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1. Perspectivas de reforma. 
Expectativas e desilusões.

A aprovação, em Abril de 1999, de uma nova (aliás, a pri-
meira digna desse nome) Estratégia Nacional de Luta

contra a Droga(1) marca sem dúvida uma nova era na

política sobre estupefacientes em Portugal, pela profun-
didade da reflexão produzida e pelos propósitos refor-

mistas que anuncia.

Contudo, largo tempo teve que se aguardar até que o
Governo tomasse qualquer iniciativa legislativa tendente 

a concretizar essas reformas. Entretanto, o terreno ficou

"marcado" pelos projectos de lei do BE (113/VIII) e do PCP
(119 e 120/VIII), vendo-se assim o Governo "obrigado" a

apresentar a sua proposta de lei (31/VIII) que, além de

tardia, peca desde logo por segmentária, numa matéria
em que a Estratégia tinha proclamado a necessidade de

uma intervenção global e concertada(2).

Na verdade, quando se esperaria uma revisão global do
enquadramento penal das drogas (ou seja, a revisão do

Decreto-Lei nº 15/93, de 22-1 e da Lei nº  45/96, de 3-9,

que o alterou), apresentou o Governo um articulado
abrangendo apenas o regime do consumo. Já na fase

final do processo legislativo referente aos consumidores

apresentou o Governo nova proposta de lei (33/VIII), desta
vez propondo a alteração de alguns artigos do referido DL

nº 15/93, ao mesmo tempo que promete até ao final da

legislatura (como se a questão não tivesse grande impor-
tância nem urgência...) a revisão global do DL nº 15/93.

Ou seja, parece que o Governo adoptou uma política de 

pequenos passos, talvez pensando que assim se vencem
melhor as resistências e obstáculos visíveis e previsíveis (3).

Mas não está garantido que tais resistências e obstáculos

não se façam sentir mesmo assim, e até de maneira mais
forte, porque repetida e sucessiva. Havendo ainda o perigo

de arrastamento indefinido de uma reforma que é essencial
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2.1. Estando assim unicamente em causa o estatuto legal

do consumidor, importa fazer uma retrospectiva sobre a
evolução desse estatuto na legislação portuguesa deste

século.

O consumidor está de todo ausente do horizonte e das
preocupações do legislador até 1970. Até então, aliás, as

drogas são encaradas apenas na perspectiva de mer-

cadorias perigosas, cujo fabrico e mercado era preciso
controlar e regular, fixando-se regras rigorosas para a sua

produção e sobretudo para a sua circulação e venda. Não

há qualquer propósito de "acabar com as drogas", ou se-
quer de diminuir o seu consumo, e as consequências

médico-sanitárias e sociais do consumo também são

completamente alheias ao discurso do legislador. Discurso
esse que correspondia certamente a um consumo restrito

a extractos sociais limitados e inseridos da sociedade.

2.2. As preocupações com o consumo e os consu-
midores aparecem pela primeira vez no Decreto-Lei 

nº 420/70, de 3-9. Desde logo, o preâmbulo refere-o com

alguma ênfase. Fala-se aí nos perigos do consumo para
a "saúde física e moral dos indivíduos" e na articulação do

consumo com "fenómenos de delinquência". Pela primeira

vez, também, criminalizam-se os "actos destinados ao
uso pessoal do agente", punidos com prisão até 2 anos

(art. 2º, nº 2). Mas não só. A par dessa criminalização,

pune-se ainda aquele que, "por efeito do uso habitual de
estupefacientes, se torne perigoso para si ou para outros,

ou provoque escândalo público" (art. 4º, nº 1), e também

o (mero) consumo "na presença de terceiros com a cons-
ciência de poder incentivar ou difundir o uso de estupe-

facientes" (art. 4º, nº 2). E ainda mais: os "toxicómanos"

passariam a ser submetidos ao regime do § 2º do art. 71º
do Código Penal de 1886 (art. 4º, nº 3), ou seja, ser-lhes-

-iam (eventualmente) aplicáveis medidas de segurança

de internamento (como aos vadios, mendigos, rufiões,
praticantes de "vícios contra a natureza", prostitutas, cor-

ruptores de menores...). Não há vertente terapêutica,

alternativa ou complementar da criminal.
Este diploma constrói um perfil do consumidor/ toxicode-

pendente como um indivíduo socialmente perigoso, que

importa reprimir e tratar, numa perspectiva de defesa social,
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para a justiça portuguesa, para o sistema prisional, para o

sistema de saúde, inclusivamente. Com a agravante de even-
tual (e até provável) perda de coerência e coesão do regime

legal que vier a resultar de um alongado processo legislativo.

Mas, desde logo a exclusão da proposta governamental
dos traficantes-consumidores merece uma crítica veemen-

te. Com efeito, e este é um aspecto fundamental, a pro-

posta legislativa do Governo assenta afinal no pressuposto
de que existe uma categoria específica de agentes, cate-

goria digamos "ontológica", e portanto incomunicável com

as restantes categorias de agentes que intervêm no
universo das drogas - os consumidores.

A realidade demonstra exactamente o contrário. Não há

categorias estanques, não há consumidores "puros" e o
mesmo sucede com os traficantes. As fronteiras entre o

consumo e o pequeno tráfico são fluidas, incertas, mutá-

veis. A consulta do certificado do registo criminal da gene-
ralidade dos arguidos de crimes de droga mostra que

eles assumem sucessivamente papéis diferentes à face

da lei (traficantes, traficantes de menor gravidade, trafi-
cantes-consumidores e consumidores), conforme a situa-

ção concreta que é identificada pela polícia.

