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A lnforma90 contlda neste folheto encontra-se dlsponlvel em outros ldlomas e formatos. 
Para mais detalhes contacte o servi90 de aconselhamento e lnforma90 a vltima. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como o poderemos ajudar 
 

lntrodu9ao 
0 servigo de Aconselhamento e lnformagao ii Vftlma (Victim Information 
and Advice - VIA) deu-lhe este folheto porque fol vftima ou testemunha de um 
crime. Os advogados de acusa91\o seniores (Procuradores Gerais) decidiram 
que este caso deve ser ouvido no Tribunal de Juri. Num julgamento com juri, o 
jurl e composto de ate 15 membros do publico, os quals decidem o veredicto e o 
juiz decide qual a senten9a apropriada. 
Numa ac9ao judicial no tribunal do juri o acusado recebe o despacho de 
pronuncla (um documento legal) que estipula as acusa9oes contra eie/ela. O 
despacho de pronuncia tambem inclui uma iista de testemunhas, itens ou 
documentos que podem ser utilizados durante o julgamento. 
Este folheto descreve as ases dos procedimentos num tribunal de juri. 
0 servi90 VIA pode ajuda-lo a compreender este processo. 

 
Acerca do servi90 VIA 
O servi90 VIA faz parte do Ministerio Publico da Esc6cia. 0 Procurador-Geral (o 
Procurador) e responsavel pela investiga9ao e. instaura9ao de processes-crime 
na Esc6cia. 

 
Os funcionarios do servi90 VIA niio sao magistrados do Ministerio Publico. O 
cargo deles e dar assistencia as vftimas, \estemunhas e par vezes, em alguns 
cases de morte subita, inesperada ou reiacionada com crimes, as pessoas mais 
chegadas a vftima. 

 
Fase de lnstrugao 
(as testemunhas nllo precisam comparecer): 
Nesta audiencla o Juiz Ira: 

• Considerar quaisquer questoes legais que tenham sido Jevantadas; 
• Perguntar se o acusado se declara culpado ou inocente; 
• ldentificar se a acusa9ao e a defesa estao preparadas para o julgamento. 

Se o acusado se declarar culpado, o juiz podera passar senten9a 
imediatamente. Em aiguns casos, o julz podera decidir adiar (continuar) o caso 
numa data posterior para obter informa91les acerca dos antecedentes do 
acusado e para avaliar quais as op9oes de senten9a que estao disponfveis. 
Se o acusado se declarar inocente, o julgamento tera lugar numa data posterior 
durante uma sessao do tribunal com juri. As sesslles do tribunal com juri inciuem 
varios julgamentos num perfodo especffico. 

 
0 Julgamento 
(as testemunhas devem estar presentes) 
Se for necessario que preste depoimento, ser-lhe-a enviada uma cltagao (carta), 
com a data e a hara em que deve comparecer em tribunal. Caso nao possa 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

comparecer nesse dia deve contactar lmediatamente o Procurador ou o servi90 
VIA. 
0 servi90 de apoio a testemunhas, com gablnete no Tribunal Judicial, oferece 
apoio pratico a testemunhas e pode organizar uma visita ao tribunal antes da 
audiencia de juigamento. Diga-nos se qulser que o servi90 VIA contacte o 
servi90 de apoio a testemunhas em seu nome. 
Podera ter que esperar algum tempo no tribunal antes de ser chamado a sala de 
audiencias. Dependendo do modo como o julgamento progride podera acontecer 
que nao seja chamado a prestar depoimento ou podera ter que voltar num outro 
dia. 
Na audiencia de julgamento o jurl ira ouvir todas as provas apresentadas e 
decidir se o veredicto deve ser culpado, Inocente ou inconcluslvo. Se o 
veredicto for Inocente ou inconclusive, o acusado pode ir embora e o caso 
termina al. 

