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Prezados amigos em Cristo, 
 
Em novembro de 2002, a Conferência de Bispos Católicos dos Estados Unidos (USCCB) fez a 
seguinte declaração: "Nós nos comprometemos solenemente uns com os outros e com vós 
todos, povo de Deus, a trabalharmos ao máximo pela proteção das crianças e da juventude." 
Quinze anos mais tarde, a promessa permanece a mesma. Com esta carta, renovo meu 
compromisso e de toda a Diocese de Fall River de manter o compromisso de proteger as 
crianças e os jovens da nossa Paróquia local. 
 
Em 1993, nossa Diocese inaugurou um escritório dedicado a essa missão. O Serviço de 
Proteção da Criança, que fazia parte dos Serviços Sociais Católicos de Fall River, manteve 
essa responsabilidade para assegurar a segurança necessária a todas as crianças que 
participassem das atividades religiosas e da Igreja. Este ano, o Serviço de Proteção da Criança 
mudou-se para a Chancelaria, para prosseguir nessa importante missão de proteger crianças e 
jovens, agora sob um novo nome - Divisão do Ambiente Seguro. Entre outras obrigações, essa 
divisão garante a conformidade diocesana ao Estatuto de Dallas promulgado pela USCCB. Ela 
oferece treinamento na prevenção de abusos, efetua verificações de antecedentes de 
profissionais e voluntários da Diocese que atuem em questões envolvendo nossas crianças, e 
oferece às crianças cursos e treinamento em segurança pessoal. 
 
Além disto, a Divisão do Ambiente Seguro desenvolve procedimentos para o caso de um 
padre, diácono, funcionário ou voluntário da Igreja vier a ser acusado de abuso sexual ou 
conduta indevida com menores. Esses procedimentos estão em vigor atualmente na Diocese 
de Fall River e têm o objetivo de assegurar a proteção das crianças e jovens sob os cuidados 
da Diocese, bem como de combater o abuso sexual de menores entre as pastorais e agências 
da Diocese. As políticas e procedimentos em anexo fazem parte do compromisso que a 
Diocese de Fall River tem mantido de proteger nossas crianças. 
 
Vamos trabalhar em conjunto para proteger nossos jovens e acabar de vez com o abuso infantil 
em todos as formas que se apresenta e em qualquer lugar. Oremos pelas nossas crianças para 
que o Senhor possa vigiá-las e protegê-las. Que Deus nos faça instrumentos de Sua paz. 
 
Com meus mais sinceros agradecimentos pelos seus esforços em compartilhar esse ministério 
vital da Igreja, me despeço. 
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A lista de entidades pertencentes à Igreja/Diocese a seguir, relaciona as pessoas com responsabilidade 
direta pela presente política:   
 

1. O Bispo 
2. O Vigário Geral  
3. O Moderador da Cúria  
4. A Divisão de Vocações da Diocese ou Diaconato Permanente  
5. O Obreiro de Justiça e Paz 
6. O Diretor da Divisão do Ambiente Seguro  
7. O Coordenador Diocesano de Assistência a Vítimas 
8. O Conselho de Ética e seu Delegado  
9. O Diretor de Recursos Humanos  
10. O Diretor de Comunicação 
11. Os Administradores da Escola, o Clero, os Funcionários, Voluntários e Subcontratados 
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INTRODUÇÃO 
 
A presente Política de Ambiente Seguro da Diocese Católica Romana de Fall River (doravante denominada 
"Diocese") para proteção de crianças e jovens e prevenção de conduta sexual dolosa tem o objetivo de resumir 
a atual política da Diocese de que: 

• As crianças têm o direito à segurança e proteção contra possíveis males em todo e qualquer 
ambiente; e 

• A conduta sexual dolosa de qualquer servidor da Diocese enquanto estiver em serviço ou em 
qualquer atividade sob os auspícios da Diocese extrapola qualquer escopo de qualquer autoridade, 
obrigação e/ou vínculo empregatício do funcionário envolvido; e  

• Para fins de esclarecimento e ênfase à política atual. 
 
A Diocese defende os direitos das crianças e de adultos vulneráveis à segurança contra abusos e/ou conduta 
sexual dolosa. A Diocese se dedica à promoção e garantia de proteção a todas as crianças e fará tudo o que 
estiver ao seu alcance para criar um ambiente seguro para as crianças e jovens, prevenir o abuso físico e a 
negligência, e acionar o ministério curador da Diocese para assumir o tratamento sempre que possível. A 
presente Política é responsiva em relação aos nossos cuidados com as crianças/jovens e às disposições do 
Estatuto de Proteção da Criança e do Jovem e as Normas Fundamentais para Políticas Diocesanas/Eparquiais 
que envolvam Alegações de Abuso Sexual de Menores por Padres ou Diáconos revisados e aprovados pela 
Conferência de Bispos Católicos dos Estados Unidos na Assembleia Geral de novembro de 2002, mediante 
recognitio da Sé Apostólica em 8 de dezembro de 2002. 
 
SEÇÃO 1. POLÍTICA 

 
É política da Diocese que a conduta sexual dolosa e/ou abuso infantil de servidores da Diocese em serviço, 

a. atuando em trabalho da Diocese, ou 
b. em qualquer atividade sob os auspícios da Diocese, 
 

é contrário aos princípios cristãos e fora do escopo de qualquer autoridade, obrigação e/ou trabalho do servidor 
da Diocese. Além disto, todos os funcionários da Diocese se obrigam e se comprometem a observar a legislação 
estadual e local em relação a denúncias de incidência de atos suspeitos ou comprovados, bem como os 
seguintes requisitos. 
 
A presente Política não dispõe sobre conduta sexual dolosa, negligência com crianças e/ou abuso infantil em 
geral, exceto sob as circunstâncias especiais descritas no presente instrumento. Seu objetivo é estabelecer os 
requisitos e procedimentos, em uma iniciativa para evitar possível conduta sexual dolosa e/ou abuso infantil por 
parte de membros do clero, funcionários, voluntários ou contratados da Diocese, bem como os danos 
resultantes a terceiros, durante a execução de trabalhos da Diocese, e também oferecer orientação a todos os 
servidores da Diocese sobre como reagir em caso de suspeita e/ou comprovação de incidência de conduta 
sexual dolosa e/ou abuso infantil por parte de membros do clero, funcionários, voluntários ou contratados da 
Diocese. 
 
A Diocese reafirma seu compromisso de denunciar alegações de conduta sexual dolosa e/ou abuso infantil ou 
de menores às autoridades públicas, de forma a observar todas as leis civis aplicáveis em relação a denúncias 
de tais alegações, cooperar nas investigações nos termos da lei e conforme a jurisdição em questão, e 
orientar as vítimas quanto ao seu direito de denúncia às autoridades públicas. Qualquer padre ou diácono 
que tenha cometido ato de abuso sexual de menor ou de adulto vulnerável, conforme descrito no presente 
instrumento, não poderá continuar em atividade no ministério nem ser transferido para missões ministeriais 
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em outras Dioceses ou província religiosa. Todos os cuidados serão tomados pela proteção dos direitos de 
todas as partes envolvidas nas alegações de conduta sexual dolosa e/ou abuso infantil, particularmente em 
relação à pessoa que alegar ter sofrido violência sexual e à pessoa contra a qual a acusação for feita. Na 
hipótese de uma acusação ser considerada infundada, todas as providências possíveis serão tomadas para 
recuperar o bom nome da pessoa acusada injustamente. 
 
SEÇÃO 2. DEFINIÇÕES 
 
As seguintes definições devem ser utilizadas em conjunto com as presentes diretrizes e disposições 
restringindo-se, contudo, a estas últimas. 
 
2.1 O Acusado 

A pessoa acusada, ou sob alegação de cometimento de ato de abuso, uma grave violação às presentes 
políticas e procedimentos (neste ato denominadas em conjunto "Política") ou crime. 
 

2.2 Auditoria Anual 
A Dioceses e eparquias apresentam uma avaliação anual da respectiva implementação do Estatuto de 
Proteção da Criança e do Jovem. 

 
2.3 Licença Administrativa 

Enquanto estiverem sob licença administrativa aguardando uma investigação sob alegação de abuso sexual 
de menor ou adulto vulnerável, membros do clero são proibidos de realizar qualquer atividade do 
ministério público. 

 
2.4 Verificação de Antecedentes 

A verificação de informações fornecidas em uma Candidatura a Vaga de Emprego ou Formulário de 
Candidatura ao Voluntariado, incluindo referências, contatos e uma verificação de antecedentes por 
computador. 
 

2.5 Estatuto 
Refere-se ao Estatuto de Proteção da Criança e do Jovem aprovado em Dallas, em 2002, pela Santa Sé 
(revisado em junho de 2018). Trata-se de um conjunto abrangente de procedimentos para o tratamento de 
alegações de abuso sexual de menor pelo clero da Igreja Católica, bem como de diretrizes para 
reconciliação, recuperação, responsabilização e prevenção de futuros atos de abuso. 

 
2.6 Abuso Infantil 

Consiste de qualquer dos seguintes atos: 
 

a. O abuso sexual abrange qualquer ato ou interação, envolvendo contato físico e órgãos genitais ou não, 
com ou sem consentimento, mesmo que iniciado pela criança, que envolva qualquer tipo de contato 
sexual, molestação ou exploração sexual de uma criança por qualquer pessoa adulta que tenha 
custódia ou responsabilidade de cuidados permanentes ou temporários de supervisão de uma criança, 
causando danos físicos ou não, que incluem: 

 
1. Toques intencionais nos órgãos genitais ou partes íntimas do corpo, incluindo seios femininos, áreas 

da genitália, a virilha, o interior das coxas e as nádegas da criança ou do agressor por uma criança, 
com intuito de excitação ou satisfação sexual; 
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2. Estupro, relação sexual (vaginal ou anal), contato oral/genital ou oral/anal; incluindo qualquer 
definição encontrada no Capítulo 265 das Leis Gerais do Estado de Massachusetts (Massachusetts 
General Laws).   

  
3. O toque e/ou exposição intencional de órgãos genitais ou partes íntimas do corpo, incluindo seios 

femininos, áreas da genitália, a virilha, o interior das coxas e as nádegas na presença de uma criança 
que possa vê-las com intuito de excitação ou satisfação sexual; 

 
4. Consentimento, estímulo, encorajamento ou assistência na geração de imagens ou poses para 

exibição a qualquer pessoa, pessoalmente ou por meios gráficos, incluindo imagens digitais ou 
fotográficas do corpo total ou parcialmente desnudo de uma criança, expondo partes íntimas, em 
movimento ou não, isoladamente ou com outras pessoas, ou a geração de imagens de criança 
observando ou na presença de atos sexuais de terceiros; 

 
5. Exibição ou distribuição de qualquer imagem, foto, livro, panfleto, imagem digital, filme ou revista a 

crianças, cujo conteúdo de capa ou interno seja principalmente composto de descrições ou imagens 
de atos ou contatos sexuais, ou que contenha imagens de nudez total ou parcial de pessoas posando 
ou se apresentando de tal forma que uma pessoa comum, observando os padrões comunitários 
contemporâneos possa julgar que, como um todo, apele a interesses lascivos.    

