Tutela

O que vai
acontecer depois
que o meu filho
fizer 18 anos?
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O que vai acontecer depois que o meu filho fizer 18 anos?
Depois que o seu filho fizer 18 anos, você não será mais o seu responsável
legal, mesmo que ele tenha uma incapacidade. Segundo a lei, todas as pessoas
com mais de 18 anos são consideradas competentes, ou seja, capazes de tomar
decisões sobre a sua saúde, finanças e outras áreas importantes da vida. No
contexto da saúde, ser competente implica ter a capacidade de fornecer um
"consentimento informado" para receber tratamento médico, ou a capacidade de
entender todos os benefícios e riscos associados ao tratamento médico.
Se você achar que o seu filho não tem a capacidade de fornecer um
consentimento informado, pode considerar pedir uma tutela a fim de proteger e
ajudá-lo quando ele receber atendimento médico.

O que é a tutela?

A tutela é uma forma legal de proteger crianças e adultos que não têm a
capacidade de cuidar de si mesmos, tomar decisões (incluindo decisões no
âmbito da saúde) do seu melhor interesse ou administrar seus bens. Se o
Tribunal determinar que seu filho não tem a capacidade de lidar com seus
próprios assuntos legais, pessoais e/ou financeiros, ele irá designar um tutor.
O tutor pode ser um ou ambos os pais da criança ou outro adulto de confiança.

Como saberei se o meu filho precisa de um tutor?
A decisão de pedir a tutela do seu filho pode ser difícil e complexa. Antes de
tomar essa decisão, você deve:
• informar-se sobre a tutela e outros meios legais para proteger seu filho;
• procurar aconselhar-se com profissionais que entendem o processo de tutela;
e
• considerar com atenção os pontos fortes e vulneráveis do seu filho, assim
como suas necessidades e o que for o melhor para ele.

Quais são as variações ou alternativas à tutela?
Os termos podem variar segundo o estado.
Um tutor do Estado ou guardião é responsável pela administração dos recursos
financeiros do seu filho.
Uma tutela limitada limita o poder de decisão a certas áreas, como tratamento
médico. Este tipo de tutela pode ser adaptada às necessidades do seu filho ao
permitir-lhe tomar suas próprias decisões em todas as outras áreas.
Um tutor ou guardião temporário pode ser designado em uma situação de
emergência quando é necessário tomar certas decisões imediatas ou se a
incapacidade do seu filho para tomar decisões for de curto prazo.
Uma conta bancária conjunta requer uma assinatura adicional para qualquer
transação dessa conta.
Um beneficiário representante pode ser designado para administrar os fundos
financeiros se o seu filho receber cheques da Previdência Social (social security).
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Uma procuração geral com vigência indeterminada concede a uma pessoa a
autoridade legal de tomar decisões em nome de outra pessoa.
Diretivas avançadas e procuradores de saúde permitem a seu filho designar um
agente de saúde. Esta pessoa pode tomar decisões médicas no caso do seu filho
não puder tomá-las. No momento de designar um procurador de saúde, seu filho
deve ser competente ou capaz de tomar decisões de saúde por conta própria.
Uma designação de um assessor e concessão de autorização permite a seu
filho designar um agente (pessoa) para advogar em seu nome junto a agências
administrativas, tal como o Departamento de Serviços de Desenvolvimento
(DDS, pela sigla em inglês), o Departamento de Saúde Pública (DPH), Medicaid
e outras agências governamentais.
Um fideicomisso é uma forma legal de colocar fundos e outros bens sob o
controle de um administrador para o benefício do seu filho. Seu filho deverá
coordenar o acesso a esses fundos e bens com o administrador.

Como é o processo de obter a tutela?
Para obter a tutela do seu filho, você precisa de:
• uma petição junto ao Tribunal
• uma avaliação das capacidades e limitações do seu filho realizada por um ou
mais profissionais licenciados.
O processo de designação da tutela varia de estado para estado e você
deve contactar o Tribunal local a fim de determinar os passos necessários
para submeter o pedido. A maioria dos estados tem recursos e formulários
disponíveis na página web do Tribunal. Esta guia oferece uma visão geral do
processo de tutela em Massachusetts e informações de contato para recursos
em outros estados onde a maior parte das famílias dos nossos pacientes mora,
especificamente na Nova Inglaterra, New Jersey e New York.

