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Referências bibliográficas 

Este documento foi preparado a partir da contribuição das equipes nacionais do MEJ e de outros 
manuais, desenvolvidos por grupos de trabalho vinculados à Companhia de Jesus. A referência destes 
textos foi fundamental no desenvolvimento da nossa política. A seguir, constam as referências 
bibliográficas destes documentos: 

MANUAL SPC: Sistema de Proteção e cuidado de menores e adultos vulneráveis (Província Portuguesa 
da Companhia de Jesus, 2018); 

Guia Básica de Prevención del Abuso Sexual Infantil (Corporación ONG Paicabí Gobierno Regional 
Quinta Región Servicio Nacional de Menores Quinta Región, 2002); 

Policy for Safeguarding Children and Vulnerable Adults (Australian Province of the Society of Jesus, 
2015); 

Jesuit Procedures for Safeguarding Children (Irish Province of the Society of Jesus, 2017); 

JRS Child Safeguarding Policy (Jesuit Refugee Service, 2017).  
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1. Área Jurídica 

A política do Movimento Eucarístico Jovem para a salvaguarda e proteção de Menores e Adultos 
Vulneráveis se aplicará de acordo com as leis nacionais do país em questão. 
Esta política de prevenção tem como referência jurídica os seguintes documentos que constituem um 
guia nos diferentes Países e regiões: 

Documentos indicativos e tratados internacionais: 

▪ Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança (1989) 
▪ Convenção de Genebra (1949) e Protocolos I e II (1989) 
▪ Convenção sobre a idade mínima (1973) 
▪ Convenção sobre as piores formas de trabalho infantil (1999) 
▪ Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) 
▪ Normas mínimas do Grupo de Proteção Mundial para a Proteção da Infância na Ação 

Humanitária (2012) 

Documentos guias e tratados Regionais: 

▪ Carta Africana sobre os Direitos e o Bem-estar da Criança (1999) 
▪ Convenção Americana dos Direitos Humanos (1978) [OEA] 
▪ Convênio para a Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais (1950 / 

emendado pelo Protocolo No. 11 - 1998) [Conselho Europeu] 
▪ Convênio sobre a proteção dos menores contra a exploração e o abuso sexual (2007) [Conselho 

Europeu]. 

▪ Carta Árabe de Direitos Humanos (2004) [LIga dos Estados Árabes]. 
▪ Declaração dos Direitos Humanos da ASEAN (2012) [Associação de Nações do Sudeste 

Asiático] 
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2. Área Canônica 
Em 16 de julho de 2020 a Congregação para a Doutrina da Fé publicou oficialmente o 

“Vademécum sobre algumas questões processuais ante casos de abuso sexual a menores cometidos 
por clérigos”1 em italiano, francês, inglês, espanhol, português e polonês. 
 
Este documento “é destinado, em primeiro lugar, aos cidadãos comuns e aos profissionais do direito que 
precisam traduzir em ações concretas a legislação canônica sobre os casos de abuso sexual de menores 
cometidos pelos clérigos”. 
 
Mesmo que os destinatários do Vademécum não correspondam exatamente aos destinatários desta 
Política do MEJ, os convidamos a ler este Vademécum cuidadosamente para desenvolver uma maior 
consciência e competência na área de abuso sexual de Menores e Adultos Vulneráveis. Com efeito, o 
Vademécum elaborado pela Congregação para a Doutrina da Fé tem por objetivo transmitir “uma 
espécie de manual que [...] pretende tomar pela mão e conduzir passo a passo todo aquele que se 
encontre em necessidade de proceder à verificação da verdade” no âmbito dos abusos. 
  

                                                
1http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20200716_vademecum-casi-
abuso_sp.html 
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3. Área Procedimental 

3.1 Delegado responsável 

3.1.1. Seleção do Delegado responsável 

Cada sede nacional vinculada ao Movimento Eucarístico Jovem (MEJ) deve eleger um 
Delegado responsável por receber e conduzir as suspeitas e relatórios de maltrato ou abuso de 
qualquer tipo. Este delegado pode formar parte da sede nacional (recomendado) ou ser uma pessoa de 
referência para a salvaguarda e proteção de Menores e Adultos Vulneráveis da Conferência Episcopal 
do país, ou um responsável de referência da Companhia de Jesus, com quem o MEJ tem um acordo. 
Em qualquer caso, a sede nacional deve ter um delegado de referência. 

