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1. HISTÓRIA DA PROSTITUIÇÃO

1.1 - História Bíblica

Na história bíblica o primeiro 
registro já é feito em Gênesis 38, 
de 1 a 30, onde Judá, filho de 
Jacó/Israel  trata a sua própria 
nora como se fosse uma 
prostituta.



 Em Levítico 19:29 temos o seguinte: Não 
contaminarás a tua filha fazendo-a 
prostitui-se, para que a terra não se 
prostitua, nem se encha de maldade.

 Deuteronômio 23:27 e 28: Das filhas de 
Israel não haverá quem se prostitua no 
templo, nem dos filhos de Israel haverá 
quem o faça. Não trarás salário de 
prostituição nem preço de sodomita à 
Casa do Senhor, teu Deus, por qualquer 
voto, porque uma e outra coisa são 
igualmente abomináveis ao Senhor, teu 
Deus.



 No capítulo 22:13 a 30 de Deuteronômio 
vemos as Leis contra a prostituição, 
fixando, inclusive, a pena de morte por 
apedrejamento.

 Em 2 Reis 23:7, ao falar sobre a 
restauração  política e religiosa de Israel, 
diz que o rei Josias teve que mandar 
derrubar as casas da prostituição-cultual 
que estavam na Casa do Senhor, onde 
mulheres teciam tendas para o poste-
idolo.



 Vemos diversos exemplos de pessoas que 
se prostituíram, como Sansão, Salomão e 
diversos reis, etc. 

 Mas vemos também o registro da 
restauração de pelo menos três 
prostitutas: Raabe, que ajudou os espias 
da terra prometida e veio a fazer parte da 
genealogia de Jesus e entrou para o seleto 
rol de Heróis da Fé (Josué 6:17 e Hb 
11:31), a mulher samaritana, que se 
converteu e se tornou uma missionária, 
levando todos da sua Cidade a crer em 
Jesus Cristo (João 4) e Maria Madalena, 
que passou a acompanhar o ministério de 
Jesus e foi uma das primeiras a saber da 
ressurreição de Jesus (João 24:10). 







1.2 – História secular

 “A mais antiga das profissões”, com 
registros há cerca de 25.000 anos.

 NICKIE ROBERTS, em seus livro “As 
Prostitutas na História” narra que a 
prostituição já existia até mesmo em 
sociedades matriarcais.



 Registros de mais de 23.000 anos sobre a 
prostituição como forma de culto e 
adoração à deusa Ishtar, tida como 
provedora da vida e das atividades vitais, 
sendo ela mesma identificada como uma 
prostituta.

 Naquele período as mulheres que 
exerciam a prostituição não sofriam 
repressões e isso preocupava os homens 
interessados em derrubar o poder que elas 
possuíam, conforme Roberts. A saída 
encontrada foi criar um código moralista 
de repressão ao sexo, colocando-o como 
algo negativo.



 Na Grécia Antiga garotas eram exploradas 
desde muito novas. A partir dos cinco 
anos meninas escravas eram 
comercializadas para  a prostituição, 
sendo que seus “donos” exploravam seus 
serviços sexuais para compensar os gastos 
com o seu sustento.

 Ainda na Grécia Clássica era comum as 
famílias entregarem os meninos aos 
filósofos e intelectuais para serem seus 
discípulos, que acabavam submetidos à 
exploração sexual.



Também no tempo em que o exército 
romano estava no auge era comum 
que em suas campanhas para 
conquistas de novos territórios 
fossem acompanhados por um 
grande número de mulheres, meninas 
e meninos, que eram destinados à 
satisfazer os oficiais e soldados do 
poderoso exército.



Ao longo da história a exploração 
sexual foi tomando novas formas e 
sofrendo alterações de acordo com o 
caráter social, político e religioso que 
estava inserido. Segundo ARNALDO 
PEREIRA, em seu livro 
“Prostituição: Uma Visão Global”, 
a forma como é vista a prostituição 
tiveram vários estágios na história.



 1º  momento: SAGRADO – forma de culto 
às divindades

 2º momento:  EPICURIANO – papel 
estético e político – o governo assume a 
exploração, valendo-se da prostituição 
como forma de arrecadação de impostos e 
de beneficiar a elite dominante

 3º momento: CRISTÃO – LEPROSA

 Atualmente: passa-se por um período de 
tolerância, de “um mal necessário” 
regulamentação da profissão. Período 
abolucionista.



