
Requerimento de Resumo de Justificações    
(quando o PG decide não proceder à acusação  

______________________________________________________  
 
1. Pode solicitar um resumo das justificações do PG para não proceder à acusação se você for:      

• vítima de um crime;   
• um membro da família de uma vítima num caso fatal;   
• um advogado representando qualquer um dos supra citados.    

2. Para requerer um resumo das justificações, por favor, preencha o formulário abaixo e envie-o para:    

Communications and Victims Liaison Unit (Unidade de Ligação de Participações e Vítimas)     
Office of the Director of Public Prosecutions (Gabinete do Procurador Geral)    
Infirmary Road  
Dublin 7.  

3. Deve enviar este formulário  no prazo de 28 dias   a contar da data em que lhe for comunicada a decisão       
de não proceder à acusação.   

Para obter mais informações sobre o requerimento de justificações, poderá consultar o nosso folheto  
sobre  Como Requerer Justificações e Revisões que está disponível no nosso website em  
www.dppireland.ie. Pode também obter uma cópia do folheto na Esquadra de Polícia da sua localidade.   
 
 

Preencha a Secção A ou a Secção B 

Secção A: Preencha esta secção se for vítima de um crime  
Título Preferido:  Senhor.☐   Senhorita.☐   Senhora.☐  Outro (Por favor especifique):  
Nome próprio:   
Apelido / nome de família:  

 
Secção B: Preencha esta secção se for um  membro da família de uma vítima num caso fatal  
Título Preferido:  Senhor.☐   Senhorita.☐ Senhora.☐ Outro (Por favor especifique): 
Nome próprio: 
Apelido / nome de família: 
Nome da vítima falecida: 
Grau de parentesco com a vítima: 

Endereço de contacto: 

Telefone de contacto: 
Nome do suspeito (se conhecido): 
Esquadra de Polícia onde foi feita a 
participação do crime: 
Data em que foi informado da decisão de 
não proceder à acusação: 
Nome do Agente inspetor (se conhecido): 
Número PULSE do Agente (se conhecido): 

        
  

  

  

   
 

Detalhes de contacto:   

 

 
 
 
 
 

  
   

 
   

    
   

   
    

http://www.dppireland.ie/


    

     

Número de referência do PG (se conhecido): 

Assinatura:  __________________________________________ Data: _________________________ 


