
Lei do Tutelado 

 

Esta lei trata sobre o tutelado, os seus direitos e deveres. 

Dos direitos  

1. Qualquer pessoa que ganhe no mínimo o salário mínimo e 
tenha uma residência, não obrigatoriamente quitada, pode 
ter um tutelado; 

2. A pessoa pode escolher um tutelado e deve assim declarar a 
sociedade de formas variadas de notificação; 

3. O tutor (quem tutela) deve escolher um tutelado que, 
necessitem de auxílio ou por motivo pessoal; 

4. O tutor deve fornecer, residência, exceto se o tutelado já o 
tiver, alimentação, vestuário e instrução, cursinho e 
faculdade levando em consideração a vontade do tutelado. 

5. O tutor pode oferecer uma “mesada” de até 75% do salário 
mínimo nacional, exceto se o tutelado trabalhar; 

6.  O tutor tem a obrigação de pagar as dívidas do seu tutelado 
para que o mesmo não vire escravo; 

7.  O tutor pode tutelar até 2 no mesmo período; 
8. Após o tutor terminar a tutela, ele pode escolher outro para 

tutelar. 
Dos deveres 

9. O tutelado pode trabalhar para o tutor de forma gratuita ou 
paga, compensando assim os gastos; 

10. Caso o tutelado trabalhar de forma paga para terceiro 
o tutelado deve dar ao tutor 25% do salário para arcar com 
o custo de manutenção do tutelado; 

11. O tutelado deve procurar meios de estudar, de forma 
menos honrosa ao tutor. 

12. O tutor escolhe quando deixará de tutelar o seu tutor, 
baseado na possibilidade do auto sustendo e em vontade 
própria; 

Do estado 



13.  Após a notícia da tutela, o tutelado deve pagar, por 
mês 15% da sua remuneração para arcar com a semi-tutelar 
dos necessitados de auxílio; 

14. O estado pode semi-tutelar alguém que tenha 
necessidades de moradia, financeiras e/ ou de estudo; 

15. No caso do tutelado ter necessidades de moradia, o 
estado deve pagar a moradia do tutelado e repassando o 
valor a ele de forma gradual e contínua, podendo também 
fornecer seus territórios para o mesmo fazer sua casa, 
mantendo o terreno até 2 anos, após este prazo este deve 
pagar pelo terreno e materiais da construção de forma 
gradual e contínua; 

16. No caso de necessidade financeira, o estado deve 
fornecer o valor, por meio de bancos, de forma que o banco 
compre o crédito do estado e o tutelado pague ao banco. 

17. No caso da necessidade de educação o estado pode 
pagar os estudos e o tutelado após o término do curso pagar 
ao estado de forma gradual e contínua; 
Da Lei do escarvo 
Lei dos Escravos 

18. Caso o tutor não pague suas dívidas e entre no 
processo da Lei do escravo, se concluir o processo de escravo 
por dívida, o tutelado deverá ser escravo no lugar do tutor; 

19. No caso do tutelado ser escravo por dívida do tutor o 
responsável do escravo não precisa oferecer, moradia, 
alimentação e vestuário, pois estas são as obrigações do 
tutor; 

20. Será entregue um tutelado por dívida/ processo de 
escravidão. 