3.1.2. Características do Delegado responsável 

O delegado em questão deve ser nomeado depois de uma cuidadosa seleção e deve ter as 
seguintes características: 

▪ Ter boas habilidades interpessoais com Menores e Adultos Vulneráveis; 
▪ Possuir qualidades humanas como a empatia, a aceitação incondicional e a capacidade de 

manter a calma em situações de crise; 

▪ Ter experiência (profissional e não profissional) na prevenção e tratamento de casos de abuso 
ou maltrato de menores (recomendado); 

▪ Formação em psicologia ou pedagogia (recomendado). 

A pessoa selecionada deverá ter os padrões éticos e morais mais altos, habilidades relacionais e 
conhecimento sobre a prevenção e o tratamento de casos. Além disso, deverá poder assumir 
responsabilidades e situações emocionais difíceis. 

3.1.3. Responsabilidades do Delegado responsável 

O delegado é responsável por receber relatórios e responder a qualquer queixa relativa à 
proteção de Menores e Adultos Vulneráveis. É o encarregado de fazer um acompanhamento eficiente e 
eficaz das denúncias até sua finalização, de acordo com esta Política de Prevenção do MEJ, da Igreja 
Católica e das leis nacionais do país em que atuam. 
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3.2. Diretrizes para os casos notificados2 

Para administrar melhor os casos notificados, se leva em conta as seguintes diretrizes: 

▪ Durante todo o processo, a segurança e o bem-estar da vítima deve ser o primeiro; 
▪ Qualquer alegação que se levante ou que se tenha informação deve ser enviada diretamente 

ao Delegado encarregado. Se o Delegado encarregado é a pessoa suspeita de abuso, o 
responsável da sede nacional ou um superior externo deve ser comunicado imediatamente. 

▪ A confidencialidade das pessoas envolvidas deve ser respeitada a todo momento. O acusado 
deve entender que não pode solicitar a identidade da pessoa que informou da suspeita; 

▪ Para que os menores e adultos vulneráveis e qualquer outra pessoa possa comunicar 
livremente qualquer forma de abuso, a sede nacional publicará em seu site e/ou nas 
revistas/jornais um endereço de e-mail e/ou contato de Whatsapp, através do qual se poderá 
proporcionar informação anônima ou diretamente ao delegado responsável. Se houver 
dificuldade para contactar a sede nacional de seu país, pode-se contactar a Sede Internacional 
pelo endereço de e-mail: help@eym.va ; 

▪ Se um colaborador suspeita de um abuso, ou se um menor ou adulto faz uma declaração sobre 
o abuso, debe-se evitar qualquer dúvida e reportar a acusação ou suspeita ao Delegado. 

Em seguida, o Delegado será responsável por administrar o caso através de três passos principais, que 
descrevemos a seguir: Escutar, Registrar e Agir. 

Escutar 

Quando uma pessoa expressa uma suspeita ou uma queixa a um colaborador ou ao Delegado, é 
importante: 

▪ Manter a calma, levar a sério o que a pessoa disse e agradecê-la pela iniciativa em falar do 
abuso. 

▪ Escutar com atenção, deixando que a pessoa fale em seu ritmo e de sua maneira. Ao mesmo 
tempo, será importante assegurar-se de que foi entendido corretamente o que ela disse e, se 
não, fazer algumas perguntas sobre o que foi falado. 

                                                
2Este parágrafo foi redigido a partir de material do documento: 
MANUAL SPC: Sistema de Proteção e cuidado de menores e adultos vulneráveis (Província Portuguesa da Companhia de 
Jesus, 2018; pp. 57-61) 
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▪ Não fazer promessas difíceis de cumprir (por exemplo, “Não contarei a ninguém”). A informação 
será tratada de maneira confidencial, mas outras pessoas que participam do processo terão 
acesso a ela. 

▪ Não comentar a situação com o suposto agressor, nem questionar a veracidade da história. 
Simplesmente aceitar o que se diz, com cuidado e empatia. 

