
 

 

 

IN  INFORMAÇÕES PARA AS 
FAMÍLIAS  AFETADAS PE LO 

INCÊNDIO NA TORRES G RENFELL   

Há mais de 35 anos, a INQUEST tem fornecido 
aconselhamento confidencial sobre mortes polêmicas 
e sua investigação para pessoas afetadas, grupos 
comunitários, advogados e o setor de voluntariado. 
Somos independentes do Governo. Isso significa que 
estamos a disposição e prontos para abordar as várias 
investigações que agora estão ocorrendo em relação 
ao fogo na torre Grenfell.  

Trabalharemos para tentar garantir que os processos 
legais em andamento ofereçam a verdade, a justiça e 
responsabilizem os responsáveis. Este folheto visa 
fornecer respostas para algumas das questões 
imediatas que estamos recebendo das famílias. 
Também aconselhamos que você busque 
aconselhamento legal de advogados especializados o 
mais rápido possível para proteger seus direitos. Nós 
podemos ajudá-lo a encontrar o advogado certo 
dentro do nosso Grupo de Advogados INQUEST. Para 
este e outras indicações, você pode contatar-nos no  

INQUEST: Tel: 020 7263 1111 
Email: inquest@inquest.org.uk 

Web: www.inquest.org.uk 
 

Por favor note-se que utilizamos o serviço de secretária eletrônica 
para receber chamadas em caso de nossos atendentes estarem 
ocupados; Por favor deixe uma mensagem que nós ligaremos de 
volta.  

Informações detalhadas também podem ser 
encontradas no nosso manual INQUEST. Digite o 
seguinte endereço da Web no seu navegador de 
internet: bit.ly/InquestHandbook 
 

Será realizada uma investigação criminal? 
 A Polícia Metropolitana abriu uma investigação 
criminal sobre as circunstâncias do desastre. A 
investigação policial pode levar alguns meses para ser 
concluída. Em seguida, será passado ao Crown 
Prosecution Service para decidir se um indivíduo ou 
organização cometeu qualquer delito decorrente 
desse desastre.  
 

A policia ira investigar acusações de homicídio 
culposo?  
As ofensas em consideração incluirão negligência 
grave homicídio culposo ou homicídio corporativo. Se 
a polícia / CPS considerar que há provas suficientes, 
um julgamento seguirá da maneira usual. Se eles não 
consideram que há provas suficientes, as vítimas 
terão o direito de examinar essa decisão.  
 

Haverá um inquérito público?  
O governo anunciou um inquérito público completo. 
As vítimas e os sobreviventes terão direito a 
financiamento da representação legal para lhes 
permitir desempenhar um papel tão importante 
quanto desejarem. Eles terão a oportunidade de 
moldar os termos de referência do inquérito. O 
inquérito ouvirá depoimentos sob juramento e os 
participantes poderão interrogar estes depoentes. O 
inquérito será capaz de fazer descobertas provisórias 
que, entre outras coisas, é a maneira mais rápida de 
proteger os residentes de outros blocos com 
problemas de construção semelhantes. Aqueles que 
desejam desempenhar um papel podem se 
candidatar para serem "participantes principais". Isso 
inclui pessoas que tenham um papel significativo ou 

possam vir a ter um "papel direto e significativo" no 
assunto. Os participantes principais podem solicitar 
que perguntas sejam feitas a qualquer testemunha do 
inquérito; Podem também fazer uma declaração de 
abertura e encerramento para o painel de inquérito e 
receber uma cópia do relatório de Inquérito.  
 

O inquérito será independente? 
 Esperamos que com uma representação legal 
robusta para os afetados, o inquérito possa satisfazer 
as preocupações das vítimas e sobreviventes em 
termos de sendo independente e capaz de fazer 
descobertas críticas.  Quanto mais cedo você procurar 
representação legal,  mais provável é que sua voz seja 
ouvida. Para ver a declaração completa de boas-
vindas, insira o seguinte endereço da Web no seu 
navegador de internet: bit.ly/GrenfellInquiry 
 
O que é um inquérito? 

 Um inquérito é uma investigação que através de 
fatos encontrados visa determinar quem eram as 
pessoas, onde se encontravam, quando e como eles 
morreram. É um procedimento legal presidido por um 
legista, às vezes com um júri. O legista neste caso é o 
Dra. Fiona Wilcox do Tribunal Geral de Legistas da 
Inner West London Coroner's Court. O legista também 
deve considerar se mortes em circunstâncias 
semelhantes podem ser prevenidas no futuro e 
podem recomendar que mudanças sejam feitas. As 
audiências são realizadas em tribunal aberto e as 
famílias podem ser representadas. 
  
Quando será iniciado o inquérito?  
Assim que um corpo for recuperado e identificado, o 
legista abrirá um inquérito. Isso geralmente envolve 
uma audiência curta onde o nome, a idade e os breves 
detalhes do falecido e a causa de morte preliminar são 
lidos em tribunal aberto. Podem haver múltiplos 
Inquéritos abertos ao mesmo tempo. O legista irá 
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então adiar o inquérito para a investigação criminal e 
o inquérito público sejam instalados, uma vez que 
estes devem acontecer primeiro. Uma vez que a 
investigação criminal e o inquérito sejam concluídos, 
o legista decidirá se as consultas são necessárias e 
devem ser retomadas.  
 