 
6. Exploração sexual de qualquer espécie, que envolva situações sem contato físico com crianças, mas 

nas quais uma criança seja encorajada, seduzida, convidada ou solicitada a opinar sobre situações 
ou informações de cunho sexual por mero interesse lascivo de adultos. 

 
b. Abuso físico inclui qualquer ato que: 

 
1. Cause ou inflija intencionalmente danos físicos a uma criança, ou 

 
2. Cause intencionalmente danos mentais ou psicológicos a uma criança, submetendo-a a qualquer 

tipo de medo ou lesão física. 
 

3. É política da Diocese de Fall River que todas as formas de punição física de crianças são proibidas a 
todas as entidades sob os auspícios da Diocese. O abuso físico não abrange a restrição física de uma 
criança que esteja tentando agredir outra pessoa ou a si mesma, ou a devida orientação envolvendo 
contato físico com uma criança para afastá-la de perigos, ou a mínima restrição necessária para que 
a criança para o que está fazendo, ou os limites adequados à sua movimentação para garantir que a 
criança volte ao estado de segurança e controle emocional. 

 
c. Considera-se negligência: 

  
1. O abandono de crianças pelos pais, responsáveis ou guardiães; 

 
2. A falta de cuidados, não oferecendo alimentos, abrigo, roupas e educação, conforme necessários; 

 
3. Deixar de prestar os cuidados ou o controle em relação à saúde física ou emocional da criança; 

recusar-se ou não ser capaz de exigir o cumprimento das obrigações como pai ou responsável; 
expressão da intenção de um pai, responsável, guardião ou instituição de interromper os cuidados 
dados à criança. 
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2.7 Acusação Idônea 
Uma alegação que, com base nos fatos de um caso, atendam a um ou mais dos seguintes requisitos: 
a. Ser digno de credibilidade e plausível; 
b. Se natural, cabível e provável; 
c. Ser corroborado por outras evidências e fontes; e/ou 
d. Ser reconhecida/admitida pela pessoa acusada. 
 
Ao fazer tal determinação, deve-se considerar a credibilidade das fontes. Observe que um denunciante 
agindo compulsoriamente deverá denunciar qualquer suspeita ao Departamento de Serviços à Criança e 
aos Familiares de Massachusetts e não na forma prevista nos presentes critérios.    
 
 

2.8 Verificação de Antecedentes Criminais Históricos 
A apresentação da verificação de Informações Históricas de Antecedentes Criminais (Criminal Offender 
Record Information - CORI) deve ser submetida ao Estado para fins informativos dos antecedentes 
criminais. Em alguns casos, funcionários ou voluntários poderão ser obrigados e fornecer suas digitais ao 
Estado e ao FBI ao fornecerem informações sobre a existência e o teor do Informações Históricas de 
Antecedentes Criminais Nacionais (National Criminal History Record Information - CHRI).  

 
2.9 Servidores da Diocese 

a. Todos os clérigos, sejam eles diocesanos ou membros de comunidades religiosas, sujeitos às leis civis, à 
administração e à autoridade e/ou governança da Diocese; 

 
b. Todas as pessoas físicas diretamente empregadas pela Diocese ou por qualquer Paróquia, missão ou 

outras instituições e organizações católicas sujeitas às leis civis, à administração, à autoridade e/ou 
governança da Diocese (doravante denominadas "Funcionários da Diocese"); 

 
c. Todas as pessoas físicas que prestem qualquer tipo de serviço voluntário à Diocese ou a qualquer 

Paróquia, missão ou outras instituições e organizações católicas que estejam sujeitas às leis civis, à 
administração, à autoridade e/ou à governança da Diocese (doravante denominadas "Voluntários da 
Diocese"); 

d. Profissionais contratados que mantenham contato com crianças, sujeitos à supervisão da Diocese. 
 
2.10 Conselho de Ética da Diocese 

Um conselho local que atua como corpo consultivo confidencial para o bispo. O conselho oferece 
orientação ao bispo em sua avaliação de alegações de abuso sexual de menores e em sua determinação de 
adequação do caso ao ministério. O conselho deverá analisar regularmente as políticas e os procedimentos 
da Diocese que estejam relacionados ao abuso sexual de menores. O Bispo nomeará um Delegado 
Responsável pelas Investigações (“Delegado”) entre os membros do Conselho de Ética, que atuará como 
representante do conselho em casos que envolvam acusações de conduta sexual dolosa de um irmão ou 
irmã religioso ou do clero com menores de idade. O Delegado será o presidente do Conselho de Ética. 

 
2.11 Denunciantes Encarregados  

O termo, conforme utilizado na M.G.L., Capítulo 119, Seção 51A, enquadra as seguintes pessoas nesta 
classificação:  
 
a. Enfermeiros;  
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b. Professores de escolas públicas ou particulares, incluindo professores de formação religiosa e auxiliares 
de professores;  

 
c. Administradores e diretores de escolas;  

 
d. Orientadores escolares ou familiares;  

 
e. Funcionários de creches;  

 
f. Licenciadoras de instituições de educação infantil;  

 
g. Profissionais do Serviço Social;  

 
h. Membros do clero; 

 
i. Pessoas contratadas por uma igreja para supervisionar, educar, orientar, treinar ou aconselhar crianças.  

 
 

2.12 Menores  
Qualquer pessoa com menos de 18 anos de idade ou, conforme o Estatuto de Proteção da Criança e do 
Jovem (2018), “uma pessoa que habitualmente não tenha discernimento será considerada equivalente e 
um menor de idade (incapaz)." Uma pessoa com pelo menos 18 anos de idade e um estudante do ensino 
médio que ainda não completou 19 anos de idade será tratada como menor quando estiver participando 
de atividades da Paróquia ou da Diocese. 
 

2.13 Obreiro de Justiça e Paz 
O obreiro de justiça e paz é nomeado pelo bispo/eparquia, em casos específicos ou para todos os casos que 
envolvem o bem-estar comum. Cabe ao Obreiro de Justiça e Paz promover e "proteger o bem comum, ou 
seja, a proteção dos direitos de todos os interessados e pelo bem da Igreja em geral." A Norma 5 das 
Normas Fundamentais possibilita, e até torna desejável, que o Obreiro de Justiça e Paz participe das 
reuniões do conselho de ética diocesano/eparquial, para ajudar a assegurar e proteger a integridade do 
processo seguido pelo conselho de ética ao cumprir suas obrigações; especificamente em relação a 
questões relativas ao direito canônico. 

 
2.14 Assédio Sexual 

Para os fins da presente política, assédio sexual abrange qualquer forma de atos de abuso sexual aqui 
prevista e cometida por um adulto, bem como qualquer crime sexual previsto no M.G.L., Cap. 265. 

 
2.15 Conduta Sexual Dolosa 

Qualquer forma de conduta sexual considerada ilícita, conforme definidas nos códigos penais da 
Comunidade do Estado de Massachusetts se ocorrida no âmbito de sua jurisdição, bem como nos códigos 
penais da jurisdição envolvida, nos casos ocorridos fora da Comunidade do Estado de Massachusetts, e/ou 
nos termos dos cânones 277 e 1395, ¶2, do Código de Direito Canônico. 

 
2.16 Status Temporário 

Padres, diáconos, religiosos, voluntários leigos e/ou visitantes da Diocese de Fall River em missões 
temporárias de curta duração e que tenham obrigações também de curta duração e escopo, tanto em 
termos de prazo quanto de exposição às crianças. Em vez de atestados de bons antecedentes, receberão a 
supervisão cabível substituição e não poderão ficar sozinhos com as crianças. 
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2.17 Voluntários 
Pessoas que prestem serviços em caráter permanente sem remuneração ou que participem de uma 
atividade oficialmente aprovada pela Diocese de Fall River e/ou por servidores da Diocese. 

 
2.18 Adultos Vulneráveis 

Qualquer pessoa com 18 (dezoito) anos de idade ou mais também será contemplada pela presente política, 
com os mesmos direitos das crianças – mutatis mutandis (com as devidas adaptações) – quando não for 
capaz ou tiver dificuldade de denunciar abusos sem assistência, por força de deficiência física ou mental ou 
condição que prejudique suas funções. A presente política inclui especificamente as pessoas que “tenham 
habitualmente dificuldades de discernimento”, conforme definido no Estatuto de Proteção da Criança 
promulgado pela Conferência de Bispos Católicos dos Estados Unidos. 

 
SEÇÃO 3. DISTRIBUIÇÃO DA POLÍTICA 
 
3.1 Uma cópia da presente Política deverá ser distribuída, assim que possível, aos diretores, superintendentes e 

gestores de agências de todas as unidades de Diocese e/ou das organizações afiliadas à Chancelaria. As 
cópias desta Política distribuídas conforme citado acima farão parte dos arquivos permanentes de cada 
escritório e/ou organização. 

 
3.2 A Chancelaria da Diocese de Fall River (doravante denominada “Chancelaria") deverá emitir 

cópias da presente Política para distribuição a todos os religiosos, funcionários e voluntários da Diocese que 
tenham contato com menores de idade em decorrência direta dos serviços que prestam à Diocese, assim 
que possível. Em seguida, uma cópia desta Política deverá ser distribuída a todos os novos servidores da 
Diocese, antes que assumam seus postos e/ou cargos, ou assim que o fizerem. O recibo original assinado 
das Políticas e Procedimentos de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis para Funcionários e 
Voluntários deverá ser mantido no estabelecimento de origem (paróquia/escola/agência) durante toda a 
vigência do contrato de trabalho ou a duração do trabalho voluntário. 

 
3.3 Além das disposições acima, o Moderador da Cúria terá autoridade, sujeita apenas à 

análise do Bispo, para distribuir cópias informativas desta Política a outras pessoas, clubes, organizações ou 
sociedades no âmbito da Diocese, se assim julgar cabível. 

 
3.4 Todos os servidores da Diocese que tenham conhecimento ou acreditem que uma cópia desta Política não 

tenha sido distribuída conforme as disposições acima deverão notificar imediatamente a Divisão do 
Ambiente Seguro e identificar (pelo nome ou categoria profissional na Diocese) os funcionários da Diocese 
que não tenham recebido sua cópia da Política. 
 