A análise empírica de um número razoável de casos cri-
minais leva a concluir que o consumo afecta largamente

(melhor dizendo, generalizadamente) aqueles que são

classificados judicialmente como autores do crime de trá-
fico de menor gravidade (art. 25º do DL nº 15/93). Atinge

mesmo a categoria dos traficantes "puros", ou seja, os

que são abrangidos pelo art. 21º do DL nº 15/93.
Isto quer dizer que uma lei que queira agir sobre os 

toxicodependentes, que queira regenerá-los, ou apenas tratá-

-los, ou apenas desviá-los da droga, ou tão-somente reduzir
os danos do consumo, não pode contemplar somente a

situação de consumo estrito (compreendendo obviamente a

aquisição e a detenção para consumo), devendo, no mínimo,
enfrentar a situação dos traficantes-consumidores.

A opção tomada pelo Governo de circunscrever o âmbito
da reforma ao consumo, que veio a determinar a ulterior

decisão da Assembleia da República, eliminou assim a

possibilidade de fazer incidir sobre uma larga faixa de
agentes (os traficantes-consumidores, certamente os

mais necessitados, porque os mais enredados no univer-

so da droga) todo um programa de tratamento e reabili-
tação que alegadamente se pretende lançar.

2. Evolução do estatuto legal 
do consumidor
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instrumento também da luta contra o tráfico, pois os

consumidores vão funcionar como peça essencial para a
identificação e a condenação dos traficantes).

O preâmbulo é, mais uma vez, muito elucidativo. Enquanto

no do DL nº 792/76 se acentuava a dificuldade em respon-
sabilizar criminalmente o consumidor (e daí, como vimos, a

opção pela conversão do crime em contra-ordenação), o

preâmbulo do DL nº 430/83 vai fazer uma defesa cerrada
da criminalização do consumo. Desde logo, anuncia-se,

como objectivo de fundo, "a redução, até ao desapare-

cimento, da procura de drogas por parte dos consumi-
dores". Não podia haver maior clareza no enunciado do

princípio que tem norteado a estratégia "proibicionista",

nesta versão com raízes claramente puritanas, de higiene
social, de sociedade "limpa", sem vícios!

Na perspectiva deste diploma, a criminalização do con-

sumo vai ser, como já avancei, o "tratamento" central do
consumidor, muito embora a criminalização surja aparen-

temente mitigada por um específico regime penal e pro-

cessual penal, tendente a encaminhar o "delinquente-
-toxicodependente" para o tratamento. Assim, segundo o

projecto do legislador, o tratamento espontâneo começa

por funcionar como obstáculo à intervenção do aparelho
repressivo (art. 37º). Depois, no caso de ter sido desen-

cadeado processo criminal, a aceitação do tratamento

determina a suspensão da pena (art. 36º, nº 2). Chega-se
a prever uma certa margem de abertura ao princípio da

oportunidade no exercício da acção penal, ao admitir-se

que o Ministério Público não remeta o processo para
julgamento, verificadas certas condições: ter o consumi-

dor menos de 21 anos, tratar-se da primeira vez que é

acusado daquele crime, e comprometer-se ele a não re-
petir factos semelhantes (art. 38º, nº 1).

Mas a senha repressiva, aparentemente atenuada, volta-

va a manifestar-se com crueza quando se previa a pos-
sibilidade da aplicação de "medidas de tratamento"

obrigatórias a toxicodependentes que recusassem tratar-
-se (5). Sabida a elevada taxa de insucesso do tratamento,

mesmo quando ele é aceite ou mesmo quando é espon-

tâneo, imaginar-se-á a eficácia do tratamento compulsivo!
É possível que não fossem grandes as ilusões do legisla-

dor quanto a isso. Mas o que importa relevar é a men-

sagem de intolerância que transmitia, ao criar um regime
legal que acossava o consumidor com uma apertada

não na de protecção da saúde pessoal ou pública. Uma

perspectiva perfeitamente adequada ao regime político que
produziu tal diploma, que tendia a criminalizar todos os

desvios e a punir todos os desviantes dum perfil moral de

cidadão (de "súbdito", dir-se-ia melhor) que era o modelo
do regime.

Bastante diferente será o estatuto jurídico do consumidor

que após a restauração da democracia se implantará,
com o Decreto-Lei nº 430/83, de 13-12. Curiosamente,

proclamando ser mais solidário e humanista, acabaria por

redundar num notório agravamento do regime penal do
consumidor. 

2.3. Mas o primeiro esboço de uma nova estratégia relati-

vamente ao consumidor vem anunciado no preâmbulo do
Decreto-Lei nº 792/76, de 5-11, que criou o Centro de Estu-

dos de Profilaxia da Droga. Nele se enunciam algumas

"causas" da projecção da droga nas sociedades
contemporâneas e toma-se partido por uma abordagem

"médico-social" do fenómeno da toxicodependência (a ser

processada com total independência em relação às
medidas de carácter policial e judicial), encarando-se o

"infractor" como um "doente", cuja vontade diminuída o 

torna "imune, ou pouco menos, a uma imputação de culpa".
Daí que, por um lado, se aponte para a eventualidade de

sujeição obrigatória dos toxicodependentes a tratamento

(como inimputáveis, ao fim e ao cabo) e, por outro, se
aposte na integração da infracção do consumo não no

direito penal, mas sim no ilícito de mera ordenação social.

Delineado fica aqui um modelo muito diferente do ante-
rior(4). Adquire agora prevalência a resposta terapêutica. 