Hoje, a exploração sexual e a 
prostituição são uma espécie de 
tentáculo do crime 
organizado, ligado 
diretamente ao tráfico de 
drogas, de armas e de 
pessoas.



 Um dos principais motivos que levam mulheres, 
meninos e meninas à se envolver com a 
prostituição é o abuso sexual. Permeada de 
preconceitos e discriminações, a problemática 
tem nuanças culturais, sociais, econômicas, 
éticas e até políticas, que envolvem não só a 
criança ou adolescente, que carregarão o 
estigma e as conseqüências dessa violência pelo 
resto da vida, mas também a família – às vezes 
incentivadora da prática –, aliciadores, clientes e 
agenciadores, unidos por uma rede de 
silêncio, conivência, omissão, impunidade e 
violência, sustentada pelo lucro 



 Estimativas revelam que todos os anos um 
milhão de crianças em todo o mundo 
entram para o multibilionário mercado do 
sexo, como calculou, em 1995, a organização 
tailandesa End Child Prostituition in Asian 
Tourism, citada pelo UNICEF (The United 
Nations Children's Fund). 

 No Brasil, o número pode chegar a pelo menos 
100 mil crianças e adolescentes explorados 
sexualmente, conforme levantamento divulgado 
em 2001 pelo UNICEF, no relatório Lucrando 
com o Abuso. Com esse quadro, a situação 
brasileira figura como uma das piores do mundo. 
Só é superada pelos Estados Unidos, Índia e 
Tailândia. 

http://www.unicef.org/


 O Brasil também detém o nada agradável 
título de maior exportador de mulheres 
para fins de exploração sexual da América 
do Sul. Segundo estimativas da Federação 
Internacional Helsinque de Direitos 
Humanos da ONU (Organização das 
Nações Unidas), pelo menos 75 mil 
brasileiras são exploradas 
sexualmente na União Européia. O 
número representa 15% do total de 
mulheres exploradas nesses países, de 
acordo com texto de Maria Cristina 
Castilho de Andrade, autora de Nos 
Varais do Mundo/Submundo. 



 Apesar de caminhar junto à história da 
humanidade, a exploração sexual comercial 
infanto-juvenil passou a ser pauta de discussões 
e a ser encarada como algo nocivo para crianças 
e adolescentes vitimizados há pouco mais de 
duas décadas. Os marcos referenciais foram a 
conclusão da CPI (Comissão Parlamentar de 
Inquérito) da Prostituição Infanto-Juvenil, 
realizada em 1993; o Seminário das Américas, 
em Brasília, em 1996, e o Congresso Mundial 
contra a Exploração Sexual Comercial de 
Crianças, realizado no mesmo ano, em 
Estocolmo, Suécia.



 A CPI da Prostituição Infanto-Juvenil deu 
visibilidade ao problema e concluiu que a 
exploração sexual de crianças e adolescentes é 
incentivada por vários fatores, entre elas a 
desestruturação da família, que empurra a 
garota ou o garoto para as ruas, para pedófilos 
e indivíduos viciados. Além disso, é aceita 
com naturalidade e até incentivada. A CPI 
colocou em evidência também a ligação 
existente com o narcotráfico e o intercâmbio de 
crianças e adolescentes prostituídos. Revelou 
que a facilidade encontrada por tais atividades 
ilícitas deve-se à impunidade dos culpados e 
à ausência ou ineficiência de políticas de 
atendimento às vítimas.



O levantamento destacou a ligação do 
problema com casos de assassinatos e 
situações de cárcere privado, em que os 
agenciadores, aliciadores e donos dos 
prostíbulos chegam a ficar com 80% 
do dinheiro conseguido pelas 
adolescentes. Mesmo com essa 
exploração, a dívida nunca é abatida, 
obrigando-as a permanecer no local e 
em constante atividade.



