  desde  2002,  ainda  carece  de  regulamentação
específica,  buscando-se  não  apenas  problematizar  a  inércia  legislativa,  bem  como  apontar  a  necessidade  de
regulamentação  da  atividade  dos  profissionais  do  sexo  como um instrumento  de  concreção  da  dignidade  dessas
pessoas,  com  destaque para  o Projeto de Lei nº 4.211/2012,  intitulado Projeto de Lei Gabriela Leite, de autoria do
Deputado Federal Jean Wyllys.

PALAVRAS-CHAVE: Dignidade Humana; Direitos Fundamentais; Mercantilização; Prostituição.

1 INTRODUÇÃO

Dentre as mais variadas atividades laborais já realizadas ao longo da história da humanidade,
observa-se que o exercício da prostituição é descrito como sendo uma das atividades mais remotas
já  desempenhadas por  homens e mulheres.  Entretanto,  o  tema ainda se  mostra  extremamente
controvertido socialmente e juridicamente, pois a prática envolve livre disposição do próprio corpo
com o objetivo de obter proveitos (geralmente financeiros), por meio da prestação de atividades que
visam a satisfação sexual de outrem.

Por relacionar-se à autonomia e à liberdade sexual,  a  prostituição é compreendida como
sendo um tabu, motivo pelo qual o legislador manteve-se silente. De tal modo que os profissionais
do sexo (homens e mulheres) encontram-se em situação de vulnerabilidade, pois ao não terem
direitos  reconhecidos,  bem como a  atividade  regulamentada,  são  submetidos  às  mais  diversas
formas de violência, como agressões físicas, por não possuírem locais adequados de atendimento,
até a exploração sexual, perpetrada por aqueles que oferecem “locais seguros” para o desempenho
da atividade.

Se  por  um  lado  é  notável  o  avanço  social,  político  e  jurídico  alcançado  frente  ao
reconhecimento da prostituição como atividade laboral, desde 2002, pelo Ministério do Trabalho, de
outro mostra-se paradoxal a omissão legislativa, que ao deixar de regulamentar a profissão, nega a
estes profissionais direitos essenciais, tais como o amplo acesso à saúde, o direito ao trabalho, à
segurança pública e, primordialmente, à dignidade humana.

É sob esta perspectiva que no ano de 2012, o Deputado Federal Jean Wyllys propôs o Projeto
de Lei n. 4.211, intitulado Projeto de Lei Gabriela Leite1, com o intuito de corrigir o problema, por

1 Gabriela Leite foi uma prostituta e militante das causas dos profissionais do sexo e que defendia, dentre outras coisas,
que a prostituição não deveria ser vista exclusivamente como a última opção de trabalho, pois grande parte das pessoas
que exercem a atividade, assim o faziam por livre escolha. Fundou ainda a ONG Davida, a Rede Brasileira de Prostitutas
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meio da regulamentação da prostituição, salvaguardando direitos fundamentais às mulheres e aos
homens que exercem tal atividade, por meio da sua desmarginalização e descriminalização.

Assim,  o presente trabalho,  desenvolvido  por  meio  do método teórico,  tem como escopo
analisar,  a  partir  dos  preceitos  constitucionais,  a  questão  paradoxal  da  prostituição  no  direito
brasileiro, que apesar de ser reconhecida como uma profissão pelo Ministério do Trabalho desde
2002, ainda carece de regulamentação específica, buscando-se não apenas problematizar a inércia
legislativa, bem como apontar a necessidade de regulamentação da atividade dos profissionais do
sexo como um instrumento de concreção da dignidade dessas pessoas.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A presente pesquisa foi realizada pelo método teórico de livros, artigos científicos, revistas
científicas, reportagens e estudos já realizados sobre o tema, para que através deles seja feita a
análise interpretativa que resulte na problematização do tema e em suas respetivas soluções.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 DA PROSTITUIÇÃO: CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA E CONCEITUALIZAÇÃO

A prostituição existe desde os primórdios da humanidade, sendo que nem sempre foi alvo de
aversão e estigmas, tal como ocorre atualmente (MAGRINELLI, 2014). Na antiguidade, por exemplo,
possuía caráter religioso, era praticada em templos religiosos e dedicada ao deus Astarté e a deusa
Isis, na Fenícia e no Egito respectivamente (PRADO 2010, p.698),  enquanto na Índia, eram “os
próprios sacerdotes quem defloravam as jovens virgens”.