3.5 Lidar com as questões de abuso sexual de crianças é sempre uma tarefa dolorosa, 
principalmente quanto o abuso em questão é infligido por membros do clero. Essa dor é 
causada, em parte, pela constatação dos danos de longo prazo que o abuso sexual causa na 
criança e na sua família. A angústia também se deve ao fato de tal lesão ter ocorrido no seio da 
comunidade que a Igreja representa. Desenvolvimentos constantes nas ciências psicológicas 
realçam os danos reais e de longo prazo causados às crianças que sofrem esse tipo de violência. 
Sabe-se também que determinados tipos de abuso são de natureza compulsiva e talvez 
incurável. Apesar da dor que o assunto representa, e talvez até por causa dessa dor, a situação 
deve ser tratada de forma pastoral, porém categórica. Para manter a observância ao Estatuto de 
Proteção da Criança e do Jovem: Normas Fundamentais, para assegurar a responsabilização 
pelos nossos procedimentos, e para proteger os fiéis no futuro, a Diocese de Fall River continua a 
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tornar pública sua política formal em relação ao trato das acusações de abuso sexual cometido 
por padres, diáconos e/ou religiosos contra menores (pessoas com menos de 18 anos de idade). 

 
SEÇÃO 4. LEGISLAÇÃO ESTADUAL E LOCAL 
 
Um resumo dos requisitos para denúncias e das disposições relacionadas da legislação estadual da Comunidade 
do Estado de Massachusetts em relação a incidência de conduta sexual dolosa e abuso infantil, conforme 
estabelecidas na Lei Geral do Estado de Massachusetts, pode ser visto no Apêndice C. Embora a conformidade 
com as leis do estado de Massachusetts seja suficiente para efetuar denúncias de conduta sexual dolosa e/ou 
abuso infantil, os destinatários desta Política ficam pela presente de sobreaviso em relação a portarias 
suplementares locais e são incentivados a fazerem consultas regulares e adequadas sobre o assunto. 
 
SEÇÃO 5. EDUCAÇÃO E TREINAMENTO (todos os servidores da Diocese e qualquer pessoa, conforme 
necessário) 
 
5.1 A Diocese de Fall River tem o compromisso de prevenir o abuso infantil antes que ocorra e identificar e 

tratar os casos de abuso infantil uma vez que tenham ocorrido. A comunidade da Igreja, como um todo, 
deve se manter a par das causas e sinais de abuso sexual infantil, das providências necessárias para 
proteger as crianças, e dos procedimentos a serem seguidos em caso de suspeita ou constatação de abuso 
sexual. Aumentando a conscientização e a compreensão da questão do abuso infantil entre padres, 
diáconos, religiosos, profissionais, voluntários e outros adultos que trabalhem ou mantenham contato 
significativo com crianças e que estejam associados à Diocese, e melhorando seus conhecimentos e sua 
capacida de lidar com questões de abuso infantil assim que sejam contatadas, os riscos à segurança das 
crianças pode ser fortemente reduzido. Educando as crianças sobre como preservar a própria segurança e 
se manter seguras, a Diocese enfatiza sua capacida de proteger as crianças e de estimular um ambiente que 
permita a elas manifestar qualquer possível situação de risco. 

 
5.2 A Diocese deverá promover o desenvolvimento de programas educacionais sobre métodos preventivos, 

reconhecimento e denúncia de abuso infantil e conduta sexual dolosa envolvendo crianças e outras 
pessoas. O treinamento educacional online “Safe Haven – It’s Up To You” (Abrigo Seguro – Está em suas 
mãos) (CMG Connect), sobre a prevenção de abuso sexual infantil, será obrigatório para todos os que 
tiverem contato com crianças e jovens na Diocese de Fall River. O treinamento online inclui informações 
relativas a: sinais e sintomas, dinâmica do abuso sexual, o impacto do abuso sexual, estratégias de 
intervenção, requisitos para denúncias e recursos da comunidade. O treinamento online será oferecido a 
todos os servidores da Igreja e aos novos ministros/voluntário da Paróquia que trabalhem regularmente 
com crianças. Esse treinamento será obrigatório a cada 6 (seis) anos e, a critério da Divisão do Ambiente 
Seguro, poderá ser ministrado a servidores da Diocese ou externos, sempre que necessário.  

 
5.3 Todos os Servidores e/ou voluntários da igreja deverão ler e compreender as políticas e procedimentos e 

estar cientes de sua aplicabilidade a si próprios, nos cargos e funções que ocupam na Diocese. Todos 
deverão confirmar eletronicamente que leram e entenderam a Política e o Código de Conduta como parte 
do treinamento CMG Connect, e deverão concordar e aderir aos respectivos termos. Os seguintes 
servidores da Diocese deverão participar do treinamento CMG Connect: 

 
a. Todos os padres, diáconos e religiosos; 

 
b. Todos os diretores, diretores adjuntos, professores, orientadores, bibliotecários e funcionários de todas 

as escolas de nível primário, fundamental e médio administradas pela Diocese e/ou qualquer de suas 
Paróquias). 
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c. Todos os ministros, diretores e/ou coordenadores de formação religiosa, e todos os professores de 
formação religiosa. 

 
d. Todos os servidores da Diocese que prestem serviços de cuidados infantis sob os auspícios da Diocese, 

ou de qualquer de suas Paróquias, missões ou outras instituições e organizações católicas que estejam 
sujeitas às leis civis, à administração, autoridade e/ou governança da Diocese. 
 

e. Todos os ministros da juventude, diretores/orientadores de atividades infantis (p. ex., esportes, coral, 
etc.), e funcionários similares da Diocese que tenham contato com crianças, que prestem os referidos 
serviços sob os auspícios da Diocese, ou de qualquer de suas Paróquias, missões ou outras instituições 
e organizações católicas sujeitas às leis civis, à administração, autoridade e/ou governança da Diocese. 

 
5.4 Em seguida, todas as pessoas que não sejam servidores da Diocese no momento, conforme identificadas na 

Seção 5.3, poderão participar dos programas educacionais quando for possível, porém, em hipótese alguma 
mais de 30 (trinta) dias corridos a contar da data da contratação. 

 
5.5 Para auxiliar seus padres, que têm a missão, como ministros pastorais, de assistir a Igreja e o povo de Deus 

a identificar e cuidar das vítimas de conduta sexual dolosa e abuso infantil no âmbito da Igreja, a Diocese 
oferecerá oportunidades regularmente para que seus padres recebam orientação quanto aos novos 
desenvolvimentos nas áreas de conhecimento científico, políticas da Igreja e direito canônico, teologia 
moral, ética profissional, teologia da sexualidade e cuidados com vítimas a cargo das pastorais. 

 
5.6 O Bispo designará um Coordenador Diocesano de Assistência a Vítimas e um Diretor da Divisão do 

Ambiente Seguro, que deverão notificar ao Moderador da Cúria qualquer alegação de abuso, informar 
imediatamente à alegada vítima seus direitos e obrigações, bem como organizar e providenciar, em tempo 
hábil e de forma diligenciada, os cuidados pastorais oferecidos pela Diocese. A Diocese reconhece a 
responsabilidade pastoral da Igreja em relação ao acolhimento de vítimas de conduta sexual dolosa e/ou 
abuso infantil, incluindo qualquer pessoa que tenha sido vítima de abuso infantil por qualquer pessoa 
atuando em nome da Igreja, tanto em casos mais recentes quanto nos ocorridos no passado mais remoto. 
Para reparar os danos e promover a cura, a Diocese oferecerá, por intermédio do Coordenador Diocesano 
de Assistência a Vítimas, cuidados humanitários e pastorais, em tempo hábil, às vítimas de conduta sexual 
dolosa e/ou abuso infantil, aos familiares de primeiro grau das vítimas e a quaisquer comunidades 
religiosas afetadas. 

 
5.7 Para garantir um ambiente seguro para as crianças, o Coordenador Diocesano de Assistência a Vítimas e o 

Diretor do Divisão do Ambiente Seguro coordenarão o programa anual de educação em ambientes seguros, 
conforme citado na Seção 5.1, de forma a incluir: (a) limites adequados e restrições estabelecidas pelo 
ministério; (b) a dinâmica do abuso infantil ou da negligência, incluindo o abuso sexual infantil; (c) sinais e 
sintomas de abuso contra crianças e jovens; (d) leis, políticas e procedimentos para denúncias de alegações 
de abuso; (e) políticas e procedimentos para evitar o abuso infantil cometido por religiosos ou outros 
servidores da Igreja que tenham contato com crianças ou para evitar o abuso infantil em dependências de 
propriedade da Igreja ou em eventos e atividades patrocinados pela Igreja; (f) tipos de denúncias e como 
responder adequadamente; e (g) conforme aplicável, ministrar palestras para vítimas, adultos e crianças 
sobre o abuso e a exploração. 
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SEÇÃO 6. CORI E ANTECEDENTES DE SERVIDORES/VOLUNTÁRIOS NO ATO DA CANDIDATURA E CÓDIGO DE 
CONDUTA  
 
6.1 A Diocese de Fall River reconhece que as verificações de antecedentes criminais (CORI; atestados de 

antecedentes) são um elemento crítico para garantir a segurança do menor e do adulto vulnerável e 
protegê-los de ações e comportamentos indevidos de terceiros. Portanto, todos os respectivos servidores 
remunerados e voluntários das escolas da Diocese e de suas Paróquias, cujas funções envolvam o contato 
com menores, se obrigam a passar pelo crivo das verificações de antecedentes.  

 
6.2 Funcionários e voluntários que tenham apresentado todas as informações históricas de bons antecedentes 

e que estejam aguardando o retorno do CORI poderão obter status provisório de trabalho da Divisão do 
Ambiente Seguro. Essas pessoas serão devidamente monitoradas e não serão deixadas sozinhas na 
presença de crianças até que todos os atestados de bons antecedentes tenham sido aprovados pela Divisão 
do Ambiente Seguro. A Divisão do Ambiente Seguro analisará todas as verificações de antecedentes. Na 
hipótese de uma decisão adversa com base nos resultados da verificação de antecedentes criminais, o 
candidato será notificado conforme as normas 803 CMR 2.18. 2.19. 5.14. e 11.12 dos Serviços de 
Informação do Departamento de Justiça Criminal (Department of Criminal Justice Information Service - 
DCJIS). O candidato receberá uma cópia da política da Diocese em ralação ao CORI e uma cópia do atestado 
de antecedentes criminais (a menos que tais cópias já tenham sido fornecidas anteriormente). A(s) fonte(s) 
dos antecedentes criminais serão igualmente informadas. O candidato terá então a oportunidade de 
questionar a precisão dos registros do CORI. Os candidatos também receberão uma cópia das informações 
do DCJIS relativas ao Processo de Revisão de Antecedentes Criminais.  

 
6.3 Funcionários/membros do clero deverão renovar o CORI a cada três anos; voluntários deverão 

renovar o CORI a cada 12 meses, como condição para prestarem serviços a qualquer menor na 
Diocese. Todos os formulários de renovação do CORI devem ser preenchidos conforme exigidos pela 
Comunidade do Estado de Massachusetts, devendo ser anexadas a um novo formulário de adesão ao 
Código de Conduta assinado pelo candidato, e acompanhados de cópias da carteira de habilitação ou 
identidade válida com foto do titular do atestado do CORI anexo ao formulário. A não apresentação 
desses documentos resultará na desqualificação do voluntário para o trabalho na Diocese. 

