
 

 
Como Ser Voluntário no Trib. Adolescentes? 

Voluntários do Tribunal de Adolescentes são caloiros e alunos 

finalistas do liceu que têm o desejo de saber mais sobre os 

Sistema legal e de dar o seu contributo para reduzir 

comportamento delinquente na sua comunidade ou têm paixão 

em auxiliar outros e querem fazem a diferença.  Alunos 

interessados devem preencher o formulário em 

www.SOUTHCOASTYOUTHCOURTS.ORG/youth volunteers ou 

contactar o nosso gabinete.  A maioria dos voluntários 

aceites são alunos do liceu que já demonstraram 

compromisso, dedicação e maturidade.  Voluntários do 

Tribunal de Adolescentes terão que fazer um juramento de 

confidencialidade.  Todos os aspetos do programa do 

Tribunal de Adolescentes são desenhados para ficarem 

inteiramente confidenciais.  Os voluntários terão que 

completar uma sessão de treino e adquirir conhecimentos 

sobre acusação, defesa, oficial do tribunal, e escrivão.  Os 

voluntários são elegíveis a horas de serviço comunitário, 

créditos de estágio, e possíveis bolsas de estudo. 

 Como Servir num Juri do Tribunal Adolescente 

Membros imparcial de juri têm a responsabilidade de 
determinar as sanções para o comportamento de cada 
acusado.  O juri do Tribunal de Adolescentes são alunos com 
idades dos 12 a finalistas do liceu.  A participação no júri é 
voluntária.  No entanto, como parte das suas sanções, os 
acusados podem ter que servir no júri do Tribunal de 
Adolescentes. 
Os jurados serão recrutados na área escolar, organizações 

comunitárias, e grupos de adolescentes.  Os jurados serão 

selecionados com antecedência ao acaso e serão notificados 

com antecedência da data de serviço.  Os jurados terão que 

comparecer ½ hora antes da hora e ser escolhidos em termos de 

imparcialidade e informados sobre procedimentos.  I ncentivamos 

as escolas com o uso de experiência de júri como um trabalho de 

classe ou projeto para crédito extra. 

Se está interessado em server em juri ou quer ser 

voluntário, assine e registe-se em 

www.southcoastyouthcourts.org/ 

youth_volunteers 

Tribunais para Adolescentes da 

Costa Sul Parceiros Colaboradores 

City of New Bedford 

City of Fall River 

New Bedford Public Schools 

Fall River Public Schools 

G.N.B. Regional Vocational Technical High School 

Diman Regional Vocational Technical High School 

New Bedford Police Department 

Fall River Police Department 

New Bedford Department of Community Services 

Fall River Department of Community Development 

Bristol County Juvenile Courts 
Bristol County District Attorney's Office 

Offices of the South Coast State Representatives and Senators 

Executive Office of Public Safety and Security  

OJJDP- Department of Justice 

Office of the Attorney General 

Greater New Bedford Inter-Church Council 

Bristol County Bar Associations 

University of Massachusetts Law School 

Todos os Serviços Comunitários de Fall River e New Bedford e 

municípios vizinhos, Escolas ,   Policia de  Fairhaven, Dartmouth, 

Acushnet, Westport, Somerset e Swansea. 

 

 
Os Tribunais para Adolescentes da Costa Sul têm colaborações 

comunitárias e agradecemos todos os nossos parceiros pelo seu 

tempo, energia e apoio. 

 

 
Gabinete emNew Bedford: 360 Coggeshall St., New Bedford, MA 

02746 Fax: 508-991-6233     Email: Tswanbell77@gmail.com 

 
Gabinete em Fall River: 685 Pleasant Street, Fall River, 

MA 02712 Fax: 508-324-2809       Email: 

SCYCRomero@gmail.com 

 
 

 
Os Tribunais Juvenis da Costa Sul começaram com financiamento de uma Dádiva Federal  
OJJDP Federal Drugs Free Communities em 2000.  Financiamento adicional foi fornecido pelas  
Escolas Públicas de New Bedford e Fall River, Departamentos de Polícia de New Bedford e Fall  
River, Cidades de New Bedford e Fall River, Bank of America, Fundação Comunitária de SE MA,  
HOPE Collaborative, MA Shannon Initiative, Distrito do Condado de Bristol, Escritório do Adv. 
C. Samuel Sutter, SAMHSA e outros financiadores privados.  As opiniões, constatações, 
 conclusões e recomendações expressas nesta publicação são de responsabilidade do autor e 
não refletem necessariamente as opiniões do Estado ou do Departamento de Justiça dos EUA,  
Gabinete de Assistência de Justiça. 

O Primeiro Tribunal de 
Adolescentes em Massachusetts 

Established in 2002 in New Bedford 

 

 Programa de Diversão Adolescente 
Reconhecido pela American Bar Association e 

Dept. de Justiça dos E. U. A. 

New Bedford- 508-979-1580 

Fall River- 508-676-8511 ext 229 

Website: www.southcoastyouthcourts.org 

http://www.southcoastyouthcourts.org/youthvolunteers
http://www.southcoastyouthcourts.org/
mailto:Tswanbell77@gmail.com
mailto:SCYCRomero@gmail.com
http://www.southcoastyouthcourts.org/


 

O Que são os Tribunais de Adolescentes da 
Costa Sul? 
 

Tribunais de Adolescentes da Costa Sul servem como diversão do 

tribunal tradicional enquanto servem para prevenir o que possa ser 

a primeira mancha no registo criminal de um adolescente. Tr i bunais 

de Adol. da Costa Sul procuram responsabilizar adolescentes que 

ofendem cometendo crimes menores (chamados respondentes) 

ajudando-os a aceitarem o mal que causaram e ligando-os nova-          

mente de forma mais positive com as suas comunidades. Tribu- 

nais de Adolescentes são reconhecidos a nível nacional como 

programas de diversão apoiados pelo Gabinete de Justiça 

através do Gabinete de Justiça Adolescente e Prevenção de 

Delinquência e têm sido os tribunais mais crescentes no país. 