Como faço para reportar uma pessoa desaparecida?  
Questões sobre parentes desaparecidos devem ser 
encaminhadas pessoalmente para departamento de 
vitimas da Polícia Metropolitana no Westway Sports 
Center, no oeste de Londres, ou ligando para o 
escritório de acidentes no numero 0800 0961 233.  
 

Se você reportou uma pessoa desaparecida que tenha 
sobrevivido, você também deve informar o 
departamento de vitimas da Polícia Metropolitana .  
O legista será informado de todas as mortes 
decorrentes da Grenfell Tower. Quando a 
identificação for feita, os familiares serão contatados 
por agentes de ligação da família. Se você não foi 
contatado depois de relatar uma pessoa 
desaparecida, pode ser devido à dificuldade de 
recuperar e identificar aqueles que morreram. 
Entendemos que isso é extremamente angustiante 
para famílias com cada dia que passa. INQUEST está 
em contato com o Tribunal do Legista e o 
departamento de acidentes e pode ajudá-lo com isso.  
 

Quem é responsável pelo corpo de meu parente?  
Enquanto vários exames são conduzidos, o legista tem 
controle do corpo e não pode ser liberado para 
funeral sem permissão. Consultas sobre a liberação 
do corpo e sobre o post mortem podem ser 
encaminhadas ao escritório do Legista. O número é 
020 78024750, mas, por enquanto, as consultas 
devem ser direcionadas para o departamento de 
vitimas da Polícia Metropolitana no 0800 0961 233. 
 

 

Posso cancelar um exame post morterm?  
Os exames são geralmente realizados com muita 
rapidez. Você deve informar o médico legista o mais 
rápido possível se você se opuser a um post mortem, 
de modo que outras alternativas possam ser 
consideradas. Se o legista decidir um post mortem 
não é necessário, podendo liberar o corpo sem um. 
 

Posso ver o corpo?  
Geralmente, sim e os arranjos são feitos através do 
escritório do médico legista. Em algumas 
circunstâncias, por exemplo, onde há lesões 
gravemente desfigurantes, o médico legista pode 
sugerir que a família não veja o corpo ou que a 
visualização seja limitada (por exemplo, por trás de 
um painel de vidro). Depende de você se você aceita 
esse conselho. Você deve procurar conselhos legais se 
sentir que está sendo impedido de ver o corpo do seu 
parente.  
 

Quem deve identificar o corpo? 
 Um membro da família ou amigo íntimo podem 
identificar o corpo de vista, mas se isso não for 
possível,  métodos alternativos serão usados como 
impressões digitais ou exame de registros dentários 
ou amostras de DNA.  
 

O legista reconhecerá diferentes crenças e práticas 
culturais e religiosas em relação até a morte?  
É importante informar o médico legista sobre suas 
crenças e práticas para que, dentro do quadro legal, 
elas possam ser sensíveis às suas necessidades.  
 

Quando posso fazer os arranjos do funeral? 
 O funeral não pode acontecer até que o médico 
legista tenha concordado em liberar o corpo, mas 
pode ser útil entrar em contato com um diretor de 
funeral de sua escolha em um estágio inicial, que 
pode dar-lhe ajuda prática para fazer arranjos. Você 
deve manter todos os recibos caso os custos possam 

ser recuperados. Você pode encontrar mais 
informações sobre arranjos funerários aqui: 
www.gov.uk/after-a-death/arrange-the-funeral 
 

Precisa de um certificado de óbito?  
Um atestado de óbito é um documento legal que é 
enviado ao Registro de nascimentos e óbitos, para 
registrar os detalhes de uma pessoa que morreu e a 
causa da morte. O legista emitirá um certificado 
provisório quando o corpo for identificado e liberado 
para um funeral a ser realizado. Você pode precisar 
disso para os procedimentos administrativos que se 
seguem a uma morte, como fechar contas bancárias, 
informar as agências de benefícios etc.  
 

E quanto às necessidades imediatas da minha família 
em termos de habitação e outros apoios?  
Estamos conscientes de que muitas organizações 
estão ansiosas para ajudar. North Kensington Law 
Center está tentando coordenar essas ofertas de 
ajuda e garantir que você obtenha o aconselhamento 
que você precisa sobre suas necessidades de 
habitação, situação de imigração, benefícios sociais 
ou sobre as necessidades financeiras imediatas da sua 
família. Entre em contato com o North Kensington 
Law Center: Unidade 15, Baseline Studios, 
Whitchurch Rd, Londres W11 4AT. Ligue para 020 
8969 7473 ou veja www.nklc.co.uk.  
 

O que acontece a seguir? O inquérito público e as 
investigações criminais em curso levarão algum 
tempo para concluir. Esses processos podem ser 
aprimorados e frustrantes, mas estamos disponíveis 
para fornecer suporte e conselhos. 
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