 
6.4 Verificações de antecedentes por computador serão feitas para todos os subcontratados atuais da 

Diocese que possam ter contato com menores. As verificações de antecedentes também serão feitas 
para todos os novos subcontratados que possam ter contato com menores, ANTES de ter acesso a 
eles. A verificação deve receber o “nada consta” da Divisão do Ambiente Seguro para que o 
subcontratado possa executar o trabalho solicitado. Todos os funcionários, subcontratados e 
voluntários se obrigam a fornecer seu endereço, dados para contato e emergência atualizados ao 
estabelecimento de lotação/voluntariado conforme necessário, para manter as informações 
atualizadas. 

 
6.5 Antes de iniciar o trabalho ou as atividades de voluntariado com menores na Diocese, todos os 

funcionários, subcontratados, voluntários, padres, diáconos e religiosos que tenham morado nos 
Estados Unidos por menos de 5 (cinco) anos deverão se submeter a uma verificação de antecedentes 
também em seu país de origem, salvo em caso de inviabilidade para obtê-los. Nesta última hipótese, 
a pessoa deverá apresentar uma carta do prelado de sua diocese de origem ou uma verificação de 
antecedentes criminais do seu país de origem. A qualificação para o trabalho ou voluntariado na 
Diocese poderá ser negada se qualquer dos requisitos acima não for atendido. 
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6.6 Antes de iniciar o trabalho ou as atividades de voluntariado com menores na Diocese, todos os 
funcionários, padres, diáconos, religiosos, subcontratados e voluntários deverão ler e assinar de livre e 
espontânea vontade Código de Conduta Diocesano atualizado. Todos os funcionários, padres, diáconos, 
religiosos, subcontratados e voluntários devem aderir a todos os termos do Código de Conduta. O recibo 
original assinado do Código de Conduta para servidores e voluntários deverá ser encaminhado à Divisão do 
Ambiente Seguro e uma cópia dele deverá ser mantida no estabelecimento de origem 
(paróquia/escola/agência) durante todo o período de vigência do trabalho ou voluntariado. Toda vez que 
um indivíduo renovar seu CORI, o Código de Conduta deverá ser assinado novamente.  

 
SEÇÃO 7. ANTECEDENTES CLÉRIGOS E RELIGIOSOS, CORI E CÓDIGO DE CONDUTA 
 
7.1 A Diocese de Fall River reconhece que as verificações de antecedentes são um elemento crítico para 

garantir a segurança do menor e do adulto vulnerável e protegê-los de influências indevidas. Portanto, 
todos os membros do clero e religiosos que tenham contato com crianças enquanto estiverem trabalhando 
para uma entidade diocesana devem se submeter a verificações de antecedentes criminais. É 
responsabilidade do Vigário Geral assegurar que todos os membros do clero tenham preenchido toda a 
documentação de sua candidatura antes de iniciarem seu trabalho com crianças, bem como de assegurar 
que todos tenham concluído o treinamento obrigatório de ambiente seguro, conforme descrito na Seção 5. 
Todos os membros do clero deverão renovar seu CORI a cada três anos. Todos os formulários de renovação 
do CORI devem ser preenchidos conforme exigidos pela Comunidade do Estado de Massachusetts, devendo 
ser anexadas a um novo formulário de adesão ao Código de Conduta assinado pelo candidato, e 
acompanhados de cópias da carteira de habilitação ou identidade válida com foto do titular do atestado do 
CORI anexo ao formulário. Além disto, todos os religiosos deverão aderir às políticas e procedimentos da 
Diocese, conforme citados no presente instrumento, no caso de alegações de conduta sexual dolosa contra 
menor contra um religioso em serviço em uma Paróquia ou estabelecimento da Diocese. 

 
7.2 Todos os superiores e as comunidades religiosas que propuserem nomes de religiosos para exercer o 

ministério ou residência nas Paróquias da Diocese ou em outros estabelecimentos da Diocese, bem como 
os que apenas solicitem faculdades paroquiais na Diocese, se obrigam a declarar claramente, por escrito, ao 
Gabinete do Vigário Geral que não há antecedentes que possam enquadrar a pessoa indicada como 
inadequada para o trabalho com menores de idade. Um superior religioso deve declarar por escrito que 
avaliou o histórico profissional e os antecedentes criminais da pessoa indicada. O Gabinete do Vigário Geral 
analisará todos os resultados das verificações de antecedentes. A Diocese de Fall River mantém uma lista 
de todos os membros do clero e religiosos da Diocese que foram impedidos de trabalha ou não obtiveram 
permissão para prestar serviços voluntários com base em investigações de antecedentes. 
 

7.3 Bispos de padres diocesanos de outras dioceses que estiverem exercendo o ministério ou residindo em 
uma Paróquia ou estabelecimento da Diocese, bem como os que estejam apenas solicitando faculdades 
sacerdotais na Diocese, se obrigam a oferecer as mesmas garantias e verificações de antecedentes por 
escrito, e seus padres se obrigam a aderir às políticas e procedimentos descritos na Seção 3 e às diretrizes 
de transferências previstas nas Normas Fundamentais. 

 
7.4 Candidatos ao sacerdócio ou diaconato permanente, bem como padres em busca de incardinação na 

Diocese, se obrigam a apresentar o CORI/verificação de antecedentes de todos os estados em que tiverem 
residido ou trabalhado nos últimos cinco anos. Quando necessário, os membros do clero deverão 
apresentar uma carta da respectiva diocese comprovando a inexistência de antecedentes que possam 
torná-los inadequados para o trabalho com crianças. Além disto, todos os padres e todas as pessoas que o 
Bispo ou seu representante considerarem necessárias serão submetidos à avaliação psicológica e 
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verificação de antecedentes por intermédio da Divisão de Vocações da Diocese ou do Gabinete do 
Diaconato Permanente, com o intuito de determinar se são adequados para o trabalho com menores. 

 
7.5   Antes de iniciar o trabalho na Diocese, padres, diáconos e religiosos deverão ler e assinar de livre e 

espontânea vontade o Código de Conduta Diocesano atualizado. Todos padres, diáconos e religiosos devem 
aderir a todos os termos do Código de Conduta. O recibo original assinado do Código de Conduta para 
padres, diáconos e religiosos deve ser entregue no Gabinete do Vigário Geral e uma cópia deve ser mantida 
no estabelecimento de origem (paróquia/escola/agência) durante todo o período de trabalho ou 
voluntariado no cargo. Toda vez que um indivíduo renovar seu CORI, o Código de Conduta deverá ser 
assinado novamente. 

 
 Consulte as Diretrizes Paroquiais DAS CORI 2018 para obter mais informações sobre o treinamento e os 

CORIs. 
 
SEÇÃO 8. REQUISITOS PARA DENÚNCIAS FEITAS POR PESSOAS A SERVIÇO DA DIOCESE E TERCEIROS 
 
8.1 A Diocese de Fall River reconhece que a proteção de crianças e jovens é uma responsabilidade 

compartilhada por toda a comunidade, incluindo a Igreja, os pais, professores, profissionais de saúde, 
agentes de segurança pública, agências de serviços sociais públicas e privadas e o público em geral. A 
Diocese tem o compromisso de trabalhar com as autoridades civis para proteger crianças/jovens, 
prevenindo o abuso infantil e a negligência com as crianças, denunciando incidentes alegados de abuso ou 
negligência, cooperando nas investigações de alegações e em qualquer processo judicial delas resultante, 
bem como orientando as vítimas sobre seu direito de denunciar de forma independente e oferecendo 
apoio ao exercício desse direito, conforme especificado no Estatuto de Proteção da Criança. A Diocese 
atuará conforme as normas que permitam a conformidade com as leis civis, e a presente política será 
revisada periodicamente pela Divisão do Ambiente Seguro para assegurar a coerência às mudanças nas leis 
civis. 

 
8.2 Qualquer servidor da Diocese, incluindo qualquer voluntário, funcionário, subcontratado ou pessoas que 

mantenha qualquer tipo de associação à Diocese, esteja a serviço da Diocese com função de denunciante 
ou não, e que tenha motivos para suspeitar que qualquer criança/jovem tenha sido vítima de abuso físico, 
abuso sexual, assédio sexual ou negligência, essa pessoa deverá denunciar o fato imediatamente às 
autoridades competentes (Seção 8.3). O fato deve ser denunciado não obstante à natureza do delito, à 
idade atual da alegada vítima, ao cargo/função do suspeito/acusado ou da época em que o delito tenha 
supostamente ocorrido. A única exceção neste caso é que os padres ordenados não se obrigam a fazer 
qualquer denúncia sujeita ao sigilo confessional. Na hipótese de suspeita de abuso ou negligência, as 
seguintes informações, se disponíveis ou conhecidas, deverão ser relatadas.  

 
a. Nome, endereço e idade da criança; 
b. Nome e endereço do pai, responsável ou guardião da criança; 
c. Paradeiro da criança; 
d. Natureza e extensão dos maus tratos alegados e qualquer dado histórico de lesões possivelmente 

decorrentes de abuso ou negligência; 
e. Nome, endereço e paradeiro da(s) pessoa(s) suspeitas de cometer o abuso ou negligência, se 

forem conhecidas 
f. Quaisquer outras informações que possam ajudar a determinar a causa do suposto abuso ou 

negligência ou a identidade da pessoa responsável. 
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Por força da lei, a Comunidade do Estado de Massachusetts assegura a imunidade civil e penal das pessoas 
que tiverem a obrigação de denunciar suspeitas de abuso infantil e de fazê-lo em boa-fé e não de maneira 
descabida. Essa imunidade se estende às investigações e aos trâmites judiciais decorrentes de denúncias. 
Entretanto, qualquer denunciante encarregado que tiver conhecimento de casos de negligência ou abuso 
infantil que tenha resultado em lesões corporais graves ou na morte de uma criança e que deixar 
deliberadamente de denunciar esse abuso ou negligência, estará sujeito a uma multa de até US$ 5.000,00 
ou pena de detenção em instituição correcional de até 2,5 anos, ou ambas as penas, a multa e a detenção; 
e mediante veredicto de culpa ou continuidade sem constatações, o tribunal notificará a todas as 
autoridades licenciadoras envolvidas o delito cometido pelo denunciante encarregado.  
 