 Segundo o relatório conclusivo do 
Congresso Mundial, a exploração sexual 
comercial infanto-juvenil é facilitada pelas 
disparidades econômicas, estruturas sócio-
econômicas injustas, desintegração 
familiar, educação, consumismo, migração 
rural-urbana, discriminação de gênero, 
conduta sexual masculina irresponsável, 
práticas tradicionais nocivas e o tráfico de 
crianças. Assim, apenas a pobreza não 
pode ser considerada como fator 
determinante da problemática.



A legislação, tanto para proteção de 
mulheres como de crianças e 
adolescentes é ainda muito tímida, 
valendo o registro de que até bem 
pouco tempo a mulher não podia 
votar ou até mesmo trabalhar sem o 
expresso consentimento do marido, e 
somente com o Estatuto da Criança e 
do Adolescente é que se começou a 
falar mais seriamente sobre a 
proteção de crianças e adolescentes.



2 - ASPECTOS JURÍDICOS 
DA PROSTITUIÇÃO E 
OUTRAS SITUAÇÕES 
LIGADAS À CONDUTA 

SEXUAL



CÓDIGO PENAL BRASILEIRO

CAPITULO VIII – CRIMES CONTRA 
OS COSTUMES

 ESTUPRO - Art. 213. Constranger 
alguém, mediante violência ou grave 
ameaça, a ter conjunção carnal ou a 
praticar ou permitir que com ele se 
pratique outro ato libidinoso:

 Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) 
anos. 



 § 1o Se da conduta resulta lesão corporal 
de natureza grave ou se a vítima é menor 
de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) 
anos:

 Pena - reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) 
anos. § 2o Se da conduta resulta morte:

 Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) 
anos.”



 Violação sexual mediante fraude

 Art. 215. Ter conjunção carnal ou 
praticar outro ato libidinoso com alguém, 
mediante fraude ou outro meio que 
impeça ou dificulte a livre manifestação de 
vontade da vítima:

 Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) 
anos.

 Parágrafo único. Se o crime é cometido 
com o fim de obter vantagem econômica, 
aplica-se também multa.”



 ASSÉDIO SEXUAL – ARTIGO 216-A –
CONSTRANGER ALGUÉM COM INTUITO 
DE OBTER VANTAGEM OU 
FAVORECIMENTO SEXUAL, 
PREVALECENDO-SE DA SUA CONDIÇÃO 
DE SUPERIOR HIERÁRQUICO OU 
ASCENDÊNCIA INERENTES AO EXERCÍCIO 
DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO.

 PENA: DETENÇÃO DE 1 A 2 ANOS



 Estupro de vulnerável

 Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato 
libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:

 Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.

 § 1o Incorre na mesma pena quem pratica as ações 
descritas no caput com alguém que, por enfermidade 
ou deficiência mental, não tem o necessário 
discernimento para a prática do ato, ou que, por 
qualquer outra causa, não pode oferecer resistência.

 § 2o (VETADO)

 § 3o Se da conduta resulta lesão corporal de natureza 
grave:

 Pena - reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte) anos.

 § 4o Se da conduta resulta morte:

 Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.”



 Corrupção de menores
 Art. 218. Induzir alguém menor de 14 (catorze) 

anos a satisfazer a lascívia de outrem: (LEI 
12.015 DE 2009)

 Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. 
 Parágrafo único. (VETADO). 
 Satisfação de lascívia mediante presença 

de criança ou adolescente (LEI 12.015 DE 
2009)

 Art. 218-A. Praticar, na presença de alguém 
menor de 14 (catorze) anos, ou induzi-lo a 
presenciar, conjunção carnal ou outro ato 
libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou 
de outrem: (LEI 12.015 DE 2009)

 Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos. 



 Favorecimento da prostituição ou outra forma de 
exploração sexual de vulnerável (LEI 12.015 DE 2009)

 Art. 218-B. Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra 
forma de exploração sexual alguém menor de 18 (dezoito) 
anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem 
o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, 
impedir ou dificultar que a abandone: (LEI 12.015 DE 2009)

 Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. 
 § 1o Se o crime é praticado com o fim de obter vantagem 

econômica, aplica-se também multa. 
 § 2o Incorre nas mesmas penas: 
 I - quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com 

alguém menor de 18 (dezoito) e maior de 14 (catorze) anos 
na situação descrita no caput deste artigo; 

 II - o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em 
que se verifiquem as práticas referidas no caput deste artigo. 