Perguntas?
Contate o escritório central de assistência social no (617) 355-7965

Boston Children’s Hospital, 2016 All rights reserved. Publication Date 5/2/2016 (Portuguese)

Para todos os estados
Todas as tutelas são outorgadas através de um processo legal, e na maioria dos
estados, através do Tribunal de Sucessões. Em suma, pais ou outros adultos
responsáveis pelo cuidado que estejam interessados em obter a tutela da
criança devem preencher uma petição ou formulário de requerimento, obter
uma avaliação médica e psicológica da criança e submeter essa documentação
ao Tribunal. As pessoas interessadas na tutela devem dar aviso do pedido à
criança adulta e comparecer a uma audiência perante o juiz, o qual determinará
se a tutela é apropriada.
Embora os tribunais tentem simplificar este processo da maior forma possível,
pode ser útil consultar um advogado local já que há prazos para cumprir,
pessoas a notificar, profissionais clínicos a contactar e uma audiência na qual
comparecer a fim de completar o processo de tutela. O Tribunal também
cobra uma taxa para processar o pedido de tutela, embora essa taxa possa
ser reduzida ou eliminada se você puder apresentar evidência de necessidade
financeira.
Também é importante levar em conta que vários Tribunais podem pedir que
o tutelado potencial (seu filho) tenha seu próprio advogado para defendê-lo
durante o processo, no evento do seu filho opôr-se à designação de um tutor
para supervisionar seus assuntos.
Estes recursos oferecem informações gerais sobre o processo de tutela, mas
repetindo, você deve consultar os recursos específicos do seu estado para ter
certeza que está cumprindo com o processo do seu estado:
National Guardianship Association, Inc.
(Associação Nacional de Tutela Inc.)
174 Crestview Drive
Bellefonte, PA 16823-8516
(877) 326-5992
www.guardianship.org
LawHelp.org
www.lawhelp.org
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Massachusetts
Os regulamentos determinam que os pedidos de tutela não podem ser
submetidos antes do 18o aniversário do indivíduo. Embora muitos tribunais
aceitem a petição antes dessa data, eles adiarão a audiência para rever a petição
após o 18o aniversário do seu filho. Você deve confirmar com o Tribunal de
Sucessões como será determinado o pedido.
A petição da tutela de uma pessoa com incapacidade mental ou física deve
incluir um certificado médico. O certificado médico deve ser preenchido por um
médico formado, psicólogo licenciado, enfermeiro licenciado em clínica geral
(nurse practitioner) ou enfermeiro certificado em psiquiatria em um período de
30 dias após a submissão da petição de tutela.
Uma petição de tutela para uma pessoa com incapacidade intelectual deve
incluir um relatório da equipe clínica (CTR, pela sigla em inglês).
• O CTR deve ser preenchido por um médico formado, um psicólogo licenciado
e por um assistente social licenciado (todos três). Os três profissionais devem
preencher e assinar o CTR em um período de 180 dias após a sua submissão
da petição de tutela.
• Se uma criança receber serviços de educação especial, a equipe escolar
deve poder preencher parte do CTR. A avaliação escolar para os serviços de
educação especial pode formar parte dos exames necessários para o CTR. No
entanto, os pais devem confirmar que o psicólogo da escola seja licenciado
pelo Conselho de Psicologia, porque os psicólogos escolares licenciados pelo
Conselho de Educação não podem assinar o CTR. Algumas escolas também
empregam assistentes sociais licenciados que podem ter a capacitação
apropriada para preencher o CTR. Também pode ser útil conversar com o
clínico geral do seu filho para saber se há recursos que ele possa oferecer.
• Se o seu filho receber serviços do Departamento de Serviços de
Desenvolvimento (DDS, pela sigla em inglês), o mesmo poderia fornecer
um encaminhamento para um psicólogo e assistente social que possam
preencher essas porções do CTR, mas esses encaminhamentos podem ter
longas listas de espera. O DDS também pode fornecer assistência legal para a
petição de tutela.
Massachusetts Probate & Family Court
(Tribunal de Sucessões e da Família de Massachusetts)(vários locais)
(617) 788-6600
www.mass.gov/courts/selfhelp/guardians/
(percorra a página até encontrar o link Guardianship/Conservatorship
para o menu completo de formulários e instruções online).
Massachusetts Bar Association
Lawyer Referral Service
(Ordem dos Advogados de Massachusetts
Serviço de encaminhamento para advogados)
20 West Street
Boston, MA 02111-1204
(617) 654-0400
(866) 627-7577
www.masslawhelp.com/
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Massachusetts continuação
Volunteer Lawyers Project of the Boston Bar Association
(Projeto de Advogados Voluntários da Ordem de Advogados de Boston)
99 Chauncey Street, Suite 400
Boston, MA 02111
(617) 423-0648
Disability Law Center, Inc.
(Centro para os Direitos dos Incapacitados, Inc.)
11 Beacon Street, Suite 925
Boston, Massachusetts, 02108
(617) 723-8455
www.dlc-ma.org
Mental Health Legal Advisors Committee
(Comissão de Assessores Jurídicos da Saúde Mental)
24 School Street, 8th Floor
Boston, MA 02108
(617) 338-2345
www.mhlac.org