8.3 Autoridades competentes:  Um denunciante encarregado (consulte o Apêndice C) deve contatar 
verbalmente o Departamento de Crianças e Famílias (Department of Children and Families - DCF) passando 
as informações e ajuizar uma denúncia no formulário 51A, no prazo de 48 horas ou, se fizer parte do 
quadro de funcionários de uma instituição, escola ou estabelecimento público ou particular de saúde ou de 
outra natureza, o denunciante encarregado poderá alternativamente notificar a pessoa ou o agente 
designado responsável pela instituição, escola ou estabelecimento em questão, que passará a ser 
responsável pela notificação ao DCF, nos termos dispostos na M.G.L., Capítulo 119, Seção 51A. O 
denunciante encarregado deverá também entrar em contato com a Divisão do Ambiente Seguro da Diocese 
e as informações fornecidas ao DCF deverão ser também fornecidas a essa divisão, incluindo o formulário 
de denúncia 51A protocolado. Denunciantes não encarregados devem informar o superior hierárquico na 
Diocese imediatamente. O supervisor se tornará responsável pela notificação ao DCF, nos termos dispostos 
na M.G.L., Capítulo 119, Seção 51A e também por entrar em contato com a Divisão do Ambiente Seguro da 
Diocese. (Consulte o Apêndice D para ver os dados de contato do DCF). O denunciante encarregado deverá 
também entrar em contato com a Divisão do Ambiente Seguro da Diocese e as informações fornecidas ao 
DCF deverão ser também fornecidas a essa divisão, incluindo o formulário de denúncia 51A protocolado. 
Denunciantes encarregados ou não poderão, além de ajuizar a denúncia nos termos das diretrizes da Seção 
51A, entrar em contato com as autoridades de segurança pública para relatar a suspeita de abuso ou 
negligência.  

 
8.4 No prazo de 30 dias após o recebimento da denúncia de um denunciante encarregados, o DCF notificará 

este último por escrito de sua determinação da natureza, extensão e causa ou causas das lesões à criança, e 
os serviços que o Departamento pretende prestar à criança ou à família. O denunciante encarregado 
deverá encaminhar as determinações por escrito à Divisão do Ambiente Seguro. 

 
8.5 Se a vítima for adulta à época das denúncias, os servidores da Diocese deverão informar à vítima adulta 

alegada seu direito independente de denunciar o fato à autoridade civil competente. Todo o apoio deve ser 
dado às vítimas alegadas quanto ao exercício desse direito. 

 
8.6. Mediante solicitação de qualquer autoridade civil, os servidores da Diocese deverão cooperar de forma 

irrestrita em qualquer investigação de abuso e/ou negligência com crianças. Incluem-se neste item 
investigações de alegação de abuso sexual de menor que já tenha se tornado adulto. Cabe também aos 
servidores cooperar com qualquer trâmite judicial decorrente do fato.  

 
SEÇÃO 9:  REQUISITOS DIOCESANOS PARA DENÚNCIAS À DIVISÃO DO AMBIENTE SEGURO 
    
9.1 Se uma pessoa vier a declarar que foi vítima de negligência ou abuso sexual ou físico, no passado ou no 

presente, nas mãos de um membro do clero/religioso, funcionário, subcontratado ou voluntário da Diocese 
de Fall River, a Divisão do Ambiente Seguro (DAS) deve ser notificada. Mediante notificação, a Divisão do 
Ambiente Seguro confirmará que o denunciante apresentou queixa por escrito, nos termos da M.G.L., 
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Capítulo 119, S. 51A. O denunciante encarregado deverá também entrar em contato com a Divisão do 
Ambiente Seguro da Diocese e as informações fornecidas ao DCF deverão ser também fornecidas a essa 
divisão, incluindo o formulário de denúncia 51A protocolado. A DAS, por sua vez, deve notificar o Vigário 
Geral. Mediante recebimento de tais notificações, a alegação será investigada minuciosamente. No prazo 
de 24 horas a pessoa que suspeitar de abuso ou negligência deverá apresentar uma denúncia por escrito e 
encaminhá-la à Divisão do Ambiente Seguro, que por sua vez deverá encaminhá-la ao Moderador da Cúria. 
O Moderador da Cúria, juntamente com a Divisão do Ambiente Seguro, determinará e designará uma 
pessoa para contato especificamente para o caso, que coordenará as autoridades civis durante toda a 
investigação. A investigação por parte da Diocese abrangerá: a) entrevista detalhada com o denunciante; b) 
reunião(ões) com a alegada vítima (com permissão do pai ou responsável se for menor de idade); c) 
entrevista com todas as testemunhas disponíveis; e d) entrevista(s) com o servidor ou voluntário acusado.  

 
9.2 Qualquer pessoa associada à Diocese que tenha comprovadamente infringido a lei estará sujeita à devida 

ação disciplinar, que pode variar de uma advertência formal à demissão do funcionário ou exclusão do 
voluntariado. Em caso de denúncia de abuso sexual de menor ou adulto vulnerável por parte de um padre 
ou diácono, ocorrerá uma investigação preliminar, conforme previsto no direito canônico, se for o caso, 
conduzida imediatamente e de forma objetiva (Codex Iuris Canonici (CIC), c. 1717; Codex Canonum 
Ecclesiarum Orientalium (CCEO), c. 1468). Os arquivos pessoais de qualquer membro do clero/religioso, 
funcionário ou voluntário contra o qual tenha sido feita uma alegação, nos termos do Departamento de 
Crianças e Famílias do Estado de Massachusetts e/ou das autoridades locais, serão devidamente 
atualizados, incluindo o(s) delito(s) cometidos e as ações tramitadas. A base de dados do CORI também será 
registrada, indicando qualquer restrição na atuação de religiosos, funcionários e voluntários, bem como 
aqueles que não terão mais permissão de ministrar, trabalhar ou ser voluntários em qualquer função da 
Diocese. Caso as alegações contra um membro do clero/religioso, funcionário ou voluntário venham a ser 
consideradas descabidas após a investigação completa, a pessoa acusada poderá retornar a suas atividades 
de rotina.  

 
9.3 Registros precisos das denúncias recebidas, sejam elas fundamentadas ou não, e todas as ações e 

notificações da Diocese e/ou de outras autoridades religiosas em resposta às referidas denúncias, bem 
como provas e comentários relevantes, deverão ser mantidos nos arquivos em estrita confidencialidade e 
segurança. Cópias das declarações originais fornecidas à polícia serão mantidas nos arquivos da Divisão do 
Ambiente Seguro e do Vigário Geral. Para proteção das pessoas e instituições envolvidas, os registros 
deverão ser mantidos arquivados por tempo indeterminado. A continuidade das informações é essencial e 
deve ser assegurada. 

 
SEÇÃO 10. PROCEDIMENTOS DIOCESANOS PARA FUNCIONÁRIOS, VOLUNTÁRIOS E MEMBROS DO CLERO - 
Alegações   
 
A Diocese de Fall River tomará todas as precauções necessárias para assegurar que crianças e jovens estejam 
seguros e protegidos contra qualquer tipo de ato nocivo. Não obstante a essas medidas preventivas, alegações 
de suspeita de abuso infantil ainda poderão ocorrer. Na hipótese de alegações de suspeita de abuso infantil 
contra qualquer pessoa, a Diocese levará em consideração os direitos e interesses de todas as partes e 
observará os procedimentos que: (1) minimizem a possibilidade novas ocorrências; (2) maximizem a 
possibilidade de acelerar o processo para se chegar a uma resolução justa; e (3) mantenham a responsividade às 
autoridades canônicas e civis. 
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10.1 Um padre, diácono ou religioso suspeito de abuso, imediatamente após a notificação das autoridades civis, 
será: 

 
1. Convocado para uma reunião imediata com o Vigário Geral ou pessoa designada pelo Bispo na 

Chancelaria, em que será informado da natureza das alegações, salvo disposição em contrário por parte 
de autoridades civis. (É importante frisar que as referidas autoridades civis terão prioridade de contato 
com o acusado, exceto no caso de o procedimento representar risco de violência contra a alegada vítima 
e/ou outras pessoas; 

 
2. Imediatamente instruído a se afastar da escola, instituição ou igreja da paróquia, dos serviços do 

ministério e de outros estabelecimentos associados, e a não ter qualquer contato, de qualquer natureza, 
com crianças/jovens até que se chegue a um veredicto sobre a queixa recebida; 
 

3. Instruído a não entrar em contato ou tentar se comunicar com a alegada vítima ou seus familiares 
pessoalmente, por nenhum meio, inclusive eletrônico, ou por intermédio de terceiros;   

 
4. Informado sobre o processo investigativo e da sua cooperação e participação esperadas no respectivo 

processo; 
 

5. Afastado de suas funções em regime de licença administrativa; 
 

6. Orientado sobre seu direito à defesa canônica e civil por advogado; e 
 

7. Solicitado a buscar assistência psicológica compreensiva voluntariamente e manter-se em terapia. 
 

 Em caso de denúncia de abuso sexual de menor ou adulto vulnerável por parte de um padre ou diácono, 
ocorrerá uma investigação preliminar, conforme previsto no direito canônico, se for o caso, conduzida 
imediatamente e de forma objetiva (CIC, c. 1717; CCEO, c. 1468). A investigação preliminar poderá ser 
conduzida pelo próprio Bispo ou pela pessoa por ele designada para a função. Durante a investigação, o 
acusado fará jus à presunção de inocência, e todas as providências devidas serão tomadas para proteger 
sua reputação. O acusado será incentivado a obter assistência canônica e civil de um advogado e será 
imediatamente informado dos resultados da investigação. Se houver provas suficientes e irrefutáveis de 
que tenha de fato ocorrido abuso sexual de menor ou adulto vulnerável, o Gabinete do Vigário Geral 
deverá ser notificado. O Bispo aplicará então as medidas preventivas citadas no CIC, cânone 1722, ou no 
CCEO, cânone 1473 – i.e., exonerar o acusado de suas funções no sagrado ministério ou qualquer atividade 
ou cargo eclesiástico, impor ou proibir a residência em determinados locais ou territórios, e proibir a 
participação pública no Santíssima Eucaristia, até a conclusão do processo. Na hipótese de admissão de ato 
de abuso sexual por parte de um padre ou diácono, mesmo que seja apenas um caso isolado, ou de 
comprovação após o processo, nos termos do direito canônico, o padre ou diácono infrator será exonerado 
do ministério eclesiástico em caráter permanente, sem prejuízo da revogação de status de clérigo, se assim 
previsto (Sacramentorum sanctitatus tutela (SST), Art. 6; CIC, c. 1395 ¶2; CCEO, c. 1453 ¶1). 

 
10.2 O servidor da Diocese, voluntário religioso ou subcontratado, em caso de suspeita de abuso, uma vez 

informadas as autoridades civis, será: 
 

1. Imediatamente instruído a se afastar da escola, instituição ou igreja da paróquia, dos serviços do 
ministério e de outros estabelecimentos associados, e a não ter qualquer contato, de qualquer 
natureza, com crianças/jovens até que se chegue a um veredicto sobre a queixa recebida; 
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2. Instruído a não entrar em contato ou tentar se comunicar com a alegada vítima ou seus familiares, por 
nenhum meio, inclusive eletrônico, ou por terceiros;   
 

3. Informado sobre o processo investigativo e da sua cooperação e participação esperadas no respectivo 
processo; 
 

4. Afastado de suas funções em regime de licença administrativa ou dispensado de suas obrigações como 
voluntário, ou proibido de acessar o local de trabalho; 
 

5. Orientado sobre seu direito à defesa canônica e civil por advogado; e 
 

10.3 A Diocese se certificará de que a(s) vítima(s) poderá(ão) contar com a devida assistência pastoral. Um 
Sacerdote será designado e tomará as seguintes providências:   

 
1. Contato com o Coordenador de Assistência às Vítimas da Diocese, da Divisão do Ambiente Seguro, e 

coordenação do tratamento, apoio e assistência essencial à vítima e seus familiares, em tempo hábil.   
 
