
Mais de mil já assinaram petição
para rever lei das incapacidade*»
Foi lançada no final do ano por uma
mulher que se bate em tribunal para ser
tutora da mãe cuja vontade, diz, não foi
respeitada. Em poucos dias, pedido de
mudança da lei teve mil apoiantes

Saúde mental
Ana Cristina Pereira

O Tribunal Judicial da Comarca de
Lisboa decidiu que deve ser o irmão
mais velho a gerir a vida e os bens
de Maria e não a mais nova, como
ela queria. Indignada, a filha não só

recorreu, como lançou uma petição
a solicitar a revisão do regime jurí-
dico das incapacidades das pessoas
maiores, em vigor desde 1966.

A petição reunia ontem ã tarde
1045 assinaturas. "Com mil assina-
turas já pode ser publicada no Di-
ário da República, mas queremos
chegar às quatro mil para que o
assunto seja debatido em plenário
da Assembleia da República", escla-

rece a primeira signatária, a filha,
Teresa Silva.

Teresa conhece a proposta de
alteração que o Governo está a es-
tudar deste Abril do ano passado.
Sabe que o projecto de proposta tro-
ca os dois institutos actualmente em
vigor (o da interdição e o da inabili-

tação) por um outro, flexível, ajusta-
do às necessidades de cada pessoa
(designado "maior acompanhado",
à luz do princípio de que o ser hu-
mano não deve ser substituído na
sua vontade, mas sim acompanha-
do). Quer acelerar essa mudança.

No dia 27 de Dezembro, colocou
na Internet uma petição intitulada
Solicita legislação que consagre a pro-
moção, a protecção, o pleno e igual
gozo de todos os direitos humanos e

liberdades fundamentais por todas
as pessoas com capacidade diminu-

ída. Parece-lhe "inacreditável" que
a vida daquelas pessoas continue a
ser decidida com base num regime
jurídico que foi publicado em 1966.
"Que justiça é esta que tem esta len-
tidão a responder às alterações da
sociedade?", questiona.

Os signatários - que incluem
pessoas como António Leuschner,
presidente do Conselho Nacional
de Saúde Mental - entendem que
urge reconhecer às pessoas com ca-

pacidades diminuídas "o direito a

serem acompanhadas nas suas de-
cisões por alguém da sua confiança,
devendo ser-lhes dada toda a ajuda
possível para que sejam as próprias
a decidir".

A lista de reivindicações para as

pessoas com capacidades diminu-
ídas inclui ainda "o direito a que
alguém as represente se e quando,
de todo, não conseguirem tomar
decisões livres e esclarecidas so-
bre determinados aspectos das su-

as vidas". E "o direito a que a [sua]
vontade antecipadamente expressa
seja respeitada".

3136
Foi o número de interdições
em 2016. A interdição consiste
na restrição do exercício
de direitos de pessoasque
demonstrem incapacidade para
governar a sua pessoa e os seus
bens

Declaração reconhecida
por notário

Teresa Silva tem a indignação im-
pregnada na voz. "Somos quatro ir-
mãos e não nos entendemos quanto
à gestão da vida da nossa mãe", ex-

plica, por telefone. A mãe está em
casa. Teresa contratou uma empre-
sa para lhe prestar todos os cuida-
dos. "Os meus irmãos acham que
é um grande gasto, que há opções
mais baratas, e eu acho que deve-
mos respeitar a vontade dela."

No dia 30 de Janeiro de 2012,
quando ainda estava autónoma, a

mãe chamou uma notária. Na pre-
sença de duas médicas, que se dis-

puseram a abonar a sua sanidade
mental, declarou que, se viesse a

perder capacidade de decisão, não
queria que nenhum dos seus qua-
tro filhos se instalasse em sua casa.
Queria, sim, que fosse a filha mais
nova a decidir eventuais tratamen-
tos médicos e a tratar dos seus as-

suntos, incluindo a gestão das suas
contas bancárias.

"Ela sempre pediu para ficar em
casa e ter uma pessoa a cuidar de-
la", assegura Teresa, sem abrandar
o ritmo, sem perder o tom impa-
ciente. "E ela sabia que eu cumpri-
ria a vontade dela", diz ainda.