O ilícito será atenuado, passando de crime a contra-

-ordenação. O consumidor dependente é um doente que
precisa de ser tratado, se for preciso à força, porque ele,

tendo perdido ou estando gravemente diminuída a sua

liberdade de autodeterminação ("escravização da vonta-
de"), é insusceptível de responsabilização e de censura

ética (culpa). 
2.4. Este programa não foi adoptado pelo primeiro

diploma que veio a ser publicado depois do 25 de Abril, 

o já referido Decreto-Lei nº 430/83. Mantendo-se a retó-
rica da recuperação/tratamento, esta vertente foi efectiva-

mente relegada para segundo plano na estratégia consa-

grada por esse diploma, que erigiu a repressão penal em
instrumento central da luta contra o consumo (aliás, como



aquisição e da  detenção de substâncias para consumo,

o DL nº 15/93 criminaliza o próprio consumo ("Quem
consumir ou, para o seu consumo, cultivar, adquirir ou

detiver...", art. 40º, nº 1). Na mesma linha agravativa, este úl-

timo diploma desdobra o crime de consumo em dois subti-
pos criminais, um idêntico ao previsto no DL nº 430/83,

outro qualificado, punido com prisão até 1 ano ou multa até

120 dias, quando o consumidor detiver ou adquirir uma
quantidade superior a três doses diárias.

Duas outras alterações merecem ainda destaque, sendo

aliás de sentido contrário. É que, por um lado, foi elimi-
nado o recurso ao princípio da oportunidade, pondo-se

termo a uma certa maleabilidade na intervenção do Minis-

tério Público, que de alguma forma atenuava os rigores
do regime penal, e reforçando assim a rigidez desse

regime. (É certo que se introduziu a figura da "suspensão

provisória do processo" - art. 56º - também consagrada
no Código de Processo Penal, cujos pressupostos de

aplicação são, porém, muito mais restritos). Mas, por

outro lado, desapareceu a possibilidade de tratamento
compulsivo, o que parece atestar o reconhecimento, pelo

menos, da sua ineficácia.

Portanto, o DL nº 15/93, vindo na mesma linha do DL nº
430/83, reforça ainda, globalmente considerado, a ten-

dência punitiva do consumidor e a intolerância perante o

consumo, ou seja, assiste-se a uma exasperação do mo-
delo médico-criminal, mais criminal que médico, aliás.

A Lei nº 45/96, de 3-9, embora constitua o expoente má-

ximo da estratégia criminalizadora, não veio alterar o esta-
tuto do consumidor.

3. Estratégia Nacional de Luta contra 
a Droga: "algo de novo"!

Uma mudança de rumo significativa e completamente
inesperada vai, porém, verificar-se em 1998 quando, sur-

preendentemente, o Governo (Ministro José Sócrates) 
nomeia uma comissão científica para estudar o problema

da toxicodependência. Surpreendente esta decisão por-

que, a acreditar nos preâmbulos dos sucessivos diplomas
a que fizemos referência, e nas múltiplas declarações go-

vernamentais, da comissão especializada da Assembleia

da República (que, na obstinada procura de consensos,
sempre se revelou incapaz de fugir aos dogmas e chavões

rede repressiva, na qual enxertou uma vertente médica de

signo igualmente repressivo ("se não te tratas, tratamos
nós de ti"), construindo um conceito legal de consumidor,

sobretudo quando toxicodependente, como delinquente

contumaz e perigoso. Aliás, da leitura do preâmbulo do
DL nº 430/83 e do seu articulado não resulta nenhuma

visão contrastante entre consumidores e traficantes. É

certo que sobre os traficantes (independentemente do
seu grau de intervenção no mundo do tráfico, e portanto,

independentemente da ilicitude e da culpa) recai o grande

anátema. Mas os consumidores, sobretudo quando toxico-
dependentes, não deixam de ser vistos também, de certa

forma, como inimigos da sociedade. Com esta perspectiva

legal, não admira que a vertente terapêutica, que apesar de
tudo o diploma continha, tivesse sido relegada para

segundo plano, senão mesmo quase completamente

ignorada. A punição dos toxicodependentes, geralmente
com pena de multa, mas também com prisão, acabou por

constituir o "tratamento" normalizado, aplicado sistematica-

mente pelos tribunais, que assimilaram perfeitamente a
conotação fortemente negativa atribuída pelo legislador

aos consumidores.(6)

2.5. Este modelo médico-criminal de consumidor vai ser
ratificado pelo DL nº 15/93 (ainda em vigor, aliás), embora

com algumas alterações que importa referir. O preâmbulo,

que mais uma vez constitui o espaço que o legislador
aproveita para deixar a marca da sua ideologia, procura,

de novo e na mesma linha, fundamentar a criminalização

do consumo (o que afinal também pode ser entendido
como confissão implícita de falta de convicção...), criti-

cando-se a política holandesa na matéria e afirmando-

-se uma, aliás falsa, tendência europeia no sentido do
agravamento do tratamento penal do consumo.

De lembrar que este diploma vem na sequência da Con-

venção de Viena de 1988 que, prosseguindo e exaspe-
rando a via penal, contém uma "mensagem" muito precisa

no âmbito do consumo, ao prescrever a tipificação do
consumo como "infracção penal" (art. 3º, nº 2).