2. Contato direto com a alegada vítima (se for adulta) ou com o pai ou responsável da alegada vítima (se 

for menor de idade), oferecendo o devido apoio e cuidados espirituais. 
 
3. Informar à alegada vítima (se for adulta) ou ao pai ou responsável da alegada vítima (se for menor de 

idade) da disponibilidade de assistência por intermédio do Coordenador de Assistência às Vítimas da 
Diocese. 
 

4. Atuar de forma estritamente pastoral, sem levar em conta a possível veracidade de qualquer acusação 
ou as circunstâncias em torno do alegado incidente. 
 

10.4 Após uma alegação de abuso infantil, no passado ou no presente, a Diocese de Fall River deverá dar à 
alegada vítima e à pessoa acusada uma resposta em tempo hábil para realização das investigações e o 
veredicto em relação à alegação de abuso. As partes devem ter a oportunidade de opinar perante o 
Conselho de Ética da Diocese envolvido quanto à natureza das alegações.  

 
10.5 Nenhum padre ou diácono sob alegação de ato de abuso sexual de menor ou de adulto vulnerável poderá 

ser transferido a uma missão ministerial em outra diocese. Todo bispo que receber um padre ou diácono de 
outra jurisdição deve obter as informações necessárias em relação a qualquer ato anterior de abuso sexual 
de menor ou adulto vulnerável pelo padre ou diácono recebido. 

 
10.6 Todos os cuidados serão tomados pela proteção dos direitos de todas as partes envolvidas nas, 

particularmente em relação à pessoa que alegar ter sofrido abuso sexual e à pessoa contra a qual a 
acusação for feita. Na hipótese de uma acusação ser julgada infundada, todas as providências possíveis 
serão tomadas para o restabelecimento do bom nome da pessoa acusada injustamente. 

 
SEÇÃO 11. CONSELHO DE ÉTICA DA DIOCESE  
 
11.1  Para auxiliar o Bispo da Diocese, a Diocese manterá um Conselho de Ética Diocesano, que atuará como 

corpo consultivo confidencial do Bispo, no cumprimento de suas obrigações. As funções desse conselho 
podem abranger: 
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a. Orientação ao Bispo da Diocese em sua avaliação de alegações de abuso sexual de menores e em sua 
determinação de viabilidade de exercício do ministério pelo acusado; 

b. Análise das políticas diocesanas para tratamento do abuso sexual de menor/adulto vulnerável; e 
c. Orientação sobre todos os aspectos dos casos, retrospectiva ou prospectivamente. 

 
 
11.2 Em caso de suspeita de abuso sexual infantil recente ou pretérito por parte de padre ou diácono da 

Diocese, o Bispo deverá consultar o Conselho de Ética Diocesano no prazo de 24 horas, a contar da 
constatação do fato. O Conselho também poderá ser consultado no caso de outras formas de abuso infantil 
ou conduta dolosa, a critério do Bispo. O Conselho de Ética é um corpo consultivo do Bispo, composto de 
pelo menos cinco pessoas de excepcional idoneidade e bom senso e em plena comunhão com a Igreja. A 
maioria dos membros do Conselho de Ética será de leigos, sem vínculo empregatício com a Diocese, mas 
pelo menos um membro deve ser um sacerdote experiente e respeitado da Diocese, e pelo menos 
um membro deve ser especializado no tratamento de abuso sexual de menores. Os membros 
serão designados para um mandato de cinco anos, que poderá ser renovado. É desejável que o 
Obreiro de Justiça e Paz participe das reuniões do Conselho de Ética. O Bispo deverá nomear um 
Delegado entre os membros do Conselho de Ética para atuar como seu representante em casos que 
envolvam uma acusação de conduta sexual dolosa por parte de um clérigo ou religioso contra um menor. O 
Delegado será o presidente do Conselho de Ética. É prerrogativa do Bispo nomear um Delegado substituto, 
conforme as circunstâncias. Além das disposições do Estatuto e das Normas Fundamentais em 
relação aos membros do conselho de ética, a composição varia. Sugere-se que o conselho de ética 
conte com representantes de profissões como agentes de segurança pública, poder judiciário, 
instituições de saúde mental ou geral, advogados, professores, vítimas e pais de vítimas de abuso 
sexual. 

 
11.3 Cabe ao Bispo avaliar as indicações a ele apresentadas pelo Conselho. Em toda e qualquer hipótese, caberá 

ao Conselho de Ética determinar se uma alegação é plausível e se enquadra na definição de abuso sexual. 
Cabe ao Bispo a decisão de manter o acusado ou suspeito de abuso licenciado do ministério eclesiástico ou 
de sua função, e de mantê-lo em um conjunto residencial adequado para avaliação e/ou tratamento. O 
Vigário Geral, assistido pelo Moderador da Cúria, será responsável pelas providências cabíveis neste 
sentido. O padre ou diácono poderá ter de passar, voluntária ou compulsoriamente,  por uma avaliação 
médica e psicológica adequada em uma clínica aprovada pela Diocese e pelo acusado, de comum acordo. 
Se o Conselho de Ética vier a determinar que as alegações não são cabíveis ou não se enquadrem na 
definição de abuso sexual, e ainda assim decidir que haja motivos para a adoção de precauções contra a 
continuidade do ministério do suspeito, caberá ao Bispo determinar as medidas mais adequadas e as 
funções do acusado a serem mantidas. 

 
SEÇÃO 12. RESPOSTA A ALEGAÇÕES FALSAS 
 
12.1 A Diocese de Fall River reconhece os danos potenciais decorrentes de uma falsa acusação. A Diocese se 

empenhará em minimizar as consequências pessoais e profissionais de alegações infundadas de abuso, 
bem como em preservar as oportunidades futuras de exercício do ministério por parte de pessoas 
acusadas falsamente de abuso infantil, nos termos do direito canônico. 

 
12.2 A Diocese prestará os serviços necessários de saúde mental para assistência às pessoas acusadas 

indevidamente, de forma a tratar das consequências dessas acusações e restabelecer suas funções e 
obrigações profissionais e/ou seus serviços voluntários. 
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12.3 A Diocese trabalhará com o acusado para restabelecer seu bom nome e sua reputação, bem como para 
elaborar um plano para o futuro. 

 
12.4 A Diocese, em consultoria com a pessoa falsamente acusada e com seu consentimento, informará a 

comunidade religiosa de forma ampla e à paróquia local os resultados do processo investigativo e a 
necessidade de apoio espiritual e justiça restaurativa na hipótese de alegações infundadas. 

 
SEÇÃO 13. COMUNICAÇÃO  
 
13.1 As políticas e procedimentos da Diocese de Fall River que regem suas comunicações internas e externas 

deverão promover o desenvolvimento de relacionamentos cooperativos, diligentes e francos. Cabe à 
Diocese envolver a comunidade e a mídia em suas iniciativas para evitar o abuso infantil, proteger as 
crianças, dar apoio às famílias e informar o público em geral. No âmbito do respeito à privacidade das 
pessoas envolvidas, a Diocese deverá comunicar o mais abertamente possível aos agentes da mídia, à  
comunidade religiosa e ao público em geral os fatos sobre as alegações de abuso infantil e problemas a elas 
relacionados. 

 
13.2 O Diretor de Comunicação trabalhará em conjunto com a comunidade religiosa e com o público em geral 

para divulgar as informações de forma a aumentar a conscientização e a compreensão em relação à 
prevenção, identificação e tratamento de casos de negligência e abuso infantil. 

 
13.3 As comunicações com uma paróquia e/ou escola afetada, com a mídia e com a comunidade diocesana 

ampla devem ocorrer em tempo hábil, de forma clara e aberta. Todas as comunicações deverão ser feitas 
no âmbito do respeito à privacidade e à reputação das pessoas envolvidas, bem como a qualquer cânone e 
lei civil aplicável. 

 
13.4 O Diretor de Comunicação será o responsável pela coordenação de todos os contatos com a mídia. Todas 

as perguntas da mídia feitas a escolas, paróquias, etc. deverão ser encaminhadas ao gabinete do Diretor de 
Comunicação ou respondidas mediante consulta a ele. O Diretor de Comunicação deverá prestar 
consultoria, orientação e coordenação às pessoas envolvidas quanto à abordagem às perguntas da mídia. 

 
13.5 O Diretor de Comunicação deverá orientar os sacerdotes/administradores paroquiais, coordenadores e 

diretores de agências para que possam, quando solicitados, responder corretamente às perguntas da mídia 
e fornecer respostas tão somente para reafirmar à comunidade que as alegações de abuso são levadas 
muito a sério e que a Diocese de Fall River se dispõe a cooperar integralmente com as autoridades civis. 

 
13.6 Reconhecendo a importância do apoio às paróquias e/ou escolas diretamente afetadas pela conduta dolosa 

envolvendo a vitimização de menor, o Diretor de Comunicação deverá coordenar as ações com a 
administração da Diocese; com as unidades relevantes da Diocese, como a Divisão do Ambiente Seguro e as 
Secretaria das Escolas Católicas; e com os líderes de escolas e/ou paróquias, para assegurar que os 
paroquianos e/ou familiares recebam, em tempo hábil, a comunicação factual e adequada da Diocese, da 
escola e/ou da Paróquia. 

 
13.7 A Diocese poderá se comunicar com padres de outras paróquias, particularmente daquelas em que uma 

pessoa acusada anteriormente tenha atuado; com diretores de escolas; e/ou com servidores de centros 
pastorais e familiares das escolas da Diocese. 
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SEÇÃO 14. SEGURANÇA DA TECNOLOGIA 
 
14.1 A Diocese de Fall River acredita no valor dos recursos tecnológicos e reconhece seu potencial de suporte e 

enriquecimento da missão da Diocese. Nossa meta ao trabalharmos com sistemas computadorizados, 
acesso à internet, telefonia móvel e outras tecnologias disponibilizadas para membros do clero, 
funcionários e voluntários, é promover o compartilhamento de recursos, a inovação e a comunicação 
compatíveis com a nossa missão e as nossas políticas. 

 
14.2 O uso de tecnologia fornecida pela Diocese ou de sua propriedade é um privilégio e o acesso requer 

responsabilidade. A Diocese de Fall River não dispõe de meios para impedir a disponibilidade de material 
inadequado via internet. O uso da internet e de toda a tecnologia fornecida pela Diocese está sujeito ao 
presente acordo de uso responsável e às regras, normas e políticas da Diocese de Fall River. 

