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O que quer dizer: recurso contra a condenação? 

• Quer dizer que a pessoa condenada no seu processo recorreu contra a condenação; 
alegando que o tribunal original cometeu um erro legal no julgamento.  

• A Seção de Recursos do Ministério Público irá apreciar este processo. 

• Apesar de uma pessoa condenada que está presa poder pedir liberdade com fiança 
enquanto estiver aguardando o veredito de um recurso; esta liberdade raramente é 
concedida, e apenas por causa de circunstâncias excepcionais. 

• Depois da equipe de defesa do acusado ter aprontado toda a papelada, irá pedir para 
agendar uma audiência. 

• Os juízes do Tribunal de Recursos lerão o relatório escrito (transcrições) do julgamento 
original para entenderem exatamente o que aconteceu. 

O que pode esperar da audiência 

• A sua presença não é necessária na audiência do recurso, mas pode ir, se quiser. 

• Os investigadores da Garda irão mantê-lo informado sobre o recurso. 

• Os investigadores da Garda poderão agendar uma reunião com o promotor e o advogado 
antes da audiência, se você quiser.  

• O recurso será julgado por três juízes do Tribunal de Recursos (Criminais) que costumam 
julgar processos nos Tribunais Criminais de Dublin.  

• No dia da audiência, os três juízes ouvirão as arguições da equipe da promotoria e da 
defesa. 

• É extremamente raro uma testemunha ser convocada para depor nestas audiências. 

• Se os juízes necessitarem de mais tempo para avaliar o processo, agendarão outra 
audiência para pronunciar o veredito. 

• Se os juízes acreditarem que no julgamento original não houve erros legais, o veredito de 
condenação original será mantido. 

• Um veredito de condenação será rejeitado apenas se os juízes deliberarem que houve um 
erro legal no julgamento original.  

• Se um veredito da condenação for rejeitado, será agendado um novo julgamento. 

Quem se pode contatar se houver mais perguntas 

• Se houver qualquer outra pergunta, entre em contato com os investigadores da Garda que 
encaminharão o assunto ao Ministério Público. 

 