Portugal tinha-se antecipado de alguma forma a esta

tendência através do DL nº 430/83. Mas o legislador por-
tuguês não quis deixar de mostrar empenhamento ("mos-

trar serviço"), indo mesmo além do que a Convenção de

Viena prescreve. Com efeito, enquanto o DL nº 430/83 
e a própria Convenção se referem à criminalização da

6
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ao combinar elementos da velha estratégia com os da

que se pretende ensaiar e que aparecem como que dis-
solvidos, quase clandestinos na globalidade das ideias

expostas. No entanto, quem souber ler encontra aí indu-

bitavelmente expressas ideias quase "sacrílegas" para 
a anterior estratégia, como sejam os princípios humanista e

do pragmatismo(8), que envolvem, por si só, todo um novo

programa político sobre a toxicodependência. Nas opções
estratégicas, retomando e reformulando as propostas da

Comissão, a Estratégia propõe decisões completamente

inovadoras, em vários domínios, e nomeadamente a des-
criminalização do consumo (não apenas do consumo pri-

vado, como pretendia a Comissão), a converter em ilícito

de mera ordenação social (contra-ordenação).
Na perspectiva da Estratégia, o consumo deverá conti-

nuar a ser proibido e punido, mas pela primeira vez há um

desagravamento da posição do consumidor, complemen-
tado por uma estratégia multifacetada, que vai da preven-

ção e do tratamento, à redução de danos e à reinserção

social, com um objectivo claro de, no binómio intervenção
repressiva/intervenção médica e social, inverter decidida-

mente a importância dos termos, em benefício claro do

segundo.
Esta inversão tem um sentido simbólico enorme, pois 

é a primeira vez que uma alteração legislativa não se

traduz em "mais do mesmo", e é essa simbologia que tem
chocado as forças conservadoras que ultimamente se

têm insurgido contra a inovação. Mas não é só de sím-

bolos que se trata. Mantendo-se embora a proibição e a
punição do consumo, o seu processamento no quadro do

ilícito de mera ordenação social, a cargo de entidades

administrativas eventualmente de composição heterogé-
nea (multidisciplinar), tenderá a facilitar a aproximação

entre o toxicodependente e os serviços públicos espe-

cializados, quer de âmbito médico, quer social, e, de uma
forma geral, a harmonizar a estratégia punitiva com as

estratégias médica (tratamento, redução de danos) e
social, para além de libertar os consumidores da estigma-

tização da condenação penal.

Resumindo, poderá dizer-se que a Estratégia adoptou um
modelo que não rompe completamente com o passado, na

medida em que mantém a proibição e a punição do con-

sumo. Mas, ao "degradar" o ilícito em contra-ordenação,
inicia um processo de sentido inverso ao anteriormente

e de estimular um debate útil) e dos departamentos oficiais

competentes, nada havia a estudar, a reavaliar, a analisar,
muito menos a rever: tudo estava certo. 

Esta simples decisão de nomear a dita comissão consti-

tuiu, pois, desde logo, um acto de ruptura com a cultura
até aí dominante, prenunciador de outras rupturas. Assim

veio a verificar-se, com o relatório da Comissão que, no

que aqui nos importa sobremaneira, veio a recomendar
efectivamente uma revisão de regime legal do consumo:

por unanimidade, a descriminalização do consumo priva-

do de drogas e, por maioria, a descriminalização da de-
tenção e da aquisição de drogas para esse consumo pri-

vado. Fez ainda a Comissão algumas propostas de revi-

são do regime penal do tráfico.
Este relatório não ficou, como sucede tantas vezes, nas

gavetas dos ministérios. Quando parecia que o interesse

político imediato recomendaria cautelas (as eleições legis-
lativas estavam à vista), o Governo aprova uma Estratégia

Nacional de Luta contra a Droga, que constitui de facto um

ponto de viragem na abordagem dos fenómenos da droga
e da toxicodependência. Não interessa aqui fazer uma

análise pormenorizada do documento, nem sequer de

todas as suas incidências de ordem jurídica, mas há que
acentuar as linhas estratégicas essenciais, nomeadamen-

te no que se reporta à política legislativa.

Note-se que a Estratégia, se é sem dúvida um acto de
ruptura, é também, vista de outra perspectiva, um acto de

continuidade. O documento reflecte aliás explicitamente a

preocupação de estabelecer compromissos e equilíbrios,
tendo consciência de que o terreno em que pretende

implantar-se está completamente "minado", quer pelas

dúvidas que a nível "interno" certamente subsistiriam, quer
pelas eventuais reacções a nível político e social, quer

ainda pelos condicionalismos de ordem internacional. Por

tudo isto, a Estratégia é um documento cauteloso e por
vezes contraditório, mas é inegável que é igualmente

inovador, sendo as cautelas e contradições certamente o
preço que teve de pagar pela inovação, pela coragem de

romper a espiral repressiva em que a política anterior se

tinha enredado e de propor "algo de novo", que se mani-
festa até na procura de uma outra linguagem, menos

apocalíptica e mais rigorosa.(7)

A leitura dos princípios, dos objectivos gerais e das
operações estratégicas revela bem essas contradições,



que o ofende. Ou seja, o direito penal não pode ter como

objectivo punir condutas meramente censuráveis,
associais ou desviantes do padrão social, da norma so-

cial ou ético-social dominante. O direito penal só pode

intervir para defender bens jurídicos, isto é, valores direc-
tamente ligados à salvaguarda dos interesses das pes-

soas ou da vida em comunidade.(11)