 Isso porque, à época a prática era tida como um ato divino “que se oferecia às deusas,
sugerindo não apenas uma outra relação com a oferta do sexo, mas também com a sexualidade e a
espiritualidade” (BARROS, 2013), onde as mulheres que se dedicavam ao feito usufruíam de grande
prestígio social e, por serem:

[...]  consideradas  a  encarnação  terrena  da  deusa,  era  natural  que  algumas  devessem
proporcionar  o  elo  vital  entre  a  comunidade  e  sua  divindade,  e  isto  elas  fizeram  como
sacerdotisas xamânicas. Com seus rituais sagrados e danças que conduziam ao estado de
transe, as sacerdotisas canalizavam a energia criativa da deusa para o mundo material [...].
Estes  estados  de  transe  eram  forma  de  consciência  ampliada,  um  despertar,  um  sonho
controlado, durante o qual a consciência do cotidiano e o que podemos chamar de mente
inconsciente, se fundia para permitir que as ideias e as imagens tomassem forma. (ROBERTS,
1992, p.21.)

Na Grécia antiga a prostituição foi  colocada sob controle estatal  e, também passou a ser
explorada  por  este,  já  que  se  exigia  o  pagamento  da  taxa  da  prostituta  (denominada  de
pornikotelos), uma espécie de tributo estatal necessário para que aqueles que desejassem abrir o
seu próprio bordel. Situação semelhante observada também em Roma, que além de cobrar imposto
sobre a atividade em si, também foram os primeiros a implantarem o primeiro sistema de registro
estatal das prostitutas, requisito legal para que recebessem a licença para o exercício (ROBERTS,
1992, p.21).

e a grife DASPU, dando visibilidade ao segmento e reivindicando o reconhecimento da atividade.
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Durante a Idade Média, as prostitutas continuaram a ser elemento integrante da vida urbana,
de tal modo que “quase não existia uma cidade que não tivesse sua “boa casa”, como era às vezes
conhecido o bordel”  (RICHARDS, 1993, p.  121).  Na verdade,  apesar de social  e religiosamente
condenada, a prostituição neste período desfrutava de uma relativa aceitação, como uma espécie de
“mal  necessário”,  uma  vez  que  “seu  desempenho  público  corroborava  para  a  manutenção  da
castidade das virgens “de família”, que deveriam chegar “puras” ao casamento” (MEIHY, 2015), e
possibilitava que os rapazes pudessem ostentar sua virilidade e adquirir “experiência” (MEIHY,2015).

Frente a intensificação do processo de urbanização a prostituição, entre os séculos XI e XII,
“passou a ser cada vez mais vista como um fenômeno social que precisava de regulamentação”
(RICHARDS, 1993, p. 123), sendo novamente colocada sob controle do Estado, que por um lado,
buscava salvaguardar a ordem e a moral, ao restringir o seu exercício a determinadas localidades
(mais remotas) e (tentar) impedir a livre circulação, mas por outro procurava obter recursos, taxando-
a (SILVA, 2011).

No contexto nacional a prostituição esteve presente desde o período colonial, e tal como nos
demais países, “as prostitutas do Brasil Colônia foram úteis para a construção e valorização do seu
oposto:  as  mulheres  puras,  identificadas  com  a  Virgem  Maria  e  distantes  da  sexualidade
transgressora” (SANCHES,2017), paradoxalmente vistas como “pacificadoras da violência sexual,
salvaguarda do casamento moderno e, ao mesmo tempo, taxadas de meretrizes”.  Frisa-se que,
assim  como  a  prostituição  se  fez  socialmente  presente  no  decorrer  do  tempo,  o  estigma  e  a
reprovação social também sempre a seguiram (AFONSO,2014, p. 323-339), em razão de um senso
de moralidade sexual arraigado na humanidade (SILVA, 2011) e corroborado, principalmente, com o
fortalecimento  da  religião.  Entretanto,  apesar  da  discriminação  e  das  iniciativas  de  controle  e
segregação social oriundas das autoridades públicas, a atividade seguiu em plena ascensão nos
séculos subsequentes até a contemporaneidade (SILVA,2011).