▪ No caso de uma denúncia por abuso sexual, não fazer perguntas invasivas ou sugestivas, 
esta será a função dos especialistas técnicos com os quais se falará mais tarde. Não “se 
escandalizar” ou “se chatear”, isto pode fazer com que a pessoa que denuncia se sinta 
incomodada e se feche. Se o denunciante é menor, debe-se reforçar positivamente o fato de 
que tenha pedido ajuda e enfatizar que a vítima não tem culpa do ocorrido. 

▪ Explique os passos a serem seguidos no processo. Quando a vítima é menor, é necessário 
entrar em contato com os pais/responsáveis (a menos que isto coloque a vítima em perigo). 

▪ Se a pessoa contatada não é o Delegado, esta deverá informar o caso ao delegado assim que 
possível. 

▪ Ninguém deve utilizar a intimidação ou a coação para obter informação sobre a suposta 
violação ou abuso. 

▪ O MEJ tomará todas as medidas necessárias para assegurar que todo o processo seja 
imparcial, livre de coerção ou manipulação e estará atento caso o colaborador ou colaboradores 
envolvidos se consideram inocentes até que todo o processo se complete. 

Registrar 

▪ As suspeitas/relatórios recebidos devem ser reportados por escrito o mais rápido possível. 
Deve-se preencher o Formulário de Denúncia (Anexo 1). Se não parecer apropriado tomar 
notas no ato da reunião, a informação pode ser escrita mais tarde. 

▪ Deve-se lembrar que a informação que consta no formulário é delicada e confidencial, por isso 
deve ser tratada com máxima confidencialidade de acordo com a legislação sobre privacidade 
de cada País. Posteriormente, se necessário, o relatório será investigado mais a fundo em um 
contexto específico (procedimento disciplinar, interrogatório por parte de órgãos de segunda 
instância ou autoridades policiais, etc.) 

▪ Deve-se prestar especial atenção às acusações anônimas. O anonimato pode fazer com que 
em juízo seja mais difícil, mas por outro lado, pode ser protetivo para a vítima ou a testemunha. 
A ansiedade e o medo podem fazer com que algumas pessoas não revelem a identidade 
imediatamente. Nestas circunstâncias pode ser difícil atuar sobre a informação obtida. Se não 
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se está seguro de que a informação recebida seja suficiente para apresentar uma denúncia, 
pode ser conveniente consultar as autoridades competentes (por exemplo, os serviços de 
proteção à infância). Deve-se informar à pessoa que levanta suspeita ou a acusação de que o 
anonimato pode limitar a capacidade dos profissionais de intervir para protegê-la. Sempre que 
possível, a abertura e transparência devem ser incentivadas.3 

▪ Todas as informações entregues ao Delegado encarregado deverão ser por escrito e deverão 
incluir a data, a hora e o testemunho assinado por todas as partes envolvidas. O Delegado será 
responsável por manter todos os documentos relevantes de forma segura.  

▪ Em casos concretos, pode ser útil dar algumas explicações simples aos colaboradores da 
sede nacional para evitar rumores ou acusações. Isto se limitará a dar uma descrição breve e 
objetiva da situação, sem adotar uma posição ou tirar conclusões, simplesmente mencionando 
que o assunto está sendo investigado. Pedir a todos os colaboradores que mantenham a 
máxima confidencialidade e deixar claro que apenas uma pessoa (o Delegado ou outra pessoa 
encarregada) terá autoridade para falar externamente com os meios de comunicação ou 
imprensa. 

▪ Toda informação recebida em caráter confidencial deve ser aceita, sabendo-se que será 
compartilhada com as pessoas competentes na questão: o Delegado (se não foi informado 
previamente), o pessoal especializado em proteção de menores e as autoridades judiciais locais. 
Também se deve informar aos pais ou responsáveis (exceto quando isto ponha em perigo a 
vítima). Em todos os casos, a confidencialidade deve ser cuidadosamente respeitada. 

Agir 

Uma pessoa eleita, o Delegado, será responsável por ser o único contato com os meios de 
comunicação e a pessoa referência para administrar os relatórios, o processo de investigação, as 
comunicações às autoridades e a proteção do Menor ou do Adulto Vulnerável. O Delegado pode ser 
apoiado pelo Diretor ou o Coordenador Nacional. 

Nesta etapa se abrem diferentes cenários segundo os possíveis episódios ocorridos. Em seguida, 
indicamos os distintos passos a seguir para as diversas situações. Para ter visão clara e esquematizada 
deste processo, é aconselhável dar uma olhada no Esquema Procedimental (Anexo 2). 

