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DECRETO-LEI Nº 398/98, DE 17 DE DEZEMBRO

ATUALIZAÇÃO Nº 3
As alterações introduzidas pela Lei nº 49/2018, de 14 de agosto, implicam as
seguintes alterações no Código de Processo Penal e na Lei da Saúde Mental:

Código de Processo Penal
a) Na página 75, o artigo 131º passa a ter a seguinte redação:

ARTIGO 131º
Capacidade e dever de testemunhar
1 – Qualquer pessoa tem capacidade para ser testemunha desde que tenha aptidão mental para depor sobre os factos que constituam objeto da prova e só pode
recusar-se nos casos previstos na lei.
2 – A autoridade judiciária verifica a aptidão física ou mental de qualquer pessoa
para prestar testemunho, quando isso for necessário para avaliar da sua credibilidade
e puder ser feito sem retardamento da marcha normal do processo.
3 – Tratando-se de depoimento de menor de 18 anos em crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual de menores, pode ter lugar perícia sobre a personalidade.
4 – As indagações referidas nos números anteriores, ordenadas anteriormente
ao depoimento, não impedem que este se produza

Lei da Saúde Mental
b) Nas páginas 352-353, o artigo 5º passa a ter a seguinte redação:

ARTIGO 5º
Direitos e deveres do utente
1 – Sem prejuízo do previsto na Lei de Bases da Saúde, o utente dos serviços de
saúde mental tem ainda o direito de:
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a) Ser informado, por forma adequada, dos seus direitos, bem como do plano
terapêutico proposto e seus efeitos previsíveis;
b) Receber tratamento e protecção, no respeito pela sua individualidade e dignidade;
c) Decidir receber ou recusar as intervenções diagnósticas e terapêuticas propostas, salvo quando for caso de internamento compulsivo ou em situações de
urgência em que a não intervenção criaria riscos comprovados para o próprio ou
para terceiros;
d) Não ser submetido a electroconvulsivoterapia sem o seu prévio consentimento escrito;
e) Aceitar ou recusar, nos termos da legislação em vigor, a participação em investigações, ensaios clínicos ou actividades de formação;
f) Usufruir de condições dignas de habitabilidade, higiene, alimentação, segurança, respeito e privacidade em serviços de internamento e estruturas residenciais;
g) Comunicar com o exterior e ser visitado por familiares, amigos e representantes legais, com as limitações decorrentes do funcionamento dos serviços e da
natureza da doença;
h) Receber justa remuneração pelas actividades e pelos serviços por ele prestados;
i) Receber apoio no exercício dos direitos de reclamação e queixa.
2 – A realização de intervenção psicocirúrgica exige, além do prévio consentimento escrito, o parecer escrito favorável de dois médicos psiquiatras designados
pelo Conselho Nacional de Saúde Mental.
3 – Os direitos referidos nas alíneas c), d) e e) do nº 1 são exercidos pelos representantes legais quando os doentes sejam menores de 14 anos ou maiores acompanhados e a sentença de acompanhamento não faculte o exercício direto de direitos
pessoais.

c) Na página 356, o artigo 13º passa a ter a seguinte redação:

ARTIGO 13º
Legitimidade
1 – Tem legitimidade para requerer o internamento compulsivo o representante
legal do menor, o acompanhante de maior quando o próprio não possa, pela sentença,
exercer direitos pessoais, qualquer pessoa com legitimidade para requerer a instauração do acompanhamento, as autoridades de saúde pública e o Ministério Público.
2 – Sempre que algum médico verifique no exercício das suas funções uma anomalia psíquica com os efeitos previstos no artigo 12º pode comunicá-la à autoridade
de saúde pública competente para os efeitos do disposto no número anterior.
3 – Se a verificação ocorrer no decurso de um internamento voluntário, tem também legitimidade para requerer o internamento compulsivo o director clínico do
estabelecimento.
4

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

d) Na página 365, o artigo 46º passa a ter a seguinte redação:

ARTIGO 46º
Gestão do património dos doentes
A gestão do património de doentes mentais não acompanhados é regulada por
decreto-lei.
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