Connecticut
Em Connecticut, uma "pessoa com incapacidade intelectual" pode ser o sujeito
da tutela. Pode-se submeter uma petição até 180 dias antes do 18o aniversário
do seu filho se for antecipado que após os 18 anos ele precisará de um tutor.
Uma equipe de avaliação do Departamento de Serviços de Desenvolvimento
formado por três clínicos avaliará seu filho em um período de 45 dias antes da
audiência para a petição de tutela e descreverá ao Tribunal as áreas em que o
seu filho precisará de supervisão.
Office of the Probate Court
(Escritório do Tribunal de Sucessões)
Administrator
186 Newington Road
West Hartford, CT 06110
(860) 231-2442
www.ctprobate.gov/Pages/Welcome.aspx (o website do Sistema de Tribunal de
Sucessões de Connecticut contém formulários e documentos sobre a tutela,
além de uma guia)
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Maine
Em Maine, além da petição deve-se submeter os seguintes documentos
ao Tribunal de Sucessões: um plano de tutela estabelecendo como serão
satisfeitas as necessidades médicas, financeiras e de reabilitação social do
indivíduo, ou como serão administrados os bens; um relatório de um médico ou
psicólogo com o diagnóstico, prognóstico e uma declaração sobre a capacidade
atual da pessoa de tomar decisões médicas e pessoais ou administrar finanças;
e a aceitação da designação assinada pelo tutor ou guardião proposto.
The Maine Probate Courts
Tribunal de Sucessões de Maine (vários locais)
www.maineprobate.net
Office of Aging and Disability Services
(Escritório de Serviços para Idosos e Pessoas com Incapacidades)
SHS11
Augusta, ME 04333
(207) 287-9200—telefone central
(207) 287-6595—tutela paralegal
www.maine.gov/dhhs/oads/ (uma guia chamada “Guardianship/
Conservatorship Question and Answers Guide” (Guia de perguntas e repostas
sobre a tutela) encontra-se disponível neste website)
Maine Developmental Disabilities Council
(Conselho para as Incapacidades do Desenvolvimento de Maine)
www.maineddc.org
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New Hampshire
Em New Hampshire, o primeiro passo é preencher uma "petição de tutela para
uma pessoa incapacitada". O requerente deve fornecer exemplos específicos
da incapacidade do tutelado proposto de fornecer a si mesmo alimento,
abrigo, cuidados de saúde, segurança ou incapacidade para administrar
suas finanças. Esses exemplos devem ter ocorrido nos últimos seis meses
e um dos incidentes deve ter ocorrido nos 20 dias anteriores à submissão
da petição. Por exemplo, o requerente deve provar que o tutelado proposto
provocou ou provocará danos substanciais como resultado da incapacidade,
que a incapacidade não é resultante de um julgamento informado e que não há
alternativas menos restritivas.
New Hampshire Circuit Court Probate Division
Circuit Court Administrative Office
(Tribunal de Circuito da Divisão de Sucessões de New Hampshire
Escritório Administrativo do Tribunal de Circuito)
45 Chenell Drive, Suite 2
Concord, NH 03301-8541
(603) 271-6418
www.courts.state.nh.us/probate/guardianship.htm (todos os formulários sobre
a tutela encontram-se neste website)
New Hampshire Legal Advice and Referral Center
(Centro de Encaminhamento e Assessoria Jurídica de New Hampshire)
48 South Main Street
Concord, NH 033301
(800) 639-5290
www.nhlegalaid.org/LARC
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New Jersey
Em New Jersey o processo de tutela ocorre perante um juiz do Tribunal
Superior. O Gabinete de Serviços de Tutela, localizado no Departamento de
Serviços Humanos, presta assistência a indivíduos e famílias que têm a tutela
da pessoa. Se a família acreditar que precisa da tutela da propriedade porque
há uma grande quantidade de dinheiro ou propriedade envolvida, precisará da
assistência legal de um advogado particular.
Office of the Superior Court Clerk
(Escritório do Secretário do Tribunal Superior)
Richard J. Hughes Justice Complex
25 W. Market Street, 6th Floor North Wing
P.O. Box 971
Trenton, NJ 08625
(609) 421-6100
State of New Jersey
Department of Human Services
Division of Developmental Disabilities
(Departamento de Serviços Humanos
Divisão de Deficiências do Desenvolvimento
Estado de New Jersey)
(888) 285-3036
www.state.nj.us/humanservices/ddd/services/guardianship/
(Este website contém uma guia útil de assistência sobre o pedido de
tutela para famílias que já recebem serviços da Divisão de Deficiências do
Desenvolvimento, e inclui perguntas frequentes e folhas informativas).