Esse preconceito decorre da própria natureza da atividade, isso porque a prostituição consiste
na  prestação  sexual  com  habitualidade  com finalidade  lucrativa,  ou  seja,  constitui  “o  comércio
habitual  da atividade sexual” (NUCCI, 2010, p.943),  praticado “por uma pessoa a indeterminado
número  de  indivíduos”  (PRADO,  2010,  p.699),  onde  a  habitualidade  na  prestação  de  serviços
sexuais e indeterminação do número de pessoas para quem é ofertado o serviço, despontam como
requisitos doutrinários essenciais para sua configuração.

Importa ainda destacar, que o ato de se prostituir sofreu transformações ao longo do tempo,
hoje a prática desta espécie de atividade não é mais de exclusividade das mulheres (apesar de
ainda serem maioria), congrega também homens, travestis, transexuais, entre outros, de modo que
o termo mais comum para se referir a estas pessoas é profissional do sexo, termo com abrangência
mais ampla (SANTOS, 2016). 

Do  mesmo  modo,  a  prática  não  se  limita  apenas  às  ruas,  há  ainda  as  denominadas
acompanhantes de luxo, que muitas vezes podem ser encontradas por meio de anúncios em jornais
(modalidade corriqueira de divulgação do serviço sexual ofertado), ou ainda contratadas por meio de
“agências”, do mesmo modo que casas de prostituição também são empreendimentos clandestinos
comuns nas cidades brasileiras de um modo geral.

3.3 A DIGNIDADE HUMANA E A PROSTITUIÇÃO: UM DIÁLOGO POSSÍVEL?

O conceito de dignidade humana é complexo e dinâmico, à medida em que é aberto e sua
amplitude  varia  no  tempo  e  espaço,  estando  em  constante  processo  de  construção,
desenvolvimento  e  aprimoramento  (RIVABEM,2017).  A  respeito  do  tema  Antônio  Junqueira  de
Azevedo,  assegura que “o direito  do século XXI não se contenta com os conceitos axiológicos
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formais, que podem ser usados retoricamente para qualquer tese”, de tal modo que um dos maiores
desafios  deste  século  para  os  operadores  do  Direito  é  de  delimitar  juridicamente  a  expressão
“dignidade da pessoa humana” (AZEVEDO, 2002, p. 90-101). 

De acordo como Ingo W. Sarlet, a dignidade da pessoa humana é:

[...]  qualidade intrínseca e distintiva  de cada ser  humano que o faz merecedor do mesmo
respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um
complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e
qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições
existentes mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação
ativa e corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os
demais seres humanos.(SARLET, 2004, p.60)

De tal assertiva denota-se a falta de um conceito certo e determinado, mas por outro lado é
possível se inferir que a dignidade humana “possui inquestionável componente axiológico-normativo
e, por isso, a doutrina, de maneira geral, ao se referir a ele o faz sem distinguir se princípio ou valor”
( RIVABEM,2017,p.11), porque ao mesmo tempo em que é um valor inerente a todo e qualquer ser
humano, também desponta como um princípio jurídico fundamental reconhecido e de observância
obrigatória (quando da aplicação do direito) ( RIVABEM,2017,p.11), cujos pressupostos diretos são a
intangibilidade da vida, a preservação da integridade física e psíquica, bem como o respeito às
condições mínimas ao pleno desenvolvimento da pessoa ( AZEVEDO,2002,p.90-101).

No  ordenamento  jurídico  brasileiro,  a  dignidade  humana  tem  previsão  expressa  na
Constituição Federal  de 1988,  especificamente no artigo 1º,  inciso III,  como um fundamento da
República  Federativa,  de  tal  modo que é forçoso reconhecer  que o  legislador  “erigiu  a  pessoa
humana como valor supremo do ordenamento jurídico” (FACHIN, 2015, p. 207), guiado por uma
concepção humanista presente em todo o texto constitucional.