 § 3o Na hipótese do inciso II do § 2o, constitui efeito 
obrigatório da condenação a cassação da licença de 
localização e de funcionamento do estabelecimento.



 AUMENTO DA PENA – ARTIGO 226 – A 
PENA É AUMENTADA: I – DE QUARTA 
PARTE, SE O CRIME É PRATICADO COM 
CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS; 
II – DE METADE, SE O AGENTE É 
ASCENDENTE, PADRASTO, 
MADRASTA, TIO, IRMÃO, CÔNJUGE, 
COMPANHEIRO, TUTOR, CURADOR, 
PRECEPTOR OU EMPREGADOR DA 
VITIMA, OU POR QUALQUER TITULO 
TEM AUTORIDADE SOBRE ELA



 CRIME HEDIONDO – AUMENTO DE 
50% DA PENA E REGIME 
PROGRESSIVO NO CUMPRIMENTO 
DA PENA AGRAVADO



 Mediação para servir a lascívia de 
outrem 

Art. 227 - Induzir alguém a satisfazer a 
lascívia de outrem: 
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos. 
§ 1º - Se a vítima é maior de 14 (catorze) e 
menor de 18 (dezoito) anos, ou se o agente 
é seu ascendente, descendente, cônjuge ou 
companheiro, irmão, tutor ou curador ou 
pessoa a quem esteja confiada para fins de 
educação, de tratamento ou de guarda: ( LEI 
11.106, DE 2005)
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.



§ 2º - Se o crime é cometido com 
emprego de violência, grave ameaça 
ou fraude: 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) 
anos, além da pena correspondente à 
violência. 

§ 3º - Se o crime é cometido com o 
fim de lucro, aplica-se também multa.



 Favorecimento da prostituição ou outra 
forma de exploração sexual

 Art. 228. Induzir ou atrair alguém à prostituição 
ou outra forma de exploração sexual, facilitá-la, 
impedir ou dificultar que alguém a abandone: 

 Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e 
multa. 

 § 1o Se o agente é ascendente, padrasto, 
madrasta, irmão, enteado, cônjuge, 
companheiro, tutor ou curador, preceptor ou 
empregador da vítima, ou se assumiu, por lei ou 
outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou 
vigilância: 

 Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos.



 CASA DE PROSTITUIÇÃO – ARTIGO 
229 – MANTER, POR CONTA PRÓPRIA OU 
DE TERCEIROS, CASA DE PROSTITUIÇÃO 
OU LUGAR DESTINADO A ENCONTRO 
PARA FIM LIBIDINOSO, HAJA OU NÃO, 
INTUITO DE LUCRO OU MEDIAÇÃO 
DIRETA DO PROPRIETÁRIO OU GERENTE.

 PENA: RECLUSÃO DE 2 A 5 ANOS E 
MULTA



 Rufianismo 

Art. 230 - Tirar proveito da prostituição alheia, participando 
diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar, no todo 
ou em parte, por quem a exerça: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

§ 1o Se a vítima é menor de 18 (dezoito) e maior de 14 
(catorze) anos ou se o crime é cometido por ascendente, 
padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, 
tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por 
quem assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, 
proteção ou vigilância: (LEI 12.015 DE 2009).

 Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. 
 § 2o Se o crime é cometido mediante violência, grave 

ameaça, fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre 
manifestação da vontade da vítima: 

 Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, sem prejuízo da 
pena correspondente à violência.



 TRÁFICO INTERNACIONAL DE PESSOAS –
ARTIGO 231 – PROMOVER, INTERMEDIAR OU 
FACILITAR A ENTRADA, NO TERRITÓRIO 
NACIONAL, DE PESSOA QUE VENHA EXERCER A 
PROSTITUIÇÃO OU A SAÍDA DE PESSOA PARA 
EXERCÊ-LA NO ESTRANGEIRO:

 PENA – RECLUSÃO, DE 3 (TRÊS) A 8 (OITO) 
ANOS, E MULTA. 

