P: O guardião precisa notificar
alguém da petição?
R: O guardião tem que conformar com
todas as instruções da corte para notificar
apropriadamente a todas as pessoas
interessadas. A pessoa incapacitada precisa
receber notificação na mão. Ademais, as
seguintes pessoas precisam de notificação
apropriada, conforme as instruções da
corte:





The Massachusetts Department of
Development Services (O Departmento
de Serviços de Desenvolvimento) (se a
pessoa incapacitada è alegadamente
portador de deficiência mental)
The Veterans Administration (A
Administração de Veteranos) (se lhe
deve benefícios ao incapacitado)
Os herdeiros da pessoa incapacitada,
inclusive o esposo/a e as suas crianças,
de acordo com determinação legal.

A Justiça dará instruções especificas,
chamadas uma citação, que pode requerer
correio certificado, e também uma
publicação de uma notificação num
periódico, ao custo adicional.

P: A Justiça apontará um
advogado para representar a
pessoa incapacitada?
R: A Corte tem o poder de apontar um
advogado para representar a pessoa
incapacitada se ele ou ela, ou outra pessoa
no interesse dela, faça esse pedido. Caso o
guardião procure autoridade para

administrar antipsicóticos, ou para
autoridade médica extrema, a Corte
apontará um advogado para representar a
pessoa incapacitada. Esse advagodo,
chamado um conselhero “Rogers,” vai
precisar do requerente documentos
adicionais.

A Guarda de Adultos
em Massachusetts:
Perguntas e
Respostas

P: Quando terminam as
responsabilidades do guardião?
R: A guarda temporário dura noventa dias.
A guarda permanente normalmente termina
quando o incapacitado morre ou depois
através ordens da Corte. O guardião pode
demitir-se com a permissão da Corte.
P: Que devo fazer se preciso de
assistência legal?
R: Pode ligar Legal Advocacy and
Resource Center (LARC) 617-321-1234.
LARC fará uma entrevista por telefone e
pode dar conselhos legais ou fazer uma
indicação apropriada.
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P: Quando é necessário a guarda
de um adulto?
R: A Corte aponta um guardião para uma

pessoa que sofre de uma condição clinicia
que lhe impede a tomar decisões ou
comunicar decisões até que a pessoa não
pode cuidar da su própria saúde física,
seguridade, mesmo com assistência
tecnológica apropriada. A Corte pode
apontar um guardião para proteger o bemestar da pessoa incapacitada.
A Corte não apontara um guardião
para uma pessoa que simplesmente não
mostre bom julgamento ou dificuldade em
tomar decisões. Se a pessoa incapacitada
tenha bens consideráveis, a guarda possa
ser appropriado e necessário.
P: Pode um guardião tomar uma
decisão medica para a pessoa
incapacitada?
R: O guardião tem a autoridade para

tomar decisões medicas para a pessoa
incapacitada. O guardião pode consentir ao
tratamento normal, nao agresivo, e não
experimental para a pessoa incapacitada.
O guardião tem que pedir autoridade
especifica da Corte para administrar
antipsicóticos à pessoa incapacitada, ou
para outra autoridade medica extraordinária. O guardião é obrigado a tomar
decisões que sejam no melhor interesse da
pessoa incapacitada.
O poder de internar uma pessoa
incapacitada em hospital psiquiátrico ou
para portadores de deficiências mentais
requererá uma sessão especial da corte do
distrito.

P: Quem pode ser um guardião?

R: O guardião tem que ter 18 anos, morar

nos EUA, e ser competente para cuidar da
pessoa incapacitada. O guardião não precisa
ser familiar da pessoa incapacitada. A
incapacitada pode mais que um guardião.
P: Como pode virar uma pessoa
guardião?
R: O requerente tem que preencher e

apresentar vários documentos legais e
aparecer na audiência para ser apontado
como guardião. Qualquer pessoa que
procure ser guardião tem que apresentar
uma petição.
O requerente tem que entregar uma
petição de guarda com um certificado
médico. Caso a pessoa incapacitada seja
portador de deficiência mental, um
documento de um departamento será
necessário em vez de um certificado
medico.
Um certificado medico precisa da
assinatura do medico, psicólogo, ou
enfermeira psiquiátrica. Um documento de
um departamento precisa da assinatura de
um medico, um psicólogo, e também de
uma assistente de serviço social. Um
certificado medico é válido por 30 dias
desde a data do exame. Um documento de
um departamento é válido por seis meses
depois da data do exame.
A Corte tem que estar satisfeita que
a pessoa incapacitada seja, de verdade,
incapacitada, e que a pessoa proposta a ser
o guardião é competente para ser o
guardião da pessoa incapacitada.

P: Onde apresento a minha
petição de guarda?
R: A petição de guarda precisa ser

apresentado no Probate Court no distrito
de Massachusetts onde mora a pessoa
incapacitada. Se a pessoa incapacitada não
mora em Massachusetts, a petição deve ser
apresentado no estado ou pais onde ela
mora.
P: Quanto costa para apresentar
uma petição de guarda?
R: Não tem custo nenhum para apresentar

a petição de guarda. O requerente precisa
pagar o custo de notificar todos os
interessados. Às vezes, isso requer uma
publicação
em
algum
periódico
selecionado pela Corte. Tem um custo de
$50 para uma certificação de autenticidade
da Corte. A Corte normalmente nao vai
requerer uma certificação de autenticidade.
Cartas Certificadas de Nomeação custam
$20. Um guardião que nao consegue pagar
os custos pode pedir à Corte para nao
pagar o imposto.
P: Precisa o guardião comprar um
crédito causal?
R: A Corte requere que o guardião

apresente um crédito causal na condição da
dispensa de todos os deveres de acordo
com a lei. Às vezes, a Corte requere que
mais dois indivíduos ou uma companhia de
créditos causais garantizem que o guardião
não usara os bens da incapacitada numa
maneira inapropriada.