Neste contexto, o tratamento moderno da dignidade humana inspira-se na filosofia kantiana
e, exige uma conduta ética inspirada na máxima de que “todo homem é um fim em si mesmo, não
devendo  ser  funcionalizado  a  projetos  alheios”  (  BARROSO,2010),  pois  assim como as  coisas
podem  ser  precificadas,  “as  pessoas  humanas  não  têm  preço  nem  podem  ser  substituídas,
possuindo um valor absoluto, ao qual se dá o nome de dignidade” (BARROSO,2010) e, frente a tal
premissa emerge uma certa dificuldade ou resistência em se relacionar a dignidade humana e os
profissionais do sexo, já que a atividade desenvolvida abarca a mercantilização da atividade sexual,
onde o corpo é instrumento de trabalho.

Mas  este  não  é  o  único  motivo  que  impulsiona  a  mitigação  da  dignidade  humana dos
profissionais do sexo, pois a categoria convive historicamente reduzida à marginalidade social, cuja
discriminação tem seu alicerce “na opressão moral e religiosa à prática de relações sexuais com o
objetivo de se obter prazer ou dinheiro, em detrimento à finalidade procriatória, o que permanece
mesmo após os avanços científicos que desenvolveram métodos contraceptivos” (LOBO, v. 17, n. 3
(2016).

Em que pese o fato de serem inúmeros os fatores que levam pessoas a ingressarem nesse
mercado, na maioria das vezes, é a prostituição forma de sobrevivência tanto do profissional, como
de sua família, ao passo que a negação ao reconhecimento e falta de regulamentação atenta contra
a  dignidade  humana  tanto  normativamente,  como  axiologicamente,  mesmo  sendo  o  seu  valor
absoluto, inafastável e irrenunciável, já que:

[...] eventual relativização da dignidade na sua condição de princípio (de norma jurídica) não
significa  que se esteja  a transigir  com o caráter  inviolável  da dignidade considerada como
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qualidade inerente a todas as pessoas, que as torna sujeitos de direitos e merecedoras de igual
respeito e consideração no que diz com sua condição humana. (SARLET, 2004, p. 143).

Partindo-se do pressuposto de que a dignidade é inerente ao ser humano, devendo desta
forma ser respeitada e mantida acima de tudo, cabe ao Estado o dever de proporcionar condições
de uma vida digna aos profissionais do sexo e, principalmente, proteção para a categoria, já que em
razão da inércia estatal  muitos acabam ficando mais vulneráveis e sendo vítimas da exploração
sexual,  bem como violências,  que  não  raramente  resultam em morte,  situação  esta  que  faz  a
regulamentação (a ser tratada mais a frente) emergir como uma possível ferramenta (não única, mas
indispensável) à concretização da dignidade humana deste indivíduos.

3.4 A PROSTITUIÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

Ao  se  tratar  de  prostituição,  é  importante  considerar  que  esta  não  se  confunde  com  a
exploração sexual,  para alguns autores esta última consiste em um gênero,  onde a prostituição
desponta como uma espécie, juntamente com a pornografia, o turismo sexual e o tráfico de pessoas
(LIBARDONI,2015). Contudo, nem sempre a prostituição pode ser enquadrada como uma espécie
de exploração sexual,  pois enquanto a primeira indica a venda de serviços sexuais,  a segunda
(exploração sexual) relaciona-se com a prática sexual mediante a utilização abusiva ou ardil de outra
pessoa (NUCCI,2015).

Na  verdade,  em  observância  aos  preceitos  constitucionais,  a  melhor  interpretação  é  no
sentido de que:

[...] o ato de prostituir-se não afeta a dignidade sexual em seu sentido político, pois o objeto de
proteção dos crimes sexuais não é a moral sexual, e sim a agressão à melhor expressividade
do  conceito  de  dignidade  sexual,  que  é  o  direito  à  autodeterminação  sexual.  Portanto,
exploração existe apenas nos casos em que este livre agir é lesionado, e o artigo 229 permite
afirmar-se, de lege lata, que exploração sexual ocorre “apenas nos casos em que a em que a
pessoa que pratica atos sexuais não o faz de modo livre, e sim age com vontade viciada por
fraude ou coação praticada pelo agente” (MUÇOUCAH,2017).