Invocou-se no preâmbulo do DL nº 430/83, como funda-
mento da criminalização, uma nebulosa "quebra de

responsabilidade individual de cada cidadão perante os

outros". Que infracção é essa, que dever ou interesse 
jurídico se viola não o diz, porém, o legislador. E seria

importante que o fizesse, pois é consensual que o princí-

pio da estrita necessidade das penas, que recebe
consagração na Constituição, no art. 18º, nº 2, determina

que só os bens jurídicos podem ser defendidos crimi-

nalmente. A mera censurabilidade social de uma conduta,
insiste-se, não é susceptível, sem violação daquele prin-

cípio constitucional, de ser convertida em censura

jurídico-penal. 
A criminalização do consumo de estupefacientes não

pode, portanto, ser fundamentada apenas na associali-

dade, ou reprovabilidade social, do comportamento em si.
Ela terá que ter uma justificação de outra ordem, terá de

invocar a ofensa de um bem jurídico por aquela conduta 

(o consumo). 
A jurisprudência tem predominantemente identificado

esse bem jurídico com a saúde do próprio consumidor
(12). Só que aí suscita-se logo um problema de ordem
constitucional: é admissível punir (criminalmente) con-

dutas exclusivamente auto-lesivas? A resposta a esta per-

gunta é necessariamente negativa. As condutas que
lesionem exclusivamente o seu autor não são puníveis! 

A intromissão do Estado na esfera de autodeterminação

das pessoas, na sua autonomia individual, seria, além 
do mais, uma clara ofensa ao princípio da dignidade

humana consagrado no art. 2º da Constituição. Cada um
tem, pois, o "direito a dispor do seu próprio corpo como

entender" (13). 

Daí que a criminalização do consumo só possa assentar
na violação pelo consumidor de um bem jurídico alheio,

ou seja, a saúde dos outros, a saúde pública. Desta 

forma, o legislador poderá criminalizar o consumo se e
apenas na medida em que este contribua para pôr em

seguido, processo certamente complexo e irregular, dados

os condicionalismos internos e externos, mas que parece
doravante irreversível.

Discutível é a caracterização que se faz do toxicode-

pendente como "doente". Na verdade, é duvidoso que
cientificamente se possa classificar a toxicodependência

como uma "doença"(9). Por outro lado, essa caracteriza-

ção tem, desde logo, o perigo de poder privilegiar a ver-
tente médica sobre as outras vertentes, porventura até

mais eficazes, como as de cariz social; depois, pode esti-

mular as tendências paternalistas e mesmo autoritárias na
aplicação do tratamento.

Porém, noutra perspectiva, esta classificação, que retoma

aliás, a par da descriminalização do consumo, a proposta
do DL nº 792/76, lembrêmo-lo, é porventura um passo

inevitável na caminho a percorrer. Com efeito, perante 

a imagem fortemente negativa de consumidor que o legis-
lador tinha construído, imagem amplamente assimilada

pela jurisprudência e também com muita receptividade na

opinião pública, algo haveria que fazer nesse capítulo que
justificasse uma estratégia de "recuo" na vertente

repressiva. Independentemente do grau de convicção do

legislador sobre o fundamento científico da qualificação da
toxicodependência como doença, que não deve ser

elevado, o certo é que essa qualificação permitirá uma

certa "humanização" da figura do toxicodependente, que
agora passa de delinquente-contumaz-perigoso a doente-

-precisado-de-auxílio, a quem o Estado acorre a prestá-lo.

Nesta perspectiva de humanização (10), e mau grado os
equívocos que pode suscitar, aceitemos, pois, provisoria-

mente, que o toxicodependente é um doente! Mas algum

espaço fica aberto a uma atitude de paternalismo, que po-
de degenerar mesmo em autoritarismo. O tempo o dirá.

5. Mas, afinal, por que se pune? 

Vimos já que a punição (sob a forma de criminalização) do
consumidor assentou fundamentalmente desde o início

(com o DL nº 420/70), e embora com algumas cambiantes,

na perigosidade e na censurabilidade social da toxicode-
pendência. Menosprezou-se a identificação do bem jurídico

que com o crime de consumo se visava proteger.

Contudo, é sabido que só havendo um bem jurídico clara e
directamente identificável pode ser criminalizada a conduta

8
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Sendo assim admissível punir o consumo através de contra-

-ordenação, resta ainda saber se essa penalização é 
obrigatória, ou seja, se está excluída a possibilidade de

legalizar o consumo.

É constantemente invocada pelo legislador, e agora
também pela Estratégia, a necessidade de obedecer ao

direito internacional e concretamente às Convenções as-

sinadas por Portugal no âmbito das drogas, aquilo que 
a Estratégia chama o princípio da cooperação internacio-

nal. Este argumento foi sistematicamente usado num sen-

tido claramente conservador, ou seja, de alinhamento
empenhado e convicto na ideologia "proibicionista" que

enforma as referidas Convenções.

Agora porém que o legislador português teve a "ousadia"
de em alguma medida iniciar uma caminhada ao arrepio

dessa ideologia, importa determinar, com o maior rigor

possível, qual o grau de vinculação que lhe é imposto
pelas Convenções, mormente pela de 1988, que com

maior desenvolvimento abordou a questão do consumo.

A Constituição consagra o princípio da recepção plena do
direito internacional, ao estabelecer que "as normas 

e princípios de direito internacional geral ou comum fazem

parte integrante do direito português." (art. 8º, nº1). Relati-
vamente ao direito internacional convencional, a Consti-

tuição estabelece também um regime de recepção auto-

mática, condicionada à sua publicação oficial (após ratifi-
cação ou aprovação, evidentemente). Ou seja, as con-

venções tornam-se direito interno com a sua publicação

no Diário da República e vigoram "enquanto vincularem
internacionalmente o Estado Português" (ib.).

