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Saudações, 
 
Estes são momentos desafiadores para todo mundo, incluíndo todos os funcionários da Vara de Família e 
Sucessões e outros Juízos de Primeira Instância. Gostaria de agradecer publicamente os funcionários, as ordens 
dos advogados, e todos os nossos parceiros pelo trabalho conjunto para garantir a nossa capacidade de 
administrar a justiça para todos os indivíduos que precisam de nós.  

Em momentos como este, quando a sociedade enfrenta ameaças nunca antes imaginávies, o estado de direito é 
mais importante do que nunca. Dada a grande dedicação e sacrifícios dos nossos funcionários, permanecemos 
disponívies para expedir ordens judiciais e impor as orden judiciais em situações emergenciais. Você deve entrar 
em contato com o seu juízo local, caso tenha uma circunstância excepcional/exigente.  

Ordens judiciais de parentalidade não estão suspensas durante este período de tempo. De fato, é importante que 
os filhos passem tempo com ambos - pai e mãe -, e que cada pai/mãe tenha a oportunidade de participar em 
atividades em família, sempre que estipulado por ordem judicial. Nos casos em que um dos pais precise ficar 
em auto-quarentena ou de outra forma estiver restrito de ter contatos com outras pessoas, ambos - pai e mãe - 
devem cooperar para permitir o horário de visitação por videoconferência ou telefone.  

Para ajudar os pais, e para que eles por sua vez possam ajudar seus filhos, fizemos o aditamento dos 
requisitos para o programa compulsório de parentalidade. Informações a respeito deste aditamento podem ser 
encontradas no website: https://www.mass.gov/advisory/clarification- to-parent-education-procedures-in-
section-h-1-of-probate-and-family-court. 

Nosso website disponibiliza informacão sobre a co-parentalidade durante este momento estressante e difícil. O 
link é: https://www.afccnet.org/Coronavirus. Além disso, os líderes da Associação de Famílias e Juízos de 
Conciliação (Association of Family and Conciliation Courts) e da Academia Americana de Advogados 
Matrimoniais (American Academy of Matrimonial Lawyers) publicaram estas sete normas para os pais que 
são divorciados/separados e compartilham a custódia dos filhos durante a pandemia COVID 19. As normas 
podem ser encontradas no website: 
https://www.afccnet.org/Portals/0/COVID19Guidelinesfordivorcedparents.FINAL.pdf?ver=2020-03-17- 
202849-133 e em nosso website. 

 

/assinatura/ John DD. Casey 
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