No Brasil a atividade não é explorada pelo Estado e este também não cobra o pagamento de
tributos daqueles que se dedicam à prestação de serviço sexual, entretanto, a prática segue sem
qualquer regulamentação , já que o país adota o sistema abolicionista , onde o comércio sexual em
si não constitui crime como outrora, pois não há previsão alguma no Código Penal que a tipifique
como tal, o que não ocorre com pessoas que contratam ou tiram proveito da prostituição, dada a
expressa tipificação (art. 230, CP ).

Contraditoriamente, se por um lado o ordenamento jurídico não proíbe a prostituição, por
outro também não oferece proteção aos profissionais do sexo. O Ministério do Trabalho, desde
2002, reconhece a prostituição como atividade laboral,  passível de ser desempenhada de forma
autônoma, por pessoas maiores de 18 (dezoito) anos civilmente capazes, tendo sido incluída no
Cadastro Brasileiro de Ocupação (CBO), entretanto, apresentar de representar um evidente avanço,
referida mudança não teve o condão de tornar a atividade passível de contratação com vínculo
empregatício, ainda que reúna todos os requisitos legais para tal.

Forçoso reconhecer que embora a Constituição Federal garanta o livro exercício de profissão,
nos termos o artigo 5º, inciso XIII , no caso da prostituição, ainda que desfrute do reconhecimento
como  trabalho,  enfrenta  entraves  na  esfera  penal  e  a  omissão  na  esfera  trabalhista,
injustificadamente, uma vez que configura-se nitidamente como trabalho, em que há “a utilização
das  energias  alheias  em favor  de  alguém,  que  dele  se  beneficia,  pouco  importando  os  outros
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elementos  caracterizadores  de  seus  conceitos  físico,  fisiológico,  psicológico  ou
econômico”( MUÇOUCAH, 2015, p. 58).

Até porque, conforme pontuou o Ministro Marco Aurélio ao julgar o Recurso Extraordinário nº
603.583, a liberdade de exercício da profissão é um direito fundamental:

[...] de elevada significância no contexto constitucional. A garantia está intimamente ligada à
construção da personalidade, pois “onde trabalho e profissão são tarefas da vida e base de
vida,  liberdade  de  profissão  é  uma  parte  da  configuração  da  vida  pessoal,  sem  a  qual
desenvolvimento  pessoal  livre  não  seria  imaginável”  (Konrad  Hesse,  Elementos  de  direito
constitucional  da  República  Federal  da  Alemanha,  1998,  p.322).  Por  ser  pressuposto  à
realização plena de um projeto de vida, liberdade de profissão e dignidade da pessoa humana
estão inegavelmente relacionados. 

Logo,  a  prostituição  exercida  de  forma  voluntária  e  diretamente  remunerada  por  pessoa
civilmente capaz não implica em danos à sociedade ou ao próprio profissional, de tal modo que sua
criminalização em nada contribui socialmente, na verdade estimula e reafirma o preconceito histórico
arraigado, coloca empecilhos ao exercício de direitos básicos e da própria dignidade humana destes
indivíduos,  além  de  estimular  a  própria  exploração  sexual,  prática  que  deve  ser  fiscalizada  e
repreendida criminalmente.

3.5 DA REGULAMENTAÇÃO DA PROSTITUIÇÃO: O PROJETO DE LEI Nº 4.211/2012
     

Como visto, em que pese o fato da prostituição ser uma profissão reconhecida pelo Ministério
do  Trabalho  desde  o  ano  de  2002,  possibilitando  que  os  profissionais  do  sexo  recolham
contribuições previdenciárias e, por conseguinte, tenham direitos comuns a todos os trabalhadores,
como  aposentadoria  e  auxílio-doença,  a  iniciativa  não  bastou  para  que  a  prostituição  fosse
regularizada (MUÇOUCAH,2017). 