Em 2014, quando a saúde da mãe

se deteriorou de forma abrupta, tor-
nou-se evidente que perdera capaci-
dade de se governar. Os filhos, que
já estavam desavindos por outras
razões, não se puseram de acordo.
Teresa intentou a acção de interdi-
ção, anexando a declaração de von-
tade feita pela mãe.

A sentença, a que o PÚBLICO teve

acesso, é de 19 de Junho de 2017.
"Qual foi a minha surpresa quan-
do vi que o tribunal, reconhecen-
do que a minha mãe não estava ca-

paz, fixando a data de interdição
em Dezembro de 2014, nomeou o
filho mais velho como tutor", conta.



"Nem refere a declaração e vontade
da minha mãe!"

O Código Civil não prevê decla-

rações antecipadas de vontade des-
tas. Indica a ordem de preferência
da pessoa a escolher para desem-
penhar o papel de tutor de quem
fica interdito de gerir a sua vida e

os seus bens: o cônjuge (excepto se

estiver separado ou for incapaz), os

pais, os filhos maiores, preferindo
o filho mais velho, a menos que o
tribunal entenda que um dos outros
dá mais garantias. Os três irmãos de
Teresa queriam que fosse o mais
velho.

Enquadramento legal

Tinha de ser assim? "Não", respon-
de Rosário Zincke, que faz parte
dos corpos sociais da associação
Alzheimer Portugal - que também
já demonstrou o apoio à petição
lançada por Teresa Silva. Enquanto
advogada trata de processos desta
natureza e assumiu este. "Existe en-

quadramento legal que permitiria



atender à vontade antecipadamente
expressa."

O Direito, sublinha Zincke, não
abrange só normas, também valo-
res e princípios. Primeiro, "o juiz
não está absolutamente vinculado
a seguir a regra nos termos da qual,
na falta de cônjuge, em princípio é

o filho mais velho". O Código Civil
prevê que seja outro, se esse outro
der melhores garantias. Depois,
Portugal ratificou várias conven-
ções, desde logo a Convenção sobre
os Direitos das Pessoas com Defici-
ência em 2009, que aponta para o

respeito pelos direitos, vontades e

preferências das pessoas.
Há, nota Zincke, toda uma mu-

dança de paradigma. E essa mudan-

ça já se vê, por exemplo, na lei que
regula o testamento vital.

Teresa não se conformou. Recor-
reu ao Tribunal da Relação de Lis-
boa. "O Ministério Público veio di-
zer que, se calhar, em 2012 a minha
mãe já não estaria em condições.
Se calhar? Não é preciso provas? E

os registos médicos? E os testemu-
nhos?"

Ainda aguarda desfecho, mas já
vai avisando: "Estou disponível para
recorrer ao Tribunal Europeu dos
Direitos Humanos. Para mim, a von-
tade da pessoa deve ser respeitada.
Isto é óbvio, elementar. Então uma
pessoa não pode decidir aquilo que
quer da sua vida?!"

A experiência de Rosário Zincke
diz-lhe que ainda é raro em Portu-
gal haver declarações antecipadas
desta natureza. Mas a tendência es-
tá aí. Fernando Vieira, psiquiatra
no Serviço de Psiquiatria Forense,
no Centro Hospitalar Psiquiátrico
de Lisboa, por exemplo, conhece
entidades estrangeiras que come-
çaram a dizer às pessoas com de-
mência para prepararem o futuro.
"A ideia- base do novo regime é

terminar com a inflexibilidade di-
cotómica do regime actual (capa-
cidade/incapacidade)", resume. A

própria pessoa vulnerável ou dimi-
nuída nas suas capacidades passa a

poder requerer acompanhamento
(além do cônjuge, do unido de fac-

to, de um parente susceptível e do
Ministério Público). Também terá
a possibilidade de designar quem
a vai acompanhar.

acpereira@publico.pt

Já existe
enquadramento
legal "que permitiria
atender à vontade
antecipadamente
expressa" por um
idoso, por exemplo, diz
advogada. Mas nem
sempre os tribunais
respeitam essa vontade



