PLANEJAMENTO ANTECIPADO
PARA PAIS NÃO CIDADÃOS
Aviso: Este consultivo foi criado pela Sociedade de Assistência Jurídica, Unidade de Direito de Imigração. Este
consultivo não é conselho jurídico, e não substitui o conselho de um especialista em imigração.

Se você for pai de uma criança menor, você não for um cidadão dos Estados Unidos, e acreditar que
está correndo risco de ser removido (deportado) dos Estados Unidos no futuro, há certas medidas
que podem ser tomadas para planejar o cuidado e guarda de seu filho.
Contato de Emergência da Escola
Se seu filho estiver matriculado na escola, você pode nomear até três pessoas que a escola poderá
contatar se houver uma emergência ou se seu filho ficar doente. Adicione seus nomes no "Cartão
Azul" de seu filho na escola.
 Cartão Azul, NYC DOE http://bit.ly/2p1GOXd
Passaporte
Utilize este formulário para solicitar um passaporte dos Estados Unidos para seu filho, se ele ou
ela for um cidadão estadunidense. Se ele ou ela for menor de 18 anos, o outro pai terá que dar
seu consentimento, ou você deverá explicar por que a permissão do outro pai não pode ser
obtida ou não é necessária.
 Formulário DS-11, U.S. Solicitação de Passaporte http://bit.ly/2oUTa3A
 Formulário DS-3053, Consentimento do Outro Pai http://bit.ly/2nAUNmY
Se seu filho não for um cidadão estadunidense, pergunte ao consulado estrangeiro adequado
quais são as instruções para obter um passaporte para o seu filho.
Permissão para Viajar
Se você quiser autorizar seu filho menor a viajar para fora do país sozinho, ou se você quiser
autorizar alguém a acompanhá-lo em uma viagem para fora do país, assine esta autorização (cada
pai deve assinar uma, ou você deverá explicar por que a permissão do outro pai não pode ser
obtida ou não é necessária). Ela deve ser assinada mediante um tabelião. Seu filho deverá viajar
com sua certidão de nascimento original e passaporte, assim como as cópias dos documentos
listados no formulário de Permissão para Viajar. Além disso, verifique as exigências da
companhia aérea para crianças desacompanhadas.
 Permissão para Viajar http://bit.ly/2p3HMzt
Aqui estão algumas das políticas das companhias aéreas sobre crianças viajando
desacompanhadas:
 United Airlines
http://bit.ly/1UZKdw5
 American Airlines
http://bit.ly/2a2mkWt
 Delta Airlines
http://bit.ly/1f9erXv (clique em "Crianças viajando sozinhas")
 Jet Blue
http://bit.ly/2oIh9Sz
 Aero México
http://bit.ly/2ojXgyv (clique em “Crianças”)
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Indicação de Pessoa em Relação Parental
Use este formulário para permitir que alguém tome decisões relacionadas a escola e saúde de seu
filho. Assine mediante um tabelião. Você não precisa de um advogado para isso.
 Indicação de Pessoa em Relação Parental, em inglês http://bit.ly/2o3HQhH
 Indicação de Pessoa em Relação Parental, em espanhol http://bit.ly/2nB67iX
Indicação de Tutela de Reserva
Este formulário é apenas para pessoas com problemas médicos sérios. Ele tem efeito apenas se
um médico certificar que você se tornou incompetente mentalmente; se você se tornar debilitado
fisicamente e você consentir com o efeito da indicação; ou se você falecer. Ele pode ser
preenchido no Tribunal de Família, mas não é necessário.


Indicação de Tutela de Reserva http://bit.ly/2oYinKB

Procuração
Use este formulário para permitir que alguém trate de suas transações de propriedade por você.
Ela deve ser assinada mediante um tabelião. Você não precisa de um advogado para isso. A
Procuração não diz respeito ao cuidado ou tutela da criança, é limitada apenas a questões de
propriedade, como sua conta bancária, aluguel de apartamento, questões de seguro, contas de
assistência médica etc.
 Procuração http://bit.ly/2p3CRyw
Petição de Guarda ou Tutela no Tribunal
O Tribunal de Família ou Tribunal Substituto pode emitir ordens em relação à guarda ou tutela
formal de seu filho. AVISO: Embora ter uma ordem de guarda ou tutela possa ser muito útil
em termos de estabelecer os direitos de alguém em relação ao seu filho, há vários riscos em ir ao
tribunal para pedir tutela, guarda ou tutela de reserva:
 O outro pai pode ser notificado sobre este tipo de procedimento no tribunal.
 O outro pai pode pedir à imigração para ir ao tribunal quando você for! Isso é
especialmente perigoso se você já tiver uma ordem de remoção (deportação) final.
 O outro pai pode reaparecer após estar ausente na vida de seu filho, e preencher sua
própria petição em relação ao seu filho.
 Em uma batalha judicial, o outro pai terá mais direitos em relação ao seu filho do que a
pessoa que você espera que ganhe a tutela ou guarda.
 Assim que a ordem de tutela for finalizada, pode ser bem difícil fazer o tribunal mudar a
ordem. Então se quiser recuperar a tutela, você teria que mostrar mudança substancial nas
circunstâncias na vida do seu filho; e isso pode ser difícil de mostrar.
 O tutor pode pedir pensão alimentícia para você!
Fale com um advogado qualificado antes de começar qualquer tipo de procedimento judicial em
relação ao seu filho.
Se você tiver dúvidas ou precisar de assistência, favor ligar para a Linha de Imigração: 844955-3425.
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