Estes Tribunais são colaborações comunitárias formados por 

escolas, polícia, tribunais, voluntários adolescentes e outras 

agências comunitárias. Nestes tribunais os adolescentes não 

podem contestar a acusação, mas, recebem a oportunidade de 

darem o seu parecer sobre a ofensa. 

Os respondentes deste Tribunal têm idades de 10 aos 18, e são 

ofensores pela primeira vez. Os respondentes são refer i -   

dos por uma agência autorizada, ex. escola, polícia ou os 

tribunais. Sansões são dadas a cada adolescente ofensor.  

As sanções tem que ser cumpridas para completar a 

passagem pelo tribunal com sucesso. 
 

Os adolescentes ofensores recebem sansões dadas por 

pessoas da mesma idade.  Alunos com idades escolares 

servem como promotores de justiça, advogados de defesa 

e pessoal de tribunal.  Advogados de Defesa e de Acusa- 

ção oferecem circunstâncias mitigantes e agravantes na 

sala de audiência. Adulto voluntário, geralmente advogado 

ou entidade jurídica, atua como juiz e preside à audiência. 
 

"O tribunal de adolescentes dá consequências apropriadas 

juntamente com serviços de apoio que permite alunos a 

emendarem-se de males causados, aprenderem pelos seus 

erros e usem serviços de apoio para virem a tornar-se 

alunos de sucesso nas escolas da nossa Cidade.  O tribunal 

de adolescentes é realmente uma colaboração comunitária. 

Dando respostas a faltas à escola, más notas e 

comportamento, estou convencido que o Tribunal de 

Adolescentes tem beneficiado alunos que na alternativa 

desistiriam de estudar. "  

- Pres. Câmara Jon Mitchell, Cidade de New Bedford 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Tribunal Adolescente Faz Efeito? 

Os Tribunais de Adolescentes da Costa Sul têm uma taxa de 

cumprimento de 92%; o que significa que a maioria de adoles-

centes ofensivos completam com sucesso a sua experiência 

no Tribunal de Adolescentes. Adicionalmente, a taxa de repe-

tição de 1-3 anos depois de ir a tribunal é   b a  i  x a .   Contamos os 

CWOFs na taxa de repetições e assim os nossos adoles-

centes estão a ser desviad o s.   Repetição depois de 1 ano é 

abaixo de 15% e após 3 anos é menos de 30%. I s t o  d i z  

q u e  a  m a i o r i a  d o s  j o v e n s  e s t ã o  s e m  e n v o l v i m e n t o  

c o m  a  p o l í c i a  o u  s i s t e m a  j u d i c i a l  depois de 

completarem o tribunal de adolescentes. 

O que é o Processo de Registo do Tribunal 
de Adolescentes? 

A agência que refere (Policia,Tribunal, Escola) pode decidir que você é 

candidato a participar no Tribunal de Adolescentes da Costa Sul. 

A agência referente dar-lhe-á um formulário de consentimento 

para participar. P a i s  ou responsável educacional, terá que 

acompanhar e assinar dito formulário. Esse formulário autoriza 

publicação do relatório do incidente e documentos anexos ao 

pessoal do Tr i b una l  de Adolescentes da Costa Sul. O mesmo 

Tribunal vai contatar consigo para um apontamento de registo e vai 

determinar a sua elegibilidade.  Você terá que ser acompanhado por 

pais/ responsável educa-educacional nessa altura e concordar com 

os regulamentos do Tribunal assim como completar o formulário 

informativo. 

Como trabalham estas audiências? 

Uma vez que o registo é feito, você é elegível, e irá receber 

uma data e hora da audiência no Tribunal de Adolescentes 

geralmente 2-4 semanas da data de registo.  V o c  ê terá que 

comparecer à audiência com pai/mãe e com a sua equipa 

de defesa. Os factos do incidente serão revistos consigo e 

terá ajuda com procedimentos próprios de sala de 

audiência. Vai ter a oportunidade de rever a lista do júri e 

os nomes dos promotores de justiça para assegurar um 

procedimento imparcial.  Vai ter que prestar testemunho a seu 

favor.  Vítimas ou testemunhas podem escolher declarar oral 

ou por escrito sobre o caso. 

Depois de ouvirem o seu caso, o juri vai deliberar e apresentará 

sansões à medida. As sanções irão incluir serviço comunitário, 

e pode incluir uma avaliação clínica, apresentar desculpas, 

escrever sobre o incidente, servir num júri e antecipação em 

programas tais como fazer de supervisor, grupos de apoio, e/ou 

ser mentor. 

Você receberá um gerente de caso que irá supervisionar o 

cumprimento da sentença no período de sansões-120 

dias.  Para prevenir consequências punitivas você terá que 

completar todas as sanções impostas.  Se você falha 

nisso, o seu caso será referido a uma agência para 

medidas adicionais. 

Quais os benefícios de ir ao SCYC? 
• Vou ser ligado a programas positivos. 

• Vou ser ligado com mentores adultos. 

• Poderei ver o processo pelo outro lado. 

• Vai ligar-me novamente à comunidade desenvolvendo 
melhor relacionamentos. 

• Sou responsabilizado para fazer melhores escolhas e 
decisões.  

“Estou grato que me foi dada a oportunidade de não ter 
mancha no meu registo criminal por ter feito um erro na 
escola média.  Agora posso ver como isso poderia afetar 
o meu futuro.  Antes eu não podia ver isso.”     --- Joey 