259
Foi o número de inabilitações
decretadas em 2016. Estas são
decretadas quando as pessoas
são consideradas incapazes de
reger o seu património

Somos quatro
irmãos e não
nos entendemos
quanto à gestão da
vida da nossa mãe
Teresa Silva
Promotora da petição

Muitos estão "à margem
de medidas de protecção"

Apesar de se ter multiplicado o nú-
mero de incapazes para gerir as suas
vidas e ou os seus bens, a maioria
das pessoas com capacidades dimi-
nuídas continua a não estar abrangi-
da por nenhuma protecção. E a cul-

pa é do regime em vigor desde 1966,
ao que se lê num estudo que serve
de base à mudança legislativa que
está em preparação no Governo.

Há dois anos, quando se assina-
lavam os 50 anos do Código Civil,
as faculdades de Direito das Uni-
versidades de Lisboa e de Coimbra
aceitaram colaborar com o Ministé-
rio da Justiça na revisão do regime
de incapacidades. Já em Abril do
ano passado, a ministra da Justiça,
Francisca Van Dunem, recebeu o re-
sultado, que recomenda mudança,
atendendo à experiência nacional, à

evolução demográfica, ao exemplo
de países vizinhos e à adopção de
instrumentos internacionais, com
destaque para a Convenção sobre
os Direitos das Pessoas com Defici-
ência.

Com o aumento da esperança de

vida, não pára de subir o número
de pessoas com capacidades dimi-
nuídas. O estudo - feito pelos deca-
nos dos civilistas António Menezes
Cordeiro e António Pinto Monteiro
- afirma que "devemos ter consci-
ência que a larga maioria das situ-

ações de insuficiência ou de defici-
ência físicas ou psíquicas ficam à

margem de quaisquer medidas de

protecção".
Os autores adiantam "explica-

ções": desde logo, "a desadequa-
ção do sistema em vigor, assente na
interdição/inabilitação". O modelo
actual está baseado na ideia de tudo
ou nada (capacidade/incapacidade).
Não integra a flexibilidade que a re-
alidade oferece (perda progressiva
de capacidades).

Há outros entraves: "O papel da
família, que ora dá ao necessitado
todo o apoio no seu seio, ora o des-

conhece; a falta de bens que suscite
o interesse dos familiares; o facto
de os familiares terem, por uma via
ou outra, acedido a todos os bens
relevantes". E "o tipo de publici-

dade previsto na lei, com anúncios

prévios nos tribunais, nas juntas de

freguesia e nos jornais, o que per-
turba o recato pessoal e familiar que
sempre deveria acompanhar situa-

ções deste tipo".
O estudo não se limitou à análise

de documentos e estatísticas. Im-
plicou inquéritos por amostragem
junto de médicos, advogados e ma-
gistrados, em busca de ideias para
melhorar o regime em vigor desde
1966. E aí deparou-se com um con-
senso em torno da necessidade de
rever a legislação.

Os médicos recomendam que no
exame pericial intervenha o médi-
co de família. Parece-lhes que tem
uma posição privilegiada não só pa-

ra explicar o início da doença e o seu

alcance, mas também "para depor
sobre a interligação do paciente com

a sua família e com o meio socioe-
conómico onde se insere".

Os magistrados chamaram a aten-

ção para "o escasso relevo da inabi-

litação: a problemática tem, essen-
cialmente, que ver com demência
e interdição". Os advogados, por
sua vez, mencionam "a demora do

processo de interdição (muitos não

chegam ao seu termo por morte do

interdito), a incerteza dos negócios
celebrados pelo interditado ou pe-
lo seu procurador no período (por
vezes alongado) que medeia entre o

levantar do problema e o termo do

procedimento judicial" .

O que está em cima da mesa é

uma proposta de mudança total:
em vez de a pessoa com capacida-
de diminuída ser substituída na sua

vontade, é apoiada na formação e

exteriorização da sua vontade. Quer
isto dizer que em vez de interditos
ou inabilitados deverá haver maio-
res acompanhados. A.C.P.