 
Necessidades adicionals 
Se a sua lfngua materna ou idioma de preferencia nao for o Ingles, podera 
precisar de um interprete que lhe explique o que esta a ser dito em tribunal ou 
para assisti-lo lingulsticamente quando estlver a prestar depoimento. Tai podera 
ser necessario mesmo que o seu conhecimento de ingles seja razoavel no seu 
dia-a-dia. 
Tambem podera precisar ter alguns documentos, tais como cartas da 
Procuradoria no idioma da sua preferencla. 
Qualquer pessoa que preste depoimento em tribunal precisa primeiro prestar 
juramento. Neste caso, podera faze-lo mediante a sua religiao, idioma ou 
cultura. 
Caso tenha uma deficiencia ou algum tipo de dificuldade, podera necessitar que 
sejam feitos alguns preparatives para que possa comparecer em tribunal ou para 
prestar depoimento. 
Informs o servi90 VIA caso tenha algumas preocupa91ies ou necessidades 
especificas. N6s faremos com que o procurador e o tribunal tomem 
conhecimento destas mesmas necessidades. 

 
Senten9a 
Por vezes o juiz sentencia o ofensor imediatamente ap6s o mesmo se declarar 
culpado ou ter sido declarado culpado. 
No entanto e em outros casos, o juiz podera continuar o caso numa data 
posterior de modo a obter informa91ies acerca dos antecedentes criminals do 
acusado e tambem acerca de quais as op91ies de senten9a disponiveis. Se um 
juiz pedir um relat6rio de antecedentes criminals, ou outro tipo de lnforma9ao, 
nao significa obrigatoriamente que este esteja a pensar em mandar prender o 
ofensor. Por vezes o juiz esta apenas a procurar a melhor manelra de lldar com 
o caso. Se o juiz estlver a ponderar em impor uma senten9a de prisao e, caso o 
ofensor tenha menos de 21 anos ou nunca tenha sido preso, sera sempre 
necessario um relat6rio de antecedentes criminals. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quando se der o caso de o ofensor estar na prisao durante o julgamento, o juiz 
ira decldir se o ofensor devera ficar em liberdade ate que a senten9a seja 
proferlda. 

 
Recurso 
0 ofensor pode apelar contra a condena9!\o e/ou contra a senten9a. 0 recurso 
sera ouvldo por um julz do Tribunal Superior, e se o juiz concordar, o ofensor 
podera ser llbertado ap6s a senten9a ate que seja ouvido o recurso. A tal 
chamamos llberdade provis6ria. 



lnforrna9ao Suplernentar 
lnforme-se junto do servi90 VIA se precisar de informa9oes suplementares ou se 
houver algo que nao compreenda. 

Servi9os de Apoio Local 
Podera tambem querer contactar: 
Servico de Apoio a Vftlma - Esc6cia (Victim Support Scotland)
Este servi90 providencia apolo emocional e pratico a vftimas de crime. Para mais 
detalhes contacte: 
Durante o horario de expedients: 0845 60 39 213 
www.victimsupportsco.org.uk 

Servico de Apoio a Vftlma
Este servi90 providencia apoio emoclonal e pratlco a todas as vltimas e 
testemunhas, assim coma a famflia e amigos destas, quando estas !em de 
comparecer em tribunal. 
Para obter os contactos dos servi9os de apolo as testemunhas entre em 
contacto com o Servi90 de Apolo a Vftlma da Esc6cia.

Contacte o servi90 VIA 
Para obter lnforma9oes suplementares contacts o gabinete VIA mais pr6ximo da 
area da sua residencia pelo telefone lndicado na carta em anexo. 

Alternativamente  contacts: 
Victim Information and Advice 
Crown Office 
25 Chambers Street 
Edinburgh EH1 1LA 
Telefone: 01389 739557

Aconselhamento e lnforma9ao a Vftima
E um servi90 do Ministerio Publico e do Servi90 de Procuradoria
www.crownoffice.gov.uk 

http://www.crownoffice.gov.uk/
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