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IN THE CIRCUIT COURTOF  
THE NINTH JUDICIAL COURT 
ORANGE COUNTY, FLORIDA  
PROBATE DIVISION 
 
REF: CURADOR ESPECIAL DE 
 
_____________________________________ 
 
 
No do Caso:  ____________________________ 
 

 
DECISÃO DE DESIGNAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL DA PESSOA E 

ADMINISTRADOR DOS BENS 
FORMULÁRIO Q 

 
 Mediante consideração da Petição de Nomeação de Curador Especial da Pessoa, o 
Tribunal determina que _________________________________________________, pessoa 
com deficiência de desenvolvimento, tem uma deficiência de desenvolvimento de natureza tal 
que exige a nomeação de um Curador Especial da pessoa com base nas seguintes conclusões de 
fato e as conclusões da lei, conforme requerido pela Seção 393.12(8), do Estatuto da Flórida:   
 

1. A natureza e o escopo da falta de habilidade de capacidade de tomar decisões são:   
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

2. As áreas específicas em que a pessoa não tem capacidade de tomar decisões 
informadas sobre os serviços de cuidados e tratamento ou para cumprir os requisitos essenciais 
para a saúde física e segurança são: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 3. As deficiências legais específicas às quais a pessoa com deficiência de 
desenvolvimento está sujeita são:   
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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 4. Os poderes e deveres do Curador Especial são:   
(____) determinar residência;  
(____) dar consentimento para tratamento e assistência médica, odontológica e cirúrgica;  
(____) tomar decisões sobre o ambiente social ou outros aspectos sociais da pessoa com 
deficiência de desenvolvimento; 
(____) entrar em contratação (de serviços); 
(____) processar e defender em processos;  
(____) solicitar benefícios do governo; 
(____) administrar a propriedade da pessoa com deficiência de desenvolvimento 
 
o Curador Especial não poderá fazer nada abaixo, sem primeiro obter autoridade 

específica do Tribunal, como estipulado na Seção 744.3725, do Estatuto da Flórida:   
 
(a) enviar a pessoa com deficiência de desenvolvimento a instituições, instalações, ou 

prestadores de serviços licenciados sem processos de colocação formal, de acordo com termos do 
Capítulo 393, dos Estatutos da Flórida; 

(b) dar consentimento à participação da pessoa com deficiência de desenvolvimento em 
qualquer procedimento experimental biomédico ou de comportamento, exame, estudo ou 
pesquisa; 

(c) dar consentimento à realização de procedimento de esterilização ou aborto na pessoa 
com deficiência;  

(d) dar consentimento para d de sistemas de suporte de vida para a pessoa com 
deficiência de desenvolvimento 

(e) iniciar uma petição para dissolução do casamento para o curatelado; 
(f) exercer autoridade sobre qualquer substituto de saúde designado por qualquer diretiva 

antecipada válida executada pela pessoa com deficiência, de acordo com os termos do Capítulo 
765, Estatutos da Flórida, exceto sob mais decisões deste Tribunal. 

 
 
________________________________ (a pessoa com deficiência de desenvolvimento) 
conservará todos os direitos legais, exceto aqueles que forem concedidos especificamente ao 
Curador Especial de acordo com a decisão judicial.   
 
 
CONSIDERADO, ORDENADO E JULGADO COMO SEGUE:   
 
 1.  ________________________________________ é/são qualificados para agir como 
Curador(es) Especial(ais) do Incapaz e é/são nomeado(s) como Curador Especial do Incapaz e 
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Administrador dos bens de_______________________________________________________ 
(a pessoa com deficiência de desenvolvimento) 
 
 2.  O Curador Especial exercerá apenas os direitos que o tribunal tenha encontrado a 
pessoa deficiente incapaz de exercer em seu próprio nome, conforme descrito aqui acima.  Tais 
direitos serão removidos pelo presente da pessoa com deficiência de desenvolvimento e 
especificamente delegados ao Curador Especial.   
 
 3. Ao fazer e dar entrada no juramento prescrito e preencher a designação de agente 
residente e aceitação e entrar em uma fiança na quantia de ______________________________ 
a ser paga ao governador do estado da Flórida e de todos os sucessores, com a condição de fiel 
desempenho de todos os deverem por um curador, as cartas de curatela serão emitidas.  
 
            4. O Curador Especial deverá colocar o imóvel em uma conta restrita em instituição 
financeira, de acordo com a Seção 69.031, Estatuto da Flórida, incluindo a seguinte propriedade 
do Curatelado, de acordo com o Estatuto da Flórida: 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 REALIZADO E DECIDIDO no Gabinete do Juiz em Orlando, Condado de Orange, 
Flórida, no dia _____de __________________, 20___. 
 
 
 
        ______________________________ 
        Juiz do Distrito Judicial 
 
Cópias enviadas a:   


