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FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES
CONFIDENCIAIS DO AUTOR

Nº DO PROCESSO (PARA USO
SOMENTE DO JUÍZO)

G.L. c. 209A, § 8 ou G.L. c. 258E, § 10

Tribunal de Justiça de
Massachusetts

Este formulário deve ser selado em um envelope e marcado “ENDEREÇO DO AUTOR – CONFIDENCIAL”.
DATA DE NASCIMENTO (mm/dd/aaaa)

ENDEREÇO RESIDENCIAL DO AUTOR

Nº DE TELEFONE RESIDENCIAL DO AUTOR

Th
Es is
te for
fo m
rm is
ul fo
ár r y
io o
é ur
ap re
en fer
as en
pa ce
ra on
fin ly.
s D
in o
fo no
rm t
at su
iv bm
os i
. N t to
ã o th
aj e c
uí o
ze u r
-o t.
.

NOME DO AUTOR

Se o endereço for um apartamento ou outro local com diversos moradores, marque aqui 

QUALQUER ENDEREÇO ANTERIOR QUE O AUTOR DEIXOU PARA EVITAR O ABUSO (apenas para casos de prevenção de abuso nos termos da G.L. c.)

NOME DO LOCAL DE TRABALHO DO AUTOR

ENDEREÇO DO LOCAL DE TRABALHO DO AUTOR

Nº DE TELEFONE DO LOCAL DE
TRABALHO DO AUTOR

NOME DA ESCOLA DO AUTOR

ENDEREÇO DA ESCOLA DO AUTOR

PESSOAS AUTORIZADAS PELO AUTOR A TEREM ACESSO A ESTAS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS

DATA DE ASSINATURA (dd/mm/aaaa)

ASSINATURA DO AUTOR
X

ESTE FORMULÁRIO CONTÉM INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS E NÃO ESTÁ DISPONÍVEL AO PÚBLICO, AO
RÉU OU AO ADVOGADO DO RÉU.
Salvo mediante permissão de um juiz, este formulário está disponível somente para você, seu advogado, às pessoas a
quem você conceder acesso (consulte acima) e a certas pessoas quando o acesso for necessário para o cumprimento de
seus deveres (promotores, autoridades policiais, defensores de testemunhas e vítima, conselheiros para crimes sexuais
e em casos da G.L.c 209A a conselheiros para violência doméstica).
SE UM JUIZ ORDENAR QUE O RÉU PERMANEÇA LONGE DE SUA RESIDÊNCIA, LOCAL DE TRABALHO OU
ESCOLA, ESSES ENDEREÇOS APARECERÃO NA ORDEM DO JUÍZO. ELES NÃO ESTARÃO DISPONÍVEIS AO
PÚBLICO, PORÉM, SERÃO DIVULGADOS AO RÉU. Se não desejar que esses endereços apareçam na Ordem e
sejam divulgados ao Réu, você deve requerer especificamente que sejam omitidos da Ordem.
IF A JUDGE ORDERS THE DEFENDANT TO REMAIN AWAY FROM YOUR RESIDENCE, WORKPLACE OR SCHOOL, THOSE ADDRESSES WILL
APPEAR IN THE COURT ORDER. THEY WILL NOT BE AVAILABLE TO THE PUBLIC BUT THEY WILL BE DISCLOSED TO THE DEFENDANT. If
you do not want those addresses to appear in the court Order and thereby be disclosed to the Defendant, you should specifically request that
they be omitted from the court Order.

Se você e o Réu forem maiores de 18 anos de idade, os registros do juízo geralmente estarão abertos ao pública. Se
você tem bons motivos para requerer que o juiz impeça que outras partes dos registros possam ser inspecionados pelo
público, peça ao Escrivão ou Oficial de Registro que explique como preencher um Pedido de Aplicação de Sigilo segundo
a Norma Uniforme VIII do Tribunal de Justiça sobre Procedimentos de Aplicação de Sigilo . Você também pode preencher
um Pedido de Aplicação de Sigilo se tiver bons motivos para que seus endereços ou outras informações confidenciais
neste processo não sejam divulgadas às pessoas que teriam acesso a elas no cumprimento de seus deveres
(promotores, autoridades policiais, defensores de testemunhas e vítima, conselheiros para crimes sexuais e em casos da
G.L.c 209A a conselheiros para violência doméstica). Normalmente, somente a preferência geral por privacidade não é
suficiente para que um juiz impeça que os registros do juízo estejam abertos ao público.
Se você ou o Réu for menor de 18 anos, outros registros do juízo desse tipo não estarão abertos ao público e estarão
disponíveis somente para você, o Réu e seus advogados. Eles também estarão disponíveis aos pais ou tutor de qualquer
parte menor de 18 anos.
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