                                                
3Jesuit Procedures for Safeguarding Children (Irish Province of the Society of Jesus, 2017; par. 2.3 Guidance on 
responding to an anonymous allegation of abuse, p.34) 
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1. Em caso de suspeita ou denúncia, em primeiro lugar, deve-se aplicar medidas de proteção contra 
o Menor ou o Adulto Vulnerável, como o distanciamento preventivo do suspeito em relação à vítima, 
mantendo o princípio da suposição de inocência do suspeito. Em seguida, o delegado realiza, junto 
ao responsável da sede nacional e, se necessário, com a equipe de trabalho, uma AVALIAÇÃO 
PRELIMINAR baseada nos dados fornecidos (realizando, se necessário e de forma discreta, nova 
investigação). Pode ser identificado nesta etapa preliminar, que a denúncia/suspeita não 
corresponde à realidade, o que levaria ao encerramento do processo de investigação; 

2. Se é necessário ou prudente investigar e agir mais especificamente, inicia-se uma INVESTIGAÇÃO 
APROPRIADA. A seguir, se apresentam as perguntas que devem ser feitas para prosseguir com a 
investigação: 

▪ A denúncia/suspeita constitui uma violação das leis nacionais do país? 
Se comprovado que os atos da denúncia constituem uma violação das leis nacionais do 
país em que se atua, o assunto deve ser comunicado imediatamente às entidades 
especializadas na proteção de menores (ou equivalentes), às autoridades eclesiais e às 
autoridades judiciais e policiais. 

▪ A vítima permanece em uma situação perigosa? Em caso afirmativo, a sede nacional do 
MEJ deve avaliar se é capaz de fazer frente à situação: 

− Se a sede nacional do MEJ pode fazer frente à situação estabelecerá un plano 
de ação (por exemplo, colocar-se em contato com a família/responsáveis, conhecer 
melhor a situação, manter o contato com as testemunhas, etc.) e informará às 
autoridades eclesiais. A possibilidade de utilizar entidades externas especializadas 
em proteção de menores deve se manter aberta se a situação assim requerer. 

− Se a sede nacional do MEJ não pode fazer frente à situação, deverá informar 
às autoridades eclesiais, às instituições nacionais responsáveis pela proteção da 
infância e/ou às autoridades judiciais e policiais, especificamente segundo os 
procedimentos de notificação de cada país. Neste caso, o MEJ acompanha e 
coopera no que for necessário durante o processo. 

▪ É um incidente externo ou interno do MEJ? 
− EPISÓDIO INTERNO (situação de maltrato dentro do MEJ e/ou violação do código 

de conduta por parte de um colaborador): a questão é se o agressor é um 
colaborador. Em caso afirmativo, a pessoa encarregada da sede nacional terá que 
tomar a decisão de abrir um acordo e/ou aplicar demissão (caso seja uma pessoa 
contratada pela sede nacional) ou dispensar a pessoa temporária ou 
permanentemente, segundo o risco que corra o menor ou o adulto vulnerável e a 
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gravidade dos fatos. Caso o agressor não seja um colaborador, o processo de 
investigação interna se encerra. 

− EPISÓDIO EXTERNO (maltrato fora do MEJ): se considerará a possibilidade de 
relatar o caso às entidades externas especializadas ou autoridades judiciais e/ou 
policiais. Nesse caso, o processo de investigação interna se encerra. 

 
Em todos os casos será importante seguir as seguintes pautas gerais: 

▪ É importante que o Delegado mantenha informados todos os membros relevantes 
(Diretor Nacional, Equipe Nacional, Junta Diretiva) sobre o progresso da investigação. O 
Diretor Nacional deverá informar à Sede Internacional;  

▪ A Sede Nacional acionará todos os meios possíveis ou disponíveis para apoiar à vítima 
(tratamento médico, apoio psicológico, acompanhamento espiritual etc.), sempre de acordo 
com a família/responsável durante o processo de investigação; 

▪ Cooperar com os serviços de proteção da infância/autoridades judiciais em sua  
investigação. 