Aliás, a regulamentação da prostituição é questão controversa doutrinariamente, sendo que a
divergência tem como ponto fulcral se a medida seria ou não algo positivo para os profissionais do
sexo. Para aqueles que se opõem à sua regulamentação o fazem sob o argumento de que a prática
é uma violência social,  da qual mulheres são as maiores vítimas, trata-la como “uma “profissão”
obscurece  a  profunda  esquizofrenia  do  olhar  lançado  sobre  as  prostitutas,  destituídas  de  toda
perspectiva psicológica, capazes de cindir, no exercício da sexualidade, da “profissão”, seu corpo e
sua  mente,  seu  corpo  e  suas  emoções”(  SWAIN,2004),  não  oferecendo  qualquer  garantia  de
liberdade, autonomia ou benefícios para quem a exerce.

Já para aqueles que são favoráveis à sua regulamentação, apontam que a medida por si só
implicará em “restrições ao exercício da prostituição, por exemplo, com a determinação de serem
observadas  normas  de  vigilância  sanitária,  inclusive  mediante  a  utilização  obrigatória  de
preservativos  ou estar  com alguma vacina  em situação de regularidade”,  melhorando assim as
condições de trabalhos dos profissionais do sexo e, possivelmente uma:

[...] redução da criminalidade que decorre do contexto marginal em que vivem os prostituídos,
associados a crimes, como, por exemplo, o tráfico de drogas e a cafetinagem; a discussão
aberta sobre prostituição e saúde pública, por meio de atividades de prevenção de DSTs, bem
como o debate e a possibilidade de descriminalização do aborto; a tributação da prestação de
serviços  de  prostituição;  e  aspectos  previdenciários  do  profissional  do  sexo  (LOBO,2016,
p.923).
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E, é atento aos argumentos da segunda corrente que o Projeto de Lei 4211/2012,  de autoria
do  deputado  federal  Jean  Wyllys,  popularmente  chamado  de  Lei  Gabriela  Leite,  objetiva
regulamentar a prostituição enquanto profissão, pois na própria justificativa preconiza que “o atual
estágio normativo - que não reconhece os trabalhadores do sexo como profissionais - padece de
inconstitucionalidade, pois gera exclusão social  e marginalização de um setor da sociedade que
sofre preconceito e é considerado culpado de qualquer violência contra si”2.

A proposta se aprovada pode trazer contribuições significativas à questão, isso porque em um
primeiro momento diferencia a prostituição e a exploração sexual, preconizando o profissional do
sexo como único  beneficiário  dos seus rendimentos,  podendo o  serviço  ser  prestado de forma
autônoma ou cooperada,  precavendo abusos comuns no ramo como a retenção,  por  parte  dos
agenciadores, de mais de 50% dos ganhos do profissional do sexo,  o não pagamento pelo serviço
prestado e a prostituição forçada por meio da utilização de grave ameaça ou violência, conforme
prevê o artigo 2º, parágrafo único, inciso I do Projeto3.

Sem prejuízo  de  outros  benefícios,  tais  como o  acesso  à  justiça  frente  a  concessão  de
exequibilidade judicial dos valores acordados4, direitos trabalhistas, como qualquer outro trabalho no
Brasil, o direito a aposentadoria especial de 25 (vinte cinco) anos5, bem como a descriminalização
das casas de prostituição6,  o que “obriga a fiscalização, impedindo a corrupção de policiais, que
cobram  propina  em  troca  de  silêncio  e  de  garantia  do  funcionamento  da  casa  no  vácuo  da
legalidade”7,  além  de  promover  “melhores  condições  de  trabalho,  higiene  e  segurança”8 e,
revertendo ao Estado o pagamento de tributos.

Sob esta perspectiva,  entende-se que a regulamentação da profissão é essencial  para a
concretização da dignidade humana dos profissionais do sexo, pois ao contemplá-los juridicamente
tira-os  da  clandestinidade  e  da  ilicitude,  passando  a  serem  considerados  e  visualizados  como
sujeitos de direitos. Todavia, não se considera como uma medida integralmente satisfatória em si
mesma,  faz-se  mister  concomitantemente  a  implementação  de  políticas  públicas  específicas
voltadas  às  questões  de  saúde  pública,  qualificação  profissional  e  à  desmistificação  dos
preconceitos perpetuados historicamente.