 § 1º - SE OCORRE QUALQUER DAS HIPÓTESES 
DO § 1º DO ART. 227:

 PENA – RECLUSÃO, DE 4 (QUATRO) A 10 (DEZ) 
ANOS, E MULTA. (REDAÇÃO DA LEI Nº 11.106 \
28.03.2005)



 § 2º  SE HÁ EMPREGO DE VIOLÊNCIA, 
GRAVE AMEAÇA OU FRAUDE, A PENA É 
DE RECLUSÃO, DE 5 (CINCO) A 12 
(DOZE) ANOS, E MULTA, ALÉM DA PENA 
CORRESPONDENTE À VIOLÊNCIA. 
(REDAÇÃO DA LEI Nº 11.106 \
28.03.2005)



 TRÁFICO INTERNO DE PESSOAS - ART. 
231-A. PROMOVER, INTERMEDIAR OU 
FACILITAR, NO TERRITÓRIO NACIONAL, O 
RECRUTAMENTO, O TRANSPORTE, A 
TRANSFERÊNCIA, O ALOJAMENTO OU O 
ACOLHIMENTO DA PESSOA QUE VENHA 
EXERCER A PROSTITUIÇÃO: (REDAÇÃO DA LEI 
Nº 11.106 \ 28.03.2005)

 PENA – RECLUSÃO, DE 3 (TRÊS) A 8 (OITO) 
ANOS, E MULTA. (REDAÇÃO DA LEI Nº 11.106 \
28.03.2005)

 PARÁGRAFO ÚNICO. APLICA-SE AO CRIME DE 
QUE TRATA ESTE ARTIGO O DISPOSTO NOS §§
1O E 2O DO ART. 231 DESTE DECRETO-LEI. 



 ATO OBSCENO - ART. 233 - PRATICAR ATO OBSCENO EM LUGAR 
PÚBLICO, OU ABERTO OU EXPOSTO AO PÚBLICO:

 PENA - DETENÇÃO, DE 3 (TRÊS) MESES A 1 (UM) ANO, OU MULTA.
 Escrito ou objeto obsceno 

Art. 234 - Fazer, importar, exportar, adquirir ou ter sob sua guarda, 
para fim de comércio, de distribuição ou de exposição pública, 
escrito, desenho, pintura, estampa ou qualquer objeto obsceno: 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa. 

Parágrafo único - Incorre na mesma pena quem: 

I - vende, distribui ou expõe à venda ou ao público qualquer dos 
objetos referidos neste artigo; 

II - realiza, em lugar público ou acessível ao público, representação 
teatral, ou exibição cinematográfica de caráter obsceno, ou qualquer 
outro espetáculo, que tenha o mesmo caráter; 

III - realiza, em lugar público ou acessível ao público, ou pelo rádio, 
audição ou recitação de caráter obsceno. 



 Aumento de pena 

 Art. 234-A. Nos crimes previstos neste Título a 
pena é aumentada: (LEI 12.015 DE 2009).

 I – (VETADO); 

 II – (VETADO);

 III - de metade, se do crime resultar gravidez; e 

 IV - de um sexto até a metade, se o agente 
transmite à vitima doença sexualmente 
transmissível de que sabe ou deveria saber ser 
portador.” 

 Art. 234-B. Os processos em que se apuram 
crimes definidos neste Título correrão em 
segredo de justiça. (LEI 12.015 DE 2009).













ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLECENTE - ECA

 PEDOFILIA –ART. 240. PRODUZIR OU 
DIRIGIR REPRESENTAÇÃO TEATRAL, 
TELEVISIVA, CINEMATOGRÁFICA, ATIVIDADE 
FOTOGRÁFICA OU DE QUALQUER OUTRO MEIO 
VISUAL, UTILIZANDO-SE DE CRIANÇA OU 
ADOLESCENTE EM CENA PORNOGRÁFICA, DE 
SEXO EXPLÍCITO OU VEXATÓRIA

 PENA - RECLUSÃO, DE 2 (DOIS) A 6 (SEIS) 
ANOS, E MULTA. (REDAÇÃO DA LEI NO 
10.764/12.11.2003)



 § 1O INCORRE NA MESMA PENA QUEM, NAS 
CONDIÇÕES REFERIDAS NESTE ARTIGO, 
CONTRACENA COM CRIANÇA OU 
ADOLESCENTE. (REDAÇÃO DA LEI NO 
10.764/12.11.2003)

 § 2O A PENA É DE RECLUSÃO DE 3 (TRÊS) A 8 
(OITO) ANOS: (INCLUÍDO PELA LEI NO 
10.764/12.11.2003)