Situando a análise no plano da hierarquia das fontes de

direito, dir-se-á que as convenções estão, por um lado,
subordinadas à Constituição, uma vez que podem ser

submetidas à fiscalização de constitucionalidade (art. 278º,

nº 1 da Constituição); mas, por outro, parece inquestioná-
vel que estão num plano superior à lei ordinária, pois, se

vigoram enquanto vincularem o Estado Português, isso só

pode querer dizer que, enquanto Portugal não se desvin-
cular internacionalmente, não poderá, por lei ordinária

interna, revogar ou alterar a norma convencional.

De qualquer forma, e no que respeita à questão específica
que nos importa tratar - a vinculação do legislador português

perigo aquele bem jurídico, o que poderá fundamentar,

por exemplo, no carácter epidémico do "consumo proble-
mático".(14),(15) Mas muito difícil se tornará explicar o fun-

damento da criminalização do consumo de drogas que

não envolvam esse perigo, ou do consumo praticado em
circunstâncias que também o excluam. Ou seja, a crimi-

nalização generalizada ou indiscriminada do consumo de

estupefacientes parece envolver necessariamente a
violação do princípio da proibição das condutas auto-

-lesivas.

Note-se que estas considerações são válidas exclusiva-
mente (ou sobretudo) para a criminalização, sendo a

questão porventura diferente no caso de punição através

do ilícito de mera ordenação social. Na verdade, com este
tipo de ilícito não se pretende já defender directamente

bens jurídicos, através de previsão de penas que consti-

tuem uma censura ética ao autor do comportamento
punível, mas sim tutelar indirectamente os bens jurídicos,

estabelecendo sanções que visam punir certas condutas

que, sendo perigosas, são desprovidas de desvalor ético.
Aqui o sancionamento não envolve uma reprovação ética

ao autor da conduta ilícita, e daí que não contenha a

carga "infamante" que está associada às penas criminais,
ainda que meramente pecuniárias; destina-se apenas a

regular comportamentos, a orientá-los no sentido social-

mente conveniente. É um problema de ordenação social,
não de censura. 

Daí que se possa admitir, no âmbito deste direito de mera

ordenação social, a punição de condutas que, sendo es-
sencialmente auto-lesivas, têm consequências negativas

do ponto de vista social. É o caso, por exemplo, do uso

obrigatório do cinto de segurança. Essa obrigação, visan-
do basicamente defender a vida e a saúde do próprio

utente, tem em vista a protecção da segurança rodovi-

ária, encarada num plano mais geral.
É neste plano que pode ser encarada a penalização do

consumo através de uma contra-ordenação. Com ela, 
o Estado demonstra que faz um juízo negativo (não de

natureza ética, porém) sobre esse comportamento (o con-

sumo), pretendendo desviar as pessoas de o assumirem,
não porque tenha o direito de proteger os cidadãos de si

próprios, mas porque o consumo, na perspectiva do Esta-

do, pode conduzir a consequências socialmente inde-
sejáveis, especialmente do ponto de vista sanitário(16). 

6. E é obrigatório punir?



acaba por, através das modelações com que mitiga

aquela determinação (que constitui sem dúvida a sua
"predilecção"), fixar um quadro afinal bastante flexível, dei-

xando aos legisladores nacionais uma margem ampla de

manobra na conformação do regime concreto, um alar-
gado leque de soluções, devendo os legisladores nacio-

nais adoptar aquelas que considerarem mais adequadas

à situação interna de cada país. É importante acentuar
esta flexibilidade da Convenção, pois o preâmbulo do DL

nº 15/93 faz uma "leitura" completamente diferente (e

portanto distorcida) do texto convencional.
Mas até onde vai essa liberdade de conformação do le-

gislador nacional? Esta é a grande questão. O Prof. Faria

Costa, no fundamentado parecer jurídico a que já se fez
referência, considerou suficiente, para se dar cumpri-

mento à Convenção, a penalização do consumo através

do ilícito de mera ordenação social. Fundamentou-se, por
um lado, na inexistência de qualquer imperativo cons-

titucional de criminalização ("ressalva dos princípios

constitucionais") e, por outro, no princípio da subsidiarie-
dade ou última ratio do direito penal ("conceitos funda-

mentais do sistema jurídico português") (17). Estas conclu-

sões, que são inteiramente justas, foram adoptadas pela
Estratégia e posteriormente pela proposta de lei do

Governo para fundamentar a conversão do consumo de

crime em contra-ordenação.
Contudo, concluiu também aquele autor que a Conven-

ção impõe a proibição do consumo, de forma que este

não pode ser legalizado. Em seu entender, o legislador
português tem apenas a disponibilidade de optar entre

um regime penal e um regime sancionatório de natureza

não penal. Não pode é eliminar de todo o sancionamento
da conduta (18).

Esta afirmação, a que também aderiu inteiramente a Es-

tratégia e reflexamente a proposta do Governo, poderá,
no entanto, ser excessiva. Desde logo, e mantendo ainda

a proibição como referência, poderá admitir-se, ao abrigo
do princípio do pragmatismo, e recuperando de alguma

forma o espaço de oportunidade que o DL nº 430/83

previa, que não haja lugar ao procedimento em certos
casos (por exemplo, aqueles que esse diploma previa, ou

seja, no caso de o consumidor ser menor de 21 anos, ser

primário e comprometer-se a não reincidir). Isto em home-
nagem não só ao princípio do pragmatismo, como

à proibição do consumo estabelecida pelo direito inter-

nacional convencional, nomeadamente a Convenção de
Viena de 1988 - não se coloca o problema de qualquer

relação conflitual com a Constituição. Na verdade, o texto

do art. 3º, nº 2 da Convenção de 1988 é o seguinte: 

Sob reserva dos princípios constitucionais e dos conceitos

fundamentais do respectivo sistema jurídico, as Partes adoptam

as medidas necessárias para tipificar como infracções penais no

respectivo direito interno, quando cometidas intencionalmente, a

detenção, a aquisição ou o cultivo de estupefacientes ou substân-

cias psicotrópicas para consumo pessoal em violação do

disposto na Convenção de 1961, na Convenção de 1961 modi-

ficada e na Convenção de 1971. (Sublinhado meu)

Como se vê, é o próprio texto da Convenção que ressalva

a superioridade dos "princípios constitucionais". Mas não
só desses princípios, como ainda dos "conceitos funda-

mentais do (respectivo) sistema jurídico", ou seja, especi-

ficamente, os conceitos fundamentais do direito penal
português, ressalva esta que é de amplas e profundas

consequências, como já veremos.