Também depois da resolução do processo: 
▪ Os documentos devem ser completos e mantidos confidencialmente pelo Delegado; 
▪ Se um colaborador do MEJ está envolvido em abusos contra Menores e Adultos 

Vulneráveis, será submetido a medidas disciplinares de acordo com as políticas do MEJ e 
das leis nacionais do país em que atua. Não será elegível para um futuro emprego ou 
colaboração com o MEJ; 

▪ Se comprovado que as acusações são falsas, o MEJ trabalhará com as partes envolvidas 
para restaurar o bom nome e reputação e se tomarão as medidas para facilitar a 
reintegração; 

▪ Em relação ao caso, se avaliará se há alguma medida preventiva que possa ser adotada 
para reduzir/eliminar o risco de que situações similares se reproduzam ou gerem danos (ver 
Política de Salvaguarda e Proteção de Menores - Dimensão Preventiva).  

3.2.1 Prazos para respeitar 

Mesmo que cada situação seja única, neste documento prazos estimados para a gestão dos 
casos de suspeita ou denúncia são indicados. Os prazos são os seguintes: 

▪ Se existe possibilidade de um delito e/ou a vítima está em perigo, deve-se tratar do caso em um 
prazo de 24 horas e, se possível, no mesmo dia; 
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▪ Todos os demais casos devem ser processados em um máximo de 3 dias úteis; 
▪ Se assegurará que todo o processo não dure mais de 3 semanas, evitando que se prolongue 

por muito tempo; 
▪ Em caso de procedimentos legais (procedimentos disciplinares contra o colaborador, etc.), os 

prazos legais de cada país serão estritamente respeitados. 

 

4. Gestão de casos de abuso por parte de um Jesuíta 

Se um jesuíta é suspeito ou acusado de abuso, o Diretor ou o Coordenador Nacional do MEJ 
se assegurará que o assunto seja atendido pela Província Jesuíta apropriada. 

O Diretor ou Coordenador Nacional do MEJ, junto ao Delegado encarregado, estão obrigados a 
colaborar a todo momento com as entidades especializadas na prevenção da infância e 
autoridades judiciais, facilitando o esclarecimento dos fatos. Além disso, deve evitar-se absolutamente 
qualquer pressão sobre as vítimas ou seus familiares, inclusive quando existem vínculos próximos com 
a Companhia de Jesus ou algum de seus membros. 

Se forem feitas acusações contra um membro da congregação religiosa, o assunto será também 
apresentado a seu Superior ou ao responsável da congregação.
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Anexos 

Anexo 1 
Formulário de denúncia: 
Registrar uma denúncia/acusação de abuso de Menores e Adultos Vulneráveis4 
Consultar o Anexo 2 (Diretrizes para casos notificados) para administrar e notificar a suspeita/acusação. 
 

INFORMAÇÃO SOBRE A NOTIFICAÇÃO DE SUSPEITAS OU ACUSAÇÕES 

Data e hora do relato da 
denúncia/acusação 

 
 

Como se recebeu a denúncia? (por 
exemplo por telefone, e-mail, carta ou o 
pessoalmente) 
(Adicionar qualquer informação escrita) 

 

 

DADOS DA PESSOA QUE INFORMA SOBRE A DENÚNCIA/ACUSAÇÃO 

O relato é anônimo? (em caso 
afirmativo, não completar os dados 
abaixo da tabela) 

□ Sim 
□ Não 

Nome completo  

Endereço  

Número de telefone  

E-mail (se disponível)  

Relação com a vítima (Menor ou Adulto 
Vulnerável) 

 
 

 

DADOS DA VÍTIMA (MENOR OU ADULTO VULNERÁVEL) 

Nome completo  

Data de nascimento  

                                                
4 Este é um DOCUMENTO CONFIDENCIAL e deverá ser completado pelo Delegado designado ou um membro do MEJ. 
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Gênero  

Endereço  

Número de telefone  

Incapacidade ou necessidades 
especiais 

 
 
 

 

DADOS DOS PAIS/ RESPONSÁVEIS (quando apropriado)5 

Nome completo  

Endereço (se for diferente do endereço 
da vítima) 

 

Número de telefone  

Indicar se tem conhecimento da 
acusação/suspeita 

□ Sim 
□ Não 

 

DADOS DO AGRESSOR 

Nome completo  

Endereço mais recente de seu 
domicilio 

 