2 BRASIL. Projeto de Lei nº 4.211/2012: regulamenta a atividade dos profissionais do sexo. Brasília, DF: Câmara dos
Deputados,  2012.  Disponível  em:
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=B818B210AAC85CFEF880D9492E0E3993.
proposicoesWebExterno2?codteor=1012829&filename=PL+4211/2012>. Acesso em: 24 ago.  2017.
3 Art. 2º - É vedada a prática de exploração sexual.
Parágrafo único: São espécies de exploração sexual, além de outras estipuladas em
legislação específica: I- apropriação total ou maior que 50% do rendimento de prestação de serviço
sexual por terceiro; II- o não pagamento pelo serviço sexual contratado; III- forçar alguém a praticar prostituição mediante
grave ameaça ou violência.
4 Art.  1º  -  Considera-se  profissional  do  sexo  toda  pessoa  maior  de  dezoito  anos  e  absolutamente  capaz  que
voluntariamente  presta  serviços  sexuais  mediante  remuneração.  §  1º  É  juridicamente  exigível  o  pagamento  pela
prestação de serviços de natureza sexual a quem os contrata. § 2º A obrigação de prestação de serviço sexual é pessoal
e intransferível.
5 Art. 5º. O Profissional do sexo terá direito a aposentadoria especial de 25 anos, nos termos do artigo 57 da Lei 8.213,
de 24 de julho de 1991.
6 Art. 3º - A/O profissional do sexo pode prestar serviços: I - como trabalhador/a autônomo/a; II - coletivamente em
cooperativa.  Parágrafo  único.  A  casa  de  prostituição  é  permitida  desde que  nela  não  se  exerce  qualquer  tipo  de
exploração sexual.
7 BRASIL. Projeto de Lei nº 4.211/2012: regulamenta a atividade dos profissionais do sexo. Brasília, DF: Câmara dos
Deputados,  2012.  Disponível  em:
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=B818B210AAC85CFEF880D9492E0E3993.
proposicoesWebExterno2?codteor=1012829&filename=PL+4211/2012>. Acesso em: 24 ago.  2017.
8 Idem.
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4 CONCLUSÃO 

Do presente trabalho pode-se inferir que no Brasil a prostituição para quem a pratica não é
crime,  somente  incide  na  tipificação  do  Código  Penal  o  terceiro  que  explora  sexualmente  os
profissionais do sexo, que auxilia, instiga e/ou explora financeiramente. E, mesmo o Ministério do
Trabalho  reconhecendo  a  prostituição  como  uma  profissão,  tal  assertiva  não  evita  que  os
profissionais do sexo sejam explorados pelas casas de prostituição, ou até mesmo estejam expostos
às violências das mais variadas ordens, podendo em casos mais graves chegar até a morte. 

O Estado embora possa intervir indiretamente, a legislação atual não traz a proteção e a
dignidade suficiente para essas pessoas, já que nem mesmo o acesso à justiça lhe é garantido, à
medida em que não se possibilita, por exemplo, a cobrança judicial de valores referente a prestação
do serviço,  ou ainda que no caso concreto estejam reunidos todos os elementos legais não se
admite  a  configuração  de  vínculo  trabalhista  entre  a  profissional  e  a  casa  de  prostituição  e,
consequentemente, o direito à verbas trabalhistas devidas e eventuais indenizações, incentivando
ainda que não intencionalmente a exploração sexual.

A omissão legislativa expõe os profissionais do sexo à uma situação de vulnerabilidade social
e, atenta injustificadamente contra a dignidade humana desses indivíduos, sob o pretexto de se
resguardar a moralidade e os bons costumes, todavia, sendo a prostituição um fenômeno social não
há como permanecer na clandestinidade, de modo que o Projeto de Lei nº 4211/2012 – que tem
como foco sua regulamentação – desponta como uma iniciativa importante, que combinada com a
implementação de políticas públicas voltadas ao segmento, possibilitará não só para minimizar os
riscos da própria atividade, mas também para sua desmarginalização/descriminalização e o combate
à exploração sexual, à medida em que possibilitará uma fiscalização mais rigorosa pelo Estado.
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