Acresce que a Convenção não estabelece (aliás, não o po-
deria fazer) nenhum regime penal directamente aplicável,

limitando-se a indicar as linhas gerais a que esse regime

deve obedecer. Assim, a Convenção não constitui fonte
imediata de direito interno, estabelecendo apenas os parâ-

metros gerais que devem orientar os legisladores nacionais

na definição concreta do regime aplicável ao consumo. 
E mais. A Convenção, certamente porque entendeu adop-

tar alguma flexibilidade neste âmbito, em homenagem 

à diversidade de soluções já praticadas em alguns países
e norteadas por uma ideia de pragmatismo, vai ainda mais

longe e admite, no nº 4, al. d) do mesmo artigo que:

As Partes podem adoptar, quer como medidas alternativas à con-

denação ou pena por infracções estabelecidas em conformidade

com o nº 2 do presente artigo (consumo), quer como medidas

complementares, medidas de tratamento, de educação, de pós-

-cura, de reabilitação ou de reinserção social do agente.

Assim, num balanço global do texto da Convenção, pode

dizer-se que esta, partindo duma determinação muito pre-
cisa (tipificação do consumo como "infracção penal"),
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a ameaça da punição, para dissuadir do consumo e "con-

vidar" ao tratamento/recuperação?
Essas perguntas nunca foram feitas pelo legislador, que

sempre assentou a sua acção na convicção cega de que

a estratégia repressiva era adequada, eficaz e indispen-
sável. Hoje, reconhece-o a Estratégia, as certezas já não

são assim tantas. E o princípio do pragmatismo (uma das

grandes "conquistas" da estratégia, como referi) "deter-
mina uma atitude de abertura à inovação, mediante a

consideração, sem dogmas ou pré-compreensões, dos

resultados cientificamente comprovados das experiências
ensaiadas nos diversos domínios do combate à droga e à

toxicodependência e a consequente adopção de solu-

ções adequadas à conjuntura nacional e que possam
proporcionar resultados práticos positivos"(20). É esta

"atitude de abertura" que se espera que venha a ser a

prática futura do Estado e dos seus organismos neste
sector. As soluções adoptadas pela Estratégia e pela

legislação subsequente não podem ser a palavra defini-

tiva do legislador nesta matéria, que está em evolução
mesmo a nível internacional.

Retomando o fio à meada, a da admissibilidade da lega-

lização do consumo de drogas duras, terminarei dizendo,
sem ser conclusivo, que é legítimo argumentar no sentido

da inadequação e ineficácia da punição e, portanto, em

defesa da sua desnecessidade, sem ofensa, afinal, do
direito internacional convencional a que Portugal se en-

contra vinculado. Tal não impediria obviamente (antes de

certa forma o pressupõe) que o legislador possa conti-
nuar a dar a indicação da danosidade do consumo de

estupefacientes (tal como faz aliás com drogas lícitas,

como o tabaco, em cujas maços manda escrever: "fumar
prejudica a saúde", "fumar pode matar", etc., sem que se

sinta na obrigação de punir!) e de estabelecer políticas

não punitivas de dissuasão.
Trata-se de um domínio em que o pragmatismo e as aqui-

sições científicas sobre os efeitos das drogas vão certa-
mente fazer evoluir a legislação nos próximos anos. 

7. O processo legislativo e o seu resultado.

7.1. A aprovação da Estratégia por parte do Governo, ao

contrário do que seria de esperar, não foi seguida da
aprovação das medidas necessárias à sua implementação

também ao princípio da estrita necessidade das sanções.

Soluções deste tipo não representam aliás propriamente
uma "desobediência" à Convenção, pelo que não susci-

tam problemas de fundo.

A questão já se apresenta mais difícil no caso de se pre-
tender legalizar o consumo, ou seja, eliminar a ilicitude da

conduta. Sabemos que o legislador não caminhou nesse

sentido. Mas como foram apresentados projectos de lei
que previam a legalização o consumo (de todas as subs-

tâncias, no projecto do BE; de cannabis e seus derivados

no caso de consumo privado ou em local autorizado, no
caso do projecto da JSD), projectos que poderão ser reto-

mados no futuro, far-se-á uma referência a esta questão,

algo complexa. 
Como vimos, a Convenção não é tão rígida como apa-

renta numa primeira  abordagem, mas parece "fazer finca-

pé" na proibição. Contudo, ao admitir a substituição inte-
gral da sanção por medidas de índole não punitiva, visan-

do a reinserção social do toxicodependente, a Convenção

implicitamente parece admitir, desde logo, que, onde não
se puserem problemas dessa natureza (portanto, sempre

que o consumo não seja "problemático"), e portanto não

se justificam tais medidas, não tem sentido impor uma
sanção. E assim se justificará a "legalização" do consumo

privado, do consumo ocasional e lúdico e eventualmente

de todo o consumo de drogas leves (19).
Mais difícil se apresenta a questão relativamente às dro-