Número de telefone  

Relação com a vítima  
 

Indicar se é um colaborador do MEJ □ Sí 
□ No 

Em caso afirmativo, indicar a 
função/posição 

 

Contatos atuais com o Menor ou 
Adulto Vulnerável, se se conhecem 
(por exemplo, líder de grupo, 
conselheiro) 

 

                                                
5 Não preencher esta parte se o acusado for pai/tutor. 



 18 

Informação adicional  
 
 

 

INFORMAÇÃO SOBRE O EPISÓDIO 

Data e hora do episódio  

Local do episódio  

Indicar se o episódio é interno ou externo 
ao MEJ 

 

Indicar a presença de qualquer 
testemunha (Quem? Quantas? Etc.) 

 
 
 

Detalhes do episódio  
 
 
 
 

A vítima está ciente de que a denúncia 
foi apresentada? 

 

 

AÇÕES REALIZADAS 

O incidente foi informado a alguém 
mais além do Delegado designado e/ou 
a quem recebeu a denúncia/acusação? 

□ Sim 
□ Não 

Caso afirmativo, a quem? □ Diretor Nacional do MEJ 
□ Entidades especializadas na proteção de MAV 
□ Autoridades judiciais 
□ Polícia 
□ Outros (indicar quem) ____________________________ 

Em caso afirmativo, data e lugar da 
comunicação 

 
 

Se não, explicar porquê  
 
 

Quem foi notificado? (nome da pessoa)  
 

Endereço  
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Número de telefone  

E-mail (se disponível)  

 

PRÓXIMOS PASSOS 

Que medidas foram acordadas e quem 
as deliberou quando se apresentou o 
incidente às autoridades competentes? 

 

Existem preocupações imediatas sobre 
a proteção da vítima? 

Em caso afirmativo, por favor, registrar 
quais são e indicar que medidas foram 
tomadas e por quem. 

 

 

DADOS DA PESSOA QUE PREENCHE O FORMULÁRIO 

Indicar se é o Delegado que preenche 
o formulário  

□ Sim 
□ Não 

Nome completo  

Número de telefone  

Endereço  

O papel dentro do MEJ  

Data e hora da realização do relatório  

Assinatura  
 
 

 
 
N.B.: Uma cópia do formulário completo deve ser guardada em local seguro. Em caso de uma investigação externa 
(ver Anexo 2), se deve enviar outra cópia às entidades especializadas na proteção de menores e às autoridades 
judiciais, policiais e eclesiais com as quais houver contato. 
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Anexo 2 

Esquema Procedimental 

  

Nesta primeira fase, o respeito, a empatia, a aceitação, a escuta ativa, a confidencialidade e a clareza devem 
guiar o Delegado ou a quem recorra a denúncia ou a suspeita. 

ESCUTAR 
 

REGISTRAR 

Preencher o Formulário de denúncia (Anexo 1). Os dados serão confidenciais e serão tratados com a máxima 
confidencialidade e reserva de acordo com a legislação sobre privacidade de cada País. 

Se necessário, proporcionar aos colaboradores da sede nacional uma descrição breve e objetiva da situação, sem 
adotar uma posição ou tirar conclusões, para evitar rumores e acusações. 
 
Comunicar à pessoa que informa sobre a suspeita ou a acusação que a informação recebida será compartilhada 
com as pessoas pertinentes (o Delegado, o pessoal de proteção da infancia, autoridade de policía e/ou judiciária 
local e os país ou cuidadores). 
 

AGIR 

O Delegado será responsável por ser o único contato com os meios de comunicação e a pessoa de contato 
para gerenciar os informes, o processo de investigação, as comunicações com as autoridades e as instituições de 
proteção de Menores e Adultos Vulneráveis. O Delegado pode ser apoiado pelo Diretor ou Coordenador da Sede 
Nacional. 

1. AVALIAÇÃO PRELIMINAR 

DENÚNCIA/SUSPEITA DE ABUSO DE UM MENOR OU ADULTO VULNERÁVEL 

§ Em primeiro lugar, aplicar medidas de proteção para com a vítima, como o distanciamento preventivo do 
suspeito, mantendo o princípio da presunção de inocência do próprio suspeito; 

§  O Delegado, o responsável da Sede Nacional e, se necessário, uma equipe de trabalho, fazem uma 
avaliação preliminar baseada nos dados proporcionados. 