 
14.3 É expressamente proibido a qualquer pessoa que utilize a tecnologia, os equipamentos e serviços da 

Diocese acessar materiais considerados ilícitos ou que desrespeitem os valores católicos. Entre estes, 
citam-se, sem se limitar a: pornografia, pornografia infantil, material com sexo explícito, atividades 
envolvendo abuso infantil ou tráfico humano, ou qualquer outra forma de violação de direitos de pessoas, 
grupos ou do governo. 

 
14.4 Todos os servidores e voluntários da Diocese devem concordar com os termos da missão e os calores da 

Igreja e da Diocese de Fall River, acessando e compartilhando somente informações adequadas e lícitas 
pela internet. Todos os usuários de dispositivos tecnológicos da Diocese, qualquer que seja o motivo do 
uso, se comprometem a não utilizar, acessar ou compartilhar qualquer material que contenha linguagem 
ofensiva, nudez, sexo ou pornografia. 

 
14.5 Todos os usuários de dispositivos ou serviços via internet na Diocese se comprometem a manter os limites 

plausíveis com as pessoas com quem trabalhem ou sirvam ao ministério. Isto inclui relacionamentos entre 
profissionais e clientes e entre professores e alunos. Por exemplo, os terapeutas devem se abster de criar 
um relacionamento pessoal com seu paciente e de enviar textos ou postagens de natureza pessoal ou 
sexual a dispositivos de pacientes. 

 
14.6 Todos os servidores e voluntários da Diocese dever estar cientes de que nenhuma forma de uso da internet 

ou da tecnologia de sua parte será considerado privativo e todos estarão sujeitos ao monitoramento pela 
Diocese de Fall River. Funcionários e voluntários deverão conhecer as políticas e procedimentos específicos 
de sites e manifestarem sua anuência a eles, para poderem exercer o ministério nas dependências da 
Diocese. Qualquer violação aos termos desta seção poderá resultar na suspensão de serviços ou em 
demissão. 
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APÊNDICE A – FORMULÁRIO DE DENÚNCIA DE ABUSO/NEGLIGÊNCIA DO DCF 

 

0  CHILDREN REPORTED
Name Current Location / Address Sex Age or Date of Birth

❑ Male ❑ Female

❑ Male ❑ Female

❑ Male ❑ Female

❑ Male ❑ Female

❑ Male ❑ Female

0  PARENT OR GUARDIAN 1
Name

First Last Middle

Address
Street & Number City / Town State Zip Code

Phone # Age/Date of Birth

0  PARENT OR GUARDIAN 2
Name:

First Last Middle

Address:
Street & Number City / Town Zip Code

Phone #:

State

Age/Date of Birth

❑ Mandatory Report ❑ Voluntary Report

0  REPORTER / REPORT

Report Date:  

Reporter’s Name:
MiddleFirst Last

(If the reporter represents an institution, school or facility, please indicate)

Reporter’s Address:
Street & Number City / Town State Zip Code

Phone #:

Has reporter informed caretaker of report ? ❑ Yes ❑ No

Report of Child(ren) Alleged to be Suffering from
Serious Physical or Emotional Injury by Abuse or Neglect

Massachusetts law requires mandated reporters to immediately make a report to the Department of Children and Families (DCF) when they have  
reasonable cause to believe that a child under the age of 18 years is suffering from abuse and/or neglect by:
STEP 1: Immediately reporting by oral communication to the local DCF Area Office (see contact information at end of form); and  
STEP 2: Completing and sending this written report to the local DCF Area Office

within 48 hours of making the oral report.
For more information about requirements for mandated reporters and filing a report of alleged abuse and/or neglect  
please see A Guide for Mandated Reporters available on the DCF website atwww.mass.gov/dcf.

Please complete all sections of this form. If some data is uncertain or unknown, please signify by placing a question mark (“?”) after the entry.
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What is the nature and extent of injury, abuse, maltreatment or neglect? Please list any prior evidence of same and/or other worries regarding  
danger to the child(ren). (Please cite the source of this information if not observed firsthand.)

If known, please provide the name(s) and contact information of the person(s) responsible for the injury, abuse, maltreatment or neglect and/or  
any other information that you think might be helpful in establishing the cause of the injury, abuse, maltreatment or neglect:

What are the circumstances under which the reporter became aware of the injury, abuse, maltreatment or neglect? Please include information  
on dates and timeframes for when the injury, abuse, maltreatment or neglect occurred:

What action has been taken thus far to treat, shelter or otherwise assist the child(ren) to deal with the situation?

If report involved alleged domestic violence, please list any information that will help DCF make safe contact with the family (e.g., work  
schedule, place of employment, daily routines for the adult victim):

Please provide any information about the family’s strengths and capacities that you think will be helpful to DCF in ensuring the child’s safety  
and supporting the family to address the abuse and/or neglect concerns:

Signature of Reporter: 

To report child abuse and/orneglect: Weekdays from 9:00 am to 5:00 pm call the local DCF Area Office.  
Weekdays after 5:00 pm and 24 hours on weekends and holidays call the
Child-At-Risk-Hotline 1-800-792-5200

DCF AREA OFFICES
Western Region
Greenfield 413-775-5000

Northern Region Southern Region Boston Region
Lowell 978-275-6800 Arlington 781-641-8500 Dimock Street, Roxbury 617-989-2800

Holyoke 413-493-2600 Framingham 508-424-0100 South Weymouth 781-794-4400 Hyde Park 617-363-5000
Springfield 413-452-3200 Haverhill 978-469-8800 Cape Cod & Islands 508-760-0200 Harbor, Chelsea 617-660-3400
Robert Van Wart Center 413-205-0500

East Springfield
Lawrence 978-557-2500 Plymouth 508-732-6200 Park Street, Dorchester
Cambridge/Somerville 617-520-8700 Fall River 508-235-9800

617-822-4700

Worcester, East & West  508-929-2000
Whitinsville 508-929-1000
Leominster 978-353-3600
Pittsfield 413-236-1800

Malden 781-388-7100 New Bedford 508-910-1000
Cape Ann, Salem 978-825-3800 Brockton 508-894-3700
Lynn 781-477-1600 Taunton/Attleboro 508-821-7000
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APÊNDICE B – FORMULÁRIO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS 
 
 

DIOCESE DE FALL RIVER ~ Divisão do Ambiente Seguro 
450 Highland Avenue, P.O. Box 2577, Fall River, Massachusetts 02722 

TEL. (508) - 675-1311 ~ FAX. (888) - 505-1605 ~ Email: osechancery@dioc-fr.org 
 

FORMULÁRIO DE RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES DE ANTECEDENTES CRIMINAIS (CORI) 

A Diocese de Fall River está registrada conforme as disposições da M.G.L., Cap. 6, e Seç. 172 H, para receber CORI para os fins de 
seleção de candidatos, subcontratados e voluntários qualificados a vagas atuais ou prospectivas. Como candidato potencial ou atual 
funcionário, subcontratado ou voluntário para um cargo, marque uma das opões a seguir:  

Chancelaria/Administ  ~ Padre  ~ Diácono  ~ Servidor Remunerado da Paróquia   ~ Voluntário da Paróquia  ~ 
Subcontratado  ~ Educador  ~ Profissional de Escola  ~ Servidor Temporário  ~ Orientador  ~ 
 Voluntário em Escola  ~ Outros _________ 

Declaro ter compreendido que a verificação de CORI será submetida com meus dados pessoais ao Departamento Serviços de 
Informação da Justiça Criminal (DCJIS). Pelo presente, declaro estar ciente e autorizo a Diocese de Fall River (DIOCFR) a enviar 
uma verificação CORI com meus dados ao DCJIS. A presente autorização tem validade de um ano, a contar da data de sua 
assinatura. Poderei revogar esta autorização a qualquer tempo, mediante aviso prévio por escrito apresentado à DIOCFR, 
citando minha intenção de revogar a autorização para verificação CORI. A DIOCFR poderá conduzir verificações de 
antecedentes CORI adicionais no prazo de um ano, a contar da data de assinatura deste formulário por mim. Entretanto, a 
DIOCFR deverá fornecer a mim um aviso prévio por escrito nesse caso. Ao firmar o presente formulário, autorizo a verificação 
CORI e reconheço que as informações contidas no presente formulário de autorização são verdadeiras e precisas.  

Organização: ____________________________________ Cidade ou Localidade: _____________________________ 
                       (Indique o nome da Paróquia, Escola ou Organização) 
 
Assinatura do candidato: ______________________________________________Data:_______________________________ 
 

INFORMAÇÕES DO CANDIDATO (preencher em letra de forma legível) 
 
_______________________________, _____________________________, _____________, ______________________ 
               *SOBRENOME                              *NOME                                     Inicial do meio                    APELIDO  
 
_______________________________, _______________________________, __________________________________ 
                 NOME DE SOLTEIRA          NOME DE SOLTEIRA DA MÃE                         NATURALIDADE  
 
*Dat. Nasc.: (DD/MM/AAAA) _____/_____/______, *ÚLTIMOS SEIS DÍGITOS DO CPF:__ __ __ __ - __ __ 
 
                          Informe seus endereços residenciais nos últimos 10 (dez) anos, até a data desta solicitação.  
 
ENDEREÇO ATUAL: ____________________________________________________________, Anos de residência: ________ 
                                                       Rua, Cidade ou Município, Estado e Código Postal 
 
ENDEREÇOS ANTERIORES: _______________________________________________________, Anos de residência: ________ 
                                      Rua, Cidade ou Município, Estado e Código Postal 
            (Se necessário, use uma folha de papel avulsa para acrescentar mais endereços e anexar à presente solicitação.) 
 
ESTE FORMULÁRIO DEVE TER COMO ANEXOS UMA CÓPIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE OU DE DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIDADE COM 

FOTO (OBRIGATÓRIO POR LEI) 

                     A ser preenchido pelo REPRESENTANTE DA DIOCESE, verificando a identidade do candidato.  
 
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE INFORMADO: _____________________________________RG#_________________________ÓRGÃO 
EMISSOR: ________ 
(Obrigatório documento de identidade oficial com foto)                                                           (Unidade da 
Federação)  
 

     _______________________________________      ______________________________   ________________ 
     Nome e Cargo do Repres. da Diocese, letra de forma     Assinatura do responsável da Diocese            Data   
      
DAS 23/08/2018   * CAMPOS OBRIGATÓRIOS DO DJCIS; OS DEMAIS CAMPOS SÃO OBRIGATÓRIOS PARA A DIOCESE DE FALL RIVER 
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APÊNDICE C – Denúncias Obrigatórias 

Lei Geral do Estado de Massachusetts, Título 17, Capítulo 119 

Seção 51A: Denúncias de suspeita de abuso ou negligência; denunciantes 
encarregados; coleta de provas físicas; penalidades; teor das denúncias; 
responsabilidade civil; comunicação privilegiada  
Seção 51A. (a) O denunciante encarregado que, pelas atribuições a ele conferidas, tem motivos para acreditar que 
uma criança esteja sofrendo danos emocionais resultantes de (i) abuso contra si, que cause danos ou represente risco 
substancial de danos à saúde ou bem-estar da criança, inclusive abuso sexual; (ii) negligência, incluindo desnutrição; 
(iii) dependência física de medicação que pode causar vício, desde o nascimento, deverá ser comunicada 
imediatamente ao departamento verbalmente e, no prazo de 48 horas, deve ser protocolada denúncia por escrito ao 
departamento, detalhando a suspeita de abuso ou negligência; (iv) no caso de criança explorada sexualmente; ou (v) 
no caso de vítima de tráfico humano, conforme definido na Seção 20M do Capítulo 233.  