gas duras. Aí, havendo a possibilidade de o consumo ter

consequências epidémicas, sempre se poderá argumen-
tar com o perigo que o consumo constitui para a saúde

pública. Em termos de criminalização, porém, sempre se-

ria preferível o enquadramento da conduta em termos de
crime de perigo concreto (de forma a constituir elemento

do crime a provocação real de um perigo para a saúde de

alguém), o que reduziria substancialmente a incriminação.
De qualquer forma, a penalização de uma qualquer con-

duta, e portanto também a do consumo de estupefaci-
entes, sempre terá de dar resposta positiva às seguintes

perguntas: Vale a pena punir? A punição é, por um lado,

idónea a proteger a saúde pública; e, por outro, é eficaz
na prossecução desse objectivo? Por outras palavras:

não bastará uma política de informação, prevenção, trata-

mento (incluindo a redução de danos) e reinserção social
para proteger a saúde pública? Será sempre necessária 



7.2. Em todo o caso, é indispensável fazer uma análise,

ainda que sucinta, das diversas propostas legislativas.
O BE apresentou uma proposta global de revisão do ac-

tual quadro legal dos estupefacientes - o DL nº 15/93 

e o DR nº 61/94 - propondo portanto não só um novo
regime para o consumo, como também algumas alte-

rações significativas para o regime penal do tráfico, e ain-

da algumas inovações no âmbito da redução de danos.
O que de mais inovador apresentava era a separação 

de mercados, com a legalização do comércio ("passivo")

de cannabis e seus derivados. Relativamente ao consu-
mo, excluía qualquer tipo de penalização (criminal ou

contra-ordenacional), legalizando-o, portanto, e sem res-

trições quanto ao tipo de substâncias consumidas. Admi-
tia ainda a prescrição médica de drogas para tratamento

em programas de acompanhamento.

Com algumas afinidades se mostrava o Projecto de Lei da
JSD. Também este se batia pela separação de mercados e

pela legalização do comércio de cannabis. E também admi-

tia a prescrição médica de heroína em certas condições.
Contudo, diferentemente do projecto do BE, só legalizava

o consumo de cannabis, mantendo a criminalização do

consumo de todas as outras drogas, nesta parte se distin-
guindo de todas as propostas apresentadas para discus-

são na Assembleia da República. 

O PCP optou por apresentar um conjunto de projectos,
numa abordagem global do fenómeno das drogas, de al-

guma forma tentando pôr em prática uma estratégia

abrangente e notoriamente afim à aprovada pelo Governo.
Assim, propunha um novo regime para o consumo, for-

mulava propostas no domínio do tratamento e reinserção

social dos toxicodependentes, da prevenção primária 
e em situações de risco, e no âmbito do branqueamento

de capitais.

Quanto ao consumo, propunha a descriminalização (con-
versão do crime em contra-ordenação), sem distinção en-

tre as diversas substâncias. A sanção, que seria de simples
advertência quando da primeira infracção ou nos casos 

de menor gravidade, nunca poderia ser uma sanção

pecuniária.
A proposta do Governo, restrita ao consumo de estupe-

facientes, apresentava notórias afinidades com a correspon-

dente do PCP, mas estabelecia, como sanção típica, a coima.
7.3. O debate parlamentar, condicionado pelo âmbito

no terreno. Com a mudança do Governo, mudou o titular

da pasta da toxicodependência (agora entregue ao
Secretário de Estado da Presidência do Conselho de

Ministros, Vitalino Canas) e com essa mudança arrefeceu

nitidamente o entusiasmo perante a Estratégia aprovada,
chegando a parecer que ela constitui mesmo uma heran-

ça incómoda para quem a recebeu.

Não foi, assim, por iniciativa do Governo que o tema da
toxicodependência e das drogas voltou à ribalta. Tal ficou

a dever-se, antes de mais, ao BE, que em 25.2.2000 apre-

sentou na Assembleia da República o Projecto de Lei 
nº 113/VIII ("Separação de mercados e combate à toxico-

dependência"). Poucos dias depois, a 9.3.2000, o PCP

apresentou um "pacote" de projectos: 119/VIII ("Estabe-
lece o regime de mera ordenação social aplicável ao

consumo de drogas"); 120/VIII ("Despenaliza o consumo

de drogas"); 121/VIII ("Alarga a rede de serviços públicos
para o tratamento e a reinserção social de toxico-

dependentes"); 122/VIII ("Define os princípios gerais da

política nacional de prevenção primária da toxicodepen-
dência e aprova medidas de intervenção em situações de

risco e de reinserção social e laboral de toxicodepen-

dentes em recuperação"); 123/VIII ("Institui o programa
nacional de prevenção e combate ao branqueamento de

capitais e cria a respectiva comissão nacional"); 124/VIII

("Aperfeiçoa as disposições legais destinadas a prevenir 
e punir o branqueamento de capitais provenientes de acti-

vidades criminosas"). Mais tarde, a 11.5.2000, os depu-

tados da JSD apresentaram o Projecto de Lei nº 210/VIII
("Drogas e combate às toxicodependências"), que não

recebeu o apoio do PSD. Só em 1.6.2000 o Conselho de

Ministros aprovou o texto da Proposta de Lei nº 31/VIII
("Define o regime jurídico aplicável ao consumo de estu-

pefacientes e substâncias psicotrópicas, bem como 

a protecção sanitária e social das pessoas que conso-
mem tais substâncias sem prescrição médica").

Mais uma vez se lembra: tendo sido o Governo o detonador
e catalisador do debate e da iniciativa de reforma, aparece

agora, com a