
Folha de S.Paulo - Cotidiano - Projeto que legaliza prostíbulos sofre resistência no Senado - 11/04/2012

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/36463-projeto-que-legaliza-prostibulos-sofre-resistencia-no-senado.shtml[12/04/2012 17:19:15]

Assine 0800 703 3000 SAC Bate-papo E-mail E-mail Grátis Shopping

 

 
São Paulo, quarta-feira, 11 de abril de 2012

Texto Anterior | Próximo Texto | Índice | Comunicar Erros

Projeto que legaliza prostíbulos sofre resistência no Senado

Parlamentares das bancadas evangélica e feminina têm
restrições à proposta aprovada em comissão

Medida que prevê fim da punição para donos de casas
de prostituição precisa ser amplamente debatida, dizem
líderes

DE BRASÍLIA

A proposta da comissão de reforma do Código Penal de
acabar com punições para donos de prostíbulos vai enfrentar
resistências durante sua tramitação no Congresso.
Parlamentares das bancadas evangélica e feminina têm
restrições à proposta, que divide a opinião de vários
senadores.

Líder do PSDB no Senado, Álvaro Dias (PR) afirma que
pessoalmente é contrário ao fim das punições. "Eu não sou
favorável, mas devo ouvir os argumentos desses juristas
porque essa sugestão terá que ser avaliada aqui. É um tema
nervoso que vai provocar reações fortes, especialmente de
religiosos", afirmou.

Para o líder do PT, Walter Pinheiro (BA), evangélico, o
tema precisa ser amplamente debatido pelo Congresso antes
de qualquer mudança.

"Queremos discutir a matéria aqui mesmo sendo um texto
feito por juristas. Todas as decisões da comissão que
envolvam legalização de profissões vão ser objeto de
debate."

COMÉRCIO DO CORPO

A senadora Vanessa Graz-ziotin (PCdoB-AM) disse ser
contrária à proposta. Para ela, o tema divide as
parlamentares, mas a maioria condena a medida.

"Você vai legalizar o comércio do corpo, que é uma coisa
degradante. Não conheço ninguém que faça isso sem ser por
necessidade. A história que a gente ouve é de violência",
afirmou.

Pela legislação em vigor, quem mantém casas de
prostituição está sujeito a pena de reclusão de dois a cinco
anos mais multa.

http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://www.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=1&grp=src:10;creative:barrauol&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://assine.uol.com.br/index.htm?eos=yes&promo=117570810&sg=300016192&sa=UOL-barra-assine&promochild=PROMOCOMBIAVSS
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=1&grp=src:10;creative:barrauol&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://assine.uol.com.br/index.htm?eos=yes&promo=117570810&sg=300016192&sa=UOL-barra-assine&promochild=PROMOCOMBIAVSS
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=https://sac.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://batepapo.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://email.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://www.bol.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&nortrk=1&grp=src:13;size:18;chn:103;creative:link_fixo;thm:barra_navegacao&redir=http://shopping.uol.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/inde11042012.shl
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20120411.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20120411.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/36462-um-jovem-quimico-que-buscava-um-caminho.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/36464-assembleia-de-docentes-acaba-em-tumulto.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/index-20120411.shtml
http://tools.folha.com.br/feedback?url=referrer



Folha de S.Paulo - Cotidiano - Projeto que legaliza prostíbulos sofre resistência no Senado - 11/04/2012

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/36463-projeto-que-legaliza-prostibulos-sofre-resistencia-no-senado.shtml[12/04/2012 17:19:15]

Já a prostituição em si não é criminalizada nem
regulamentada no país. Se aprovada no Congresso, a
mudança pode abrir espaço para a regulamentação.

Todas as sugestões de mudanças feitas pelos juristas da
comissão integrarão um anteprojeto consolidado para a
atualização do Código Penal, que será então submetido à
votação no Congresso.

A comissão de especialistas deve encerrar seus trabalhos no
próximo mês.
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