SUSPENSÃO DE PENA EM REGIME DE PROVA: 
esta
suspensão de pena em regime de prova varia de
seis meses até dois anos. Se o tribunal tentar preparar
um relatório pré-sentencial no mesmo dia da
condenação, você deveria pedir ou o seu advogado
por mais tempo, assim a sua situação pode ser
considerada.
MULTAS: 
se você for multado(a), você tem o direito
de pedir para pagar a multa em prestações,
dependendo dos seus ganhos e gastos. Se tiver difi
culdades em pagá-la, você pode pedir para que o
tribunal reconsidere ou mesmo para que as multas
sejam anuladas. Se fi car preso(a) por mais de 24
horas, você pode pedir para que a multa seja
considerada servida.
REABILITAÇÃO: 
advertências de prostituta e
acusações por vadiagem e por aliciar fregueses devem
desaparecer da sua fi cha após um ano, mas eles
aparecerão no atestado de antecedentes criminais
detalhado. Quanto a outros delitos, vai depender da
sentença.
IMPOSTOS: 
pagar impostos não lhe protege de ser
acusado. O fi scal do imposto pode tirar o seu
dinheiro, mesmo que ele diga que o seu trabalho é
ilegal.
RELATAR VIOLÊNCIA: 
muitas mulheres não
denunciam estupro, agressão, roubo ou qualquer
outro tipo de violência por medo de serem presas.
Nós temos lutado para que a polícia investigue
ataques violentos do que delitos relacionados com a
prostituição. Nós podemos ajudá-lo(a) a ter proteção
que tem direito. Em 1995, nós ajudamos duas profi
ssionais do sexo entrar com uma acusação particular
contra um estuprador; nós ganhamos o caso e ele foi
preso por 11 anos.

DESAFIE A ILEGALIDADE DA POLÍCIA E RACISMO:
alguns policiais abusam do seu poder, exigindo sexo
gratuito, roubando o seu dinheiro ou sendo violentos.
Não tolere isto. Entre em contato conosco. Deve-se
dar um fi m a policiais corruptos.
The English Collective de Prostitutes é uma rede de mulheres
que trabalham ou trabalharam em diversas áreas da indústria
do sexo – tanto nas ruas como em apartamentos. Desde 1975,
nós temos feito campanhas para a descriminalização e
segurança de profi ssionais do sexo. Nós ajudamos profi
ssionais do sexo a defender-se contra acusações criminais. Nós
lutamos por acomodação, subsídios mais altos, salários e
outras fontes, para que qualquer um de nós possa sair da
prostituição quando e se quisermos.
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CONHEÇA OS
SEUS DIREITOS
informações para
Profissionais do Sexo
Você está procurando ajuda para
defender os seus direitos?
Precisa saber sobre: batidas policiais e da
imigração; aliciamento de fregueses e
“advertências de prostituta”; ASBOs (Ordens de
Comportamento Antissocial); Ordens de
Compromisso Mútuo e Apoio e ordens de
fechamento? Trabalha com outras mulheres e está
preocupado(a) quanto a ser acusada por
“manutenção de bordel” e/ou “controle”? Quer
saber como trabalhar com mais segurança, o que
fazer se for ameaçada ou atacada? Conhece
alguém que está sendo espancada ou é for- çada a
trabalhar contra a sua vontade? A polícia pode
confi scar seus bens? Os seus clientes estão
violando a lei?
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SER PARADA E REVISTADA: 
a polícia só pode revistála na rua se eles suspeitarem de que você pode vir a
cometer um delito ou estiver na posse de uma arma. A
polícia pode detê-la somente se você não fornecer o
seu nome e endereço caso suspeitem de
comportamento antissocial, se estiver dirigindo, ou se
quiserem convoca-la a comparecer ao tribunal por ter
cometido um delito. Caso contrário, não responda
qualquer pergunta feita pela polícia.
ADVERTÊNCIAS: 
você tem que receber a advertência
duas vezes, em duas ocasiões diversas, antes que
possa ser acusada por vadiagem e por aliciamento de
fregueses (“advertências de prostituta” são diferentes
das advertências criminais). Peça para ver a sua fi cha
de advertências em uma delegacia de polícia.
Condenações por vadiagem e por aliciar fregueses
devem ser removidas da sua fi cha na polícia depois de
um ano.
ORDENS DE REABILITAÇÃO: 
você pode recusar uma
“Ordens de Compromisso Mútuo e Apoio”. Se você
aceitar a ordem e desobedecê-la, você pode ser presa,
detida por 72 horas, ter que comparecer ao tribunal
novamente e ser multada.
ORDENS DE COMPORTAMENTO ANTISSOCIAL: 
estas
ordens são muito usadas e geralmente são baseadas
em provas através de boatos; as testemunhas não
precisam comparecer ao tribunal para depor, somente
a policia para relatar as informações obtidas por
pessoas anonimas. Você pode obter Ajuda Judicial
para questionar ASBOs.
MANUTENÇÃO DE BORDEL: 
se você vende sexo em
um apartamento com uma outra pessoa (mesmo que
não estejam no local ao mesmo tempo) o
apartamento é classifi cado como sendo um bordel.
Mas a polícia tem que provar que mais de uma pessoa
está fornecendo serviços sexuais. Você não tem que
deixar a polícia entrar sem um mandado de busca.
Não dê nenhuma declaracão.