New York
Em New York, há tribunais chamados Surrogate's Court que processam a petição
de tutela para pessoas com "retardo mental ou atraso de desenvolvimento".
Este tipo de tutela chama-se "SCPAArticle 17 - A Guardianship" (Surrogate Court
Procedure Act). Em New York, “tutela” refere-se ao relacionamento que não é
por paternidade ou maternidade de um menor de idade.
New York State Unified Court System
Office of Court Administration, Rm. 852
(Sistema Judiciário do Estado de Nova Iorque
Escritório da Administração do Tribunal, sala 852)
25 Beaver Street
New York, NY 10004
(800) 268-7869
www.nycourts.gov/courthelp//diy/guardianship17A.shtml
Pode-se acessar formulários de tutela através de:
www.nycourts.gov/forms/surrogates/guardianship.shtml
NYSARC, Inc.
393 Delaware Ave.
Delmar, NY 12054
(518) 439-8311
nysarc.org
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Rhode Island
Em Rhode Island, os pedidos de tutela são processados pelo Tribunal de
Sucessões. Ao submeter o pedido de tutela, deverá demonstrar-se ao Tribunal que
antes de entrar com a petição já foram tentadas alternativas menos restritivas do
que a tutela (como as mencionadas na página 2 desta guia). Além da petição, o
pedido de tutela deve incluir uma avaliação do clínico geral do seu filho.
Os formulários de tutela podem ser acessados neste website:
www.sos.ri.gov/divisions/Business-Portal/forms/probate-forms
Volunteer Lawyer Program
Rhode Island Bar Association
(Programa de Advogados Voluntários da Ordem de Advogados de Rhode Island)
HelpRILaw.org
(401) 421-7758
(800) 339-7758
Rhode Island Disability Law Center
(Centro para os Direitos dos Incapacitados de Rhode Island)
275 Westminster Street
Suite 401
Providence, RI 02903-3434
(401) 831-3150
www.ridlc.org/publications/RIDLC_Guardianship_Booklet.pdf (Uma guia
chamada “Legal Assistance for Individuals with Disabilities and Their Families:
Guardianship and Alternatives to Guardianship” (assistência legal para
indivíduos com incapacidades e suas famílias: tutela e alternativas à tutela) pode
ser encontrada neste website).

Vermont
Em Vermont, a tutela é processada pelo Tribunal de Sucessões. Após dar entrada
à petição, o Tribunal ordena que um profissional de saúde mental avalie seu filho
em um período de 30 dias e depois apresente um relatório perante o Tribunal.
Court Administration
(Administração do Tribunal)
111 State Street
Montpelier, VT 05609
(802) 828-3278
www.vermontjudiciary.org/GTC/Probate/adultguardianship.aspx
(formulários de tutela encontram-se disponíveis neste website)
Mais informação sobre a tutela em Vermont pode ser encontrada aqui:
Department of Disabilities, Aging & Independent Living
(Departamento de Incapacidades, Idosos e Vida Independente)
Division of Disability & Aging Services
(Divisão de Serviços para Incapacitados e Idosos)
81 River Street, Suite 208
Montpelier, VT 05609-2210
Phone: (802) 828-3623
ddas.vermont.gov/ddas-programs/programs-guardianship/programsguardianship-default-page
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Perguntas?
Contate o escritório central de assistência social no (617) 355-7965
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