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1. RESUMO:
A presente proposta de pesquisa intitulada o lugar da prostituição na
legislação brasileira será desenvolvida no âmbito do Direito Constitucional, e tem por
objetivo responder a seguinte indagação qual é o lugar da prostituição na legislação
brasileira? Nesse sentido, essa pesquisa se ocupará em elaborar pesquisas que
permitam o aprofundamento legislativo e teórico sobre a prostituição, tanto no
arcabouço brasileiro como no direito comparado. Não se pretende enfrentar a
abordagem criminalista que circunda o tema, mas abordá-lo numa perspectiva de
direitos e emancipação e liberdade da pessoa como sujeito de direitos.
Palavras chave: direitos; dignidade da pessoa humana; liberdade; trabalho.

2. INTRODUÇÃO:
A disposição para enfrentar esse tema surge de várias indagações referente
ao próprio eixo norteador constitucional desta pesquisa, referendado pelo princípio
da dignidade humana (inciso III, art.1º, CF/1988), mas, prioritariamente pelo recém
lançamento do livro (2016) “e se eu fosse puta” de autoria da travesti Amara Moira,
doutoranda em critica literária pela Universidade Estadual de Campinas –
UNICAMP. Essa publicação lança discussões de extrema importância, não só no
aspecto social, mas legislativo e de direito.
Com todo esse contexto, a pesquisa pretende realizar estudos em literatura
especializada, contextualizando e compatibilizando com os princípios basilares do
Estado Democrático de Direito, sobretudo, a dignidade humana, analisando qual é
(ou deveria ser) o lugar da prostituição no direito brasileiro.
As indagações sobre abolir, permitir e regulamentar a prostituição no Brasil
serão questões enfrentadas por essa pesquisa.
No campo acadêmico é possível verificar dissertações de mestrado que
enfrentaram o tema, prostituição, tanto no estudo do direito, como em outras áreas
do conhecimento.

3. METODOLOGIA:
A partir do estudo qualitativo, utilizando-se da técnica de coleta de dados,
consistente em analise documental.
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4. DESENVOLVIMENTO:
A pesquisa que será objeto do futuro trabalho de conclusão do curso de
bacharelado em direito, será organizada em quatro capítulos, que pretende iniciar
por uma analise critica da legislação existente sobre o tema, incluindo os tratados
internacionais e legislações internacionais.
O segundo capítulo irá debater os conceitos existentes na legislação, bem
como suas inovações na literatura especializada.
Distinguir a prostituição, do trafico internacional de pessoas, bem como
exploração será o objeto do terceiro capítulo.
O quarto capítulo dedica-se a contextualização de todo o estudo, a fim de
responde a questão principal posta por essa pesquisa – qual é o lugar da
prostituição na legislação brasileira?

5. RESULTADOS PRELIMINARES:
Com os estudos já realizados foi possível identificar que a ausência de
conceitos, bem como distinção entre, prostituição, trafico internacional de pessoas e
exploração sexual, trazem uma verdadeira insegurança jurídica, pois, pode permitir a
criminalização de sujeitos de direitos, ou seja, a ausência da lei, desvela um
ambiente que pode levar confundir a prostituição como crime.
Essas considerações, a titulo de resultados preliminares foi possível, tanto
pelos estudos já realizados, bem como pelo acompanhamento dos debates em torno
do Projeto de Lei nº 4.211/12 que regulamenta a atividade dos profissionais do sexo,
de autoria do deputado federal Jean Wyllys (PSOL-RJ), está em trâmite na Câmara
dos Deputados.
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