Os turnos de trabalho, cardápios de serviços sexuais, o
seu nome no contrato de locação ou contas,
mensagens de texto, etc., podem ser usados para
incriminá-la. Algumas mulheres já foram inocentadas
ao mostrar que o apartamento funcionava de forma
coletiva por segurança e ninguém sendo responsável
por ele. Um proprietário pode alugar locais para uma
prostituta somente, mas não se souber que vai ser
usado como um bordel (mais de uma profi ssional de
sexo). Você não pode sublocar o seu apartamento
para uma pessoa envolvida em prostituição habitual.
ORDENS DE FECHAMENTO: 
se um aviso de
fechamento for entregue na sua casa/local de
trabalho, qualquer pessoa com “certo interesse” nos
locais pode protestar. Você tem apenas 48 horas para
fazê-lo, mas você pode ir ao tribunal e pedir para que
seja adiado enquanto você prepara o seu caso.
Mulheres já ganharam casos ao desafi ar as provas da
polícia. As ordens duram por três meses.
CONTROLE DE PROSTITUIÇÃO: 
este delito não é só
usado contra gerentes, mas também é usado contra
mulheres que trabalham juntas. Alugar locais,
organizar um turno de trabalho, pagar as contas,
contratar e demitir (mesmo se não houver coerção)
podem ser usado como prova para incriminá-lo(a).
LAPDANCE: 
ser uma dançarina não é ilegal, mas uma
mudança no alvará de 2010 aumentou o
monitoramento e regulamentação de dançarinas pela
gerência. Entre em contato se você quiser se juntar ao
sindicato a fi m de melhorar as suas condições de
trabalho
TRÁFICO: 
a maioria das pessoas entende a expressão
“trá- fi co de pessoas” como trazer pessoas forçadas
para o país e coagi-las de trabalhar. Profi ssionais do
sexo tem ajudado vítimas escaparem, mas a lei torna
isto mais difícil.

Ela alcança qualquer um que ajudar uma pessoa que
trabalha na indústria do sexo a vir ao RU ou se mudar
dentro do RU, sem serem forçadas. Assim, amigos,
especialmente imigrantes, podem ser condenados por
tráfi co, mesmo se estiverem só tentando ajudar.
ANÚNCIOS: 
é ilegal anunciar os serviços sexuais
através de internet, vitrines de lojas, jornais, revistas
de contato, etc. Algumas profi ssionais do sexo
anunciam como sendo ‘escorts’ (acompanhantes),
massagistas, etc. Afi xar cartões nas cabines
telefônicas é ilegal
PRODUTO DO CRIME: 
os tribunais tem o poder de
congelar contas no banco e confi scar poupanças e
bens que você tiver, como resultado do que eles
julgarem ser atividade criminal (casa, carro, joias).
Geralmente, este poder é usado somente depois que
você ter sido condenado(a): uma boa razão para
dar-se como inocente e lutar contra o caso.
CLIENTES: 
aliciar fregueses nas calçadas
(kerb-crawling) é ilegal. Desde 2010, é ilegal “pagar
por sexo com uma prostituta sujeito à força e
coerção” e homens podem ser condenados, mesmo
que eles não sabiam que a profi ssional de sexo estava
sendo forçada
TRIBUNAIS: 
nunca se declare culpada de algo que
você não cometeu. Vale a pena lutar pelo seu caso
para não ter uma condenação. O processo de cada
delito inicia no tribunal de 1ª instância. Um caso só vai
para o Tribunal Supremo (Crown Court) (com júri) se o
delito for grave, mas você tem uma melhor chance de
ser absolvida com um júri do que em um tribunal de
1ª instância.
LIBERDADE PROVISÓRIA: 
se você for preso(a), você
pode pedir liberdade provisória. Se você não receber
liberdade provisória na primeira vez, você pode pedir
novamente dentro sete dias.