§  

A DENÚNCIA /SUSPEITA NÃO 
CORRESPONDE À REALIDADE 

 

A DENÚNCIA/SUSPEITA PARECE 
CORRESPONDER À REALIDADE 

 

ENCERRAR O PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO 
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§ Abrir um diálogo; 
§ Demitir ou expulsar a pessoa de forma temporária ou 

permanente, dependendo do risco que o Menor ou Adulto 
Vulnerável incorre e a gravidade dos atos. 

EPISÓDIO EXTERNO 
(caso de abuso 

fora do MEJ) 
 

§ Estabelecer um plano de 
ação no MEJ e informar as 
autoridades eclesiais; 

§ Avaliar a possibilidade de 
informar às entidades 
externas especializadas. 

§ Informar às instituições responsáveis 
de proteção de menores e/ou às 
autoridades judiciárias e policiais (por 
exemplo, se a vítima segue vivendo em um 
ambiente perigoso) e eclesiais. 

§ Cooperar com todo o necessário. 

2. INVESTIGAÇÃO COMPREENSIVA 

A DENÚNCIA/SUPEITA CONSTITUI UMA VIOLAÇÃO DAS LEIS NACIONAIS DO PAÍS? 
 

A VÍTIMA PERMANECE EM SITUAÇÃO DE PERIGO? 
 

A SEDE NACIONAL DO MEJ É CAPAZ DE LIDAR 
COM A SITUAÇÃO DE PERIGO? 

 

TRATA-SE DE UM EPISÓDIO EXTERNO OU INTERNO DO MEJ? 
 
 EPISÓDIO INTERNO 

(situação de maltrato ou abuso dentro do MEJ e/ou 
violação do código de conduta de um colaborador) 

 

O agressor é um colaborador? 

 

O delegado informará imediatamente sobre o assunto: 
§ Às entidades especializadas na proteção de 

menores (ou equivalente); 
§ Às autoridades judiciais e/ou policiais; 
§ Às autoridades eclesiais. 
 

SIM 

NÃO 

 

NÃO 

Avaliar a possibilidade de indicar o 
caso a entidades especializadas 
e/ou autoridades judiciais ou 
policiais. 

NÃO 

 

FINALIZAÇÃO DO PROCESSO 

 

SIM 

SIM NÃO 

  

 

SIM 
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§ É importante que o Delegado mantenha todos os membros pertinentes (Diretor Nacional, Equipe Nacional, 
Junta Diretiva) informados sobre o progresso da investigação. O Diretor Nacional deverá informar à Sede 
Internacional; 

§ A Sede Nacional acionará todos os meios possíveis ou disponíveis para apoiar a vítima (tratamento médico, 
apoio psicológico, etc), sempre em acordo com a familia/cuidador durante o proceso de investigação; 

§ Cooperar com os serviços de proteção da infância/autoridades judiciais nas investigações. 

§ Os documentos devem ser completados e guardados pelo delegado de forma confidencial; 
§ Se um colaborador do MEJ está envolvido em abusos contra menores e adultos vulneráveis, será 

submetido a medidas disciplinares de acordo com as políticas do MEJ e a leis nacionais do país em que 
atua. Não será elegível para um futuro emprego ou colaboração com o MEJ; 

§ Se demonstrado que as acusações são falsas, o MEJ trabalhará com as partes envolvidas para restaurar 
seu bom nome e reputação e serão tomadas medidas para facilitar seu reestabelecimento; 

§ À luz da situação vivida, se perguntar se existe alguma medida preventiva que possa ser adotada para 
reduzir/eliminar o risco de se produzirem situações similares ou que danos sejam causados (ver Documento 
Preventivo). 

INDICAÇÕES GERAIS 

DEPOIS DA SOLUÇÃO DO PROCESSO 

PRAZOS A CUMPRIR 

Cuidar e solucionar o caso (se possível no mesmo dia) se existe a 
possibilidade de um delito e/ou a vítima está em perigo. 

ANTES DE 24H 

Tratar todos os demais casos. ANTES DE 3 DIAS 

A duração de todo o processo. MAXIMO 3 SEMANAS 

Em caso de procedimentos judiciais, serão observados estritamente os prazos legais de cada país. 
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