Se o denunciante encarregado for membro do quadro de funcionários de clínica médica ou de outra instituição, escola 
ou estabelecimento público ou particular, poderá alternativamente notificar a pessoa ou o agente designado 
responsável pela instituição, escola ou estabelecimento em questão, que por sua vez se tornará responsável pela 
notificação ao departamento, conforme previsto nesta seção.  

O denunciante encarregado poderá, além da denúncia prevista nesta seção, entrar em contato com autoridades de 
segurança pública ou com o Coordenador de Assuntos Infantis, em relação à suspeita de abuso ou negligência.  

(b) Para os fins das denúncias previstas nesta seção, funcionários de hospitais poderão apresentar fotos das áreas 
traumatizadas visíveis na criança, sem o consentimento dos pais ou responsáveis. As referidas fotos ou cópias delas 
deverão ser enviadas ao departamento anexadas à denúncia.  

Se o profissional de saúde coletar provas físicas do abuso ou negligência contra a criança, o promotor público local, as 
autoridades locais de segurança pública e o departamento devem ser notificados imediatamente. As provas físicas 
deverão ser processadas imediatamente para que o departamento possa tomar uma decisão bem informada, dentro 
dos limites de prazo estabelecidos na Seção 51B. Se houver a atraso no processamento, o departamento deverá 
apresentar um termo de isenção de responsabilidade, conforme definido na Subseção (d) da Seção 51B.  

(c) Não obstante às disposições da Subseção (g), infratores desta seção estarão sujeitos a multa não superior a US$ 
1.000,00. Em caso de ajuizamento consciente e intencional de denúncia infundada de abuso infantil, nos termos desta 
seção, o infrator estará sujeito às seguintes penalidades: (i) multa não superior a US$ 2.000,00 na primeira infração; 
(ii) detenção em instituição correcional por tempo não superior a 6 meses e multa não superior a US$ 2.000,00 em 
caso de reincidência; e (iii) detenção em instituição correcional por período não superior a 21/2 anos e multa não 
superior a US$ 2.000,00 a partir da terceira infração.  

Qualquer denunciante encarregado que tenha conhecimento de negligência ou abuso infantil que tenha resultado em 
lesões corporais graves ou morte de uma criança e que não faça a denúncia propositalmente estará sujeito à pena de 
multa não superior a US$ 5.000,00 ou detenção em instituição correcional por período não superior a 21/2 anos ou a 
ambas as penalidades; e mediante decisão de culpa ou constatação de persistência da situação sem constatações, o 
tribunal deverá notificar qualquer conselho profissional competente da violação do denunciante encarregado ao 
presente parágrafo.  
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(d) Uma denúncia ajuizada nos termos da presente seção deverá conter: (i) os nomes e endereços da criança e dos 
pais ou da pessoa responsável pelos cuidados com a criança, se for conhecido; (ii) a idade da criança; (iii) o sexo da 
criança; (iv) a natureza e extensão das lesões, do abuso, dos maus tratos ou da negligência sofridos pela criança, 
incluindo qualquer prova de lesões, abuso, maus tratos ou negligência anteriores; (v) as circunstâncias sob as quais a 
pessoa responsável pela denúncia tenha tomado conhecimento das lesões, abuso, maus tratos ou negligência contra a 
criança; (vi) qualquer ação, se houver, que tenha sido tomada para tratar, abrigar ou assistir a criança; (vii) o nome 
da(s) pessoa(s) que fizeram a denúncia; (viii) quaisquer outras informações que o denunciante acredite que possam 
ser úteis para definir a causa das lesões; (ix) a identidade da(s) pessoa(s) responsáveis pela negligência ou pelas lesões; 
e (x) outras informações necessárias solicitadas pelo departamento.  

(e) O denunciante encarregado que tiver motivos para acreditar que uma criança tenha falecido em decorrência de 
qualquer das condições relacionadas na Subseção (a) deverá denunciar ao promotor público do município em que 
ocorreu a morte e ao responsável clínico, conforme previsto na Cláusula (16) da Seção 3, Capítulo 38. Qualquer pessoa 
que deixar de ajuizar uma denúncia prevista nesta subseção estará sujeita a uma multa não superior a US$ 1.000,00.  

(f) Qualquer pessoa poderá ajuizar uma denúncia nos termos desta seção, desde que tenha motivos para acreditar 
que uma criança esteja sofrendo abuso ou negligência, ou que tenha falecido em decorrência destes.  

(g) Nenhum denunciante encarregado será responsabilizado cível ou criminalmente por ajuizar uma denúncia nos 
termos desta seção, ou por contatar autoridades de segurança pública locais ou um agente do DCF  se a denúncia ou o 
contato em questão ocorrerem em boa-fé, sem motivos fúteis, e se o denunciante não tiver causado o abuso ou 
negligência. Nenhuma outra pessoa que ajuizar uma denúncia nos termos desta seção será responsabilizada em 
qualquer ação cível ou criminal decorrente da denúncia, se esta tiver sido feita em boa-fé e se o denunciante não for 
responsável pelo abuso ou negligência denunciados. Nenhuma pessoa que ajuizar uma denúncia nos termos desta 
seção será responsabilizada em qualquer ação cível ou criminal, se o promotor público determinar que o denunciante 
tenha sido responsável pelo abuso ou negligência denunciados.  

(h) Nenhum empregador poderá demitir, discriminar ou retaliar um denunciante encarregado que tenha ajuizado em 
boa-fé uma denúncia nos termos desta seção, ou que testemunhe ou esteja disposto a testemunhar em qualquer 
processo que envolva negligência ou abuso infantil. Qualquer empregador que demitir, discriminar ou retaliar o 
denunciante encarregado será civilmente responsável por perdas, danos, custas e honorários advocatícios do 
denunciante encarregado.  

(i) No prazo de 30 dias, a contar do recebimento da denúncia ajuizada pelo denunciante encarregado, o departamento 
deverá notificar o denunciante por escrito de sua determinação da natureza, extensão e causas das lesões à 
criança e dos serviços que pretenda prestar à criança e à sua família.  

(j) Nenhum privilégio relativo a comunicações confidenciais, conforme previstas nas Seções 135 a 135B, do capítulo 
112 e das Seções 20A e 20B do Capítulo 233, poderá impedir o ajuizamento de denúncias previstas nesta seção ou de 
petições dos cuidados e proteção previstos na Seção 24, exceto no caso de padres, rabinos, membros do clero, 
ministros ordenados ou licenciados, líderes ou religiosos da Igreja, ou profissionais credenciados da Christian Science, 
que não se obrigam a relatar informações obtidas exclusivamente em confissões ou comunicação similar de outras 
fés. Nenhuma disposição das leis gerais poderá alterar ou limitar as obrigações de um padre, rabino, membro do clero, 
ministro ordenado ou licenciado, líder ou religioso da Igreja, ou profissional credenciado da Christian Science de 
denunciar suspeitas de negligência ou abuso infantil previstas nesta seção, quando o padre, rabino, membro do clero, 
ministro ordenado ou licenciado, líder ou religioso da Igreja, ou profissional credenciado da Christian Science estiver 
agindo sob outras atribuições que possam torná-lo o denunciante encarregado.  

(k) O denunciante encarregado que for licenciado profissionalmente pela comunidade receberá treinamento completo 
para reconhecer e denunciar suspeitas de negligência ou abuso infantil.  
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APÊNDICE D – DADOS PARA CONTATO 
 

1. Denúncias de abuso cometido por padre, diácono ou religioso, e/ou 
 

2. Denúncias de abuso cometido por funcionário, voluntário, ou subcontratado da 
Diocese não membro do clero e outros abusos 

 

(Diácono) Joseph E. Regali, Diretor, Divisão do Ambiente Seguro 

Telefone:  (508) 985-6508  Email: jregali@dioc-fr.org  Fax: (888) 505-1605 
 

DEPARTAMENTO DE CRIANÇAS E FAMÍLIAS DO ESTADO DE MASSACHUSETTS 
 DIRETÓRIO DE CIDADES E LOCALIDADES 

                                              Para denunciar abuso e/ou negligência com crianças: 
 

• Dias úteis, das 9:00 h às 17:00 h, ligue para o Escritório Regional do DCF. 
• Dias úteis após as 17:00 h e 24 horas nos fins de semana e feriados,  
   ligue para a Linha Direta de Crianças em Risco: (800) 792-5200. 
 

ESCRITÓRIO DA REGIÃO DE ATTLEBORO/TAUNTON/NORWOOD: (T) (508) 821-7000/(F) (508) 821-1453 

As cidades/localidades a seguir estão na área dos seguintes escritórios: 
Attleboro Mansfield Raynham 
Berkley No. Attleboro Rehoboth 
Dighton Norton Taunton 

ESCRITÓRIO REGIONAL DE FALL RIVER: (T) (508) 235-9800/(F) (508) 672-5404 
As cidades/localidades a seguir estão na área dos seguintes escritórios: 
Assonet Seekonk Swansea     
Fall River Somerset Westport 
Freetown 

ESCRITÓRIO REGIONAL DE NEW BEDFORD: (T) (508) 910-1000/(F) (508) 990-7321 
As cidades/localidades a seguir estão na área dos seguintes escritórios: 
Acushnet Marion No. Dartmouth 
Dartmouth Mattapoisett So. Dartmouth 
Fairhaven New Bedford Wareham 

ESCRITÓRIOS REGIONAIS DO CABO E DOS TERRITÓRIOS INSULARES: (T) (508) 760-0200/(F) (508) 790-3006 
As cidades/localidades a seguir estão na área dos seguintes escritórios: 
Barnstable Edgartown Osterville 
Bourne Falmouth Provincetown 
Buzzards Bay Gay Head Sandwich 
Centerville Hyannis Yarmouth 
Chatham Mashpee Vineyard Haven 
Cotuit Nantucket Harwich 
Dennis Orleans West Tisbury 
Eastham Oak Bluffs Woods Hole 

ESCRITÓRIO REGIONAL DE PLYMOUTH: (T) (508) 732-6200/(F) (508) 747-1239 
As cidades/localidades a seguir estão na área dos seguintes escritórios:  Gosnold, 
Pocasset 

ESCRITÓRIO REGIONAL DE BROCKTON: (T) (508) 894-3700/(F) (508) 559-7695 
As cidades/localidades a seguir estão na área dos seguintes escritórios:  Easton 

mailto:jregali@dioc-fr.org
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