 I - SE O AGENTE COMETE O CRIME NO 
EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO; (REDAÇÃO 
DA LEI NO 10.764/12.11.2003)

 II - SE O AGENTE COMETE O CRIME COM O FIM 
DE OBTER PARA SI OU PARA OUTREM 
VANTAGEM PATRIMONIAL." (NR) (REDAÇÃO DA 
LEI NO 10.764/12.11.2003)



 ART. 241. APRESENTAR, PRODUZIR, VENDER, 
FORNECER, DIVULGAR OU PUBLICAR, POR 
QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO, 
INCLUSIVE REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES 
OU INTERNET, FOTOGRAFIAS OU IMAGENS 
COM PORNOGRAFIA OU CENAS DE SEXO 
EXPLÍCITO ENVOLVENDO CRIANÇA OU 
ADOLESCENTE: (REDAÇÃO DA LEI NO 
10.764/12.11.2003)

 PENA - RECLUSÃO DE 2 (DOIS) A 6 (SEIS) 
ANOS, E MULTA. (REDAÇÃO DA LEI NO 
10.764/12.11.2003)



 § 1O INCORRE NA MESMA PENA QUEM: 
(REDAÇÃO DA LEI NO 10.764/12.11.2003)

 I - AGENCIA, AUTORIZA, FACILITA OU, DE 
QUALQUER MODO, INTERMEDEIA A 
PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE 
EM PRODUÇÃO REFERIDA NESTE ARTIGO; 
(REDAÇÃO DA LEI NO 10.764/12.11.2003)

 II - ASSEGURA OS MEIOS OU SERVIÇOS PARA O 
ARMAZENAMENTO DAS FOTOGRAFIAS, CENAS 
OU IMAGENS PRODUZIDAS NA FORMA DO 
CAPUT DESTE ARTIGO; (REDAÇÃO DA LEI NO 
10.764/12.11.2003)



 III - ASSEGURA, POR QUALQUER MEIO, O 
ACESSO, NA REDE MUNDIAL DE 
COMPUTADORES OU INTERNET, DAS 
FOTOGRAFIAS, CENAS OU IMAGENS 
PRODUZIDAS NA FORMA DO CAPUT
DESTE ARTIGO. (REDAÇÃO DA LEI NO 
10.764/12.11.2003)

 § 2O A PENA É DE RECLUSÃO DE 3 
(TRÊS) A 8 (OITO) ANOS: (REDAÇÃO DA 
LEI NO 10.764/12.11.2003)



 I - SE O AGENTE COMETE O CRIME 
PREVALECENDO-SE DO EXERCÍCIO DE 
CARGO OU FUNÇÃO; (REDAÇÃO DA LEI 
NO 10.764/12.11.2003)

 II - SE O AGENTE COMETE O CRIME COM 
O FIM DE OBTER PARA SI OU PARA 
OUTREM VANTAGEM PATRIMONIAL." (NR) 
(REDAÇÃO DA LEI NO 10.764/12.11.2003)



Algumas definições do 
dicionário:

 ALCOVITEIRO – Corretor de prostitutas; o 
que serve de intermediário em questões 
sexuais.

 CÁFTEM - O que vive à custa de 
prostitutas; rufião

 LENA – Alcoviteira

 LENÃO – Alcoviteiro, rufião, que vende 
escravos



 LENOCÍNIO – Assistência à libidinagem 
alheia; tráfico de escravos

 PROSTITUTA – Meretriz; mulher que 
pratica o ato sexual por dinheiro

 PROXONETA – Intermediário, por dinheiro, 
em casos amorosos

 RUFIÃO – Cáftem; o que vende escravos



Nomes atuais que tentam 
minimizar a situação da 

prostituição:
 Garotas de Programa

 Acompanhantes

 Love Boy

 Profissionais do Sexo



Filmes e novelas que incentivam 
ou romantizam a prostituição:

 - Uma linda mulher (Júlia Roberts e 
Richard Gueere)

 - Moulin Rouge (Nicolle Kidmam)

 - Capitu (Giovana Antoneli, que pagava a 
faculdade com a prostituição)

 - Bebel (Camila Pitanga – a prostituta que 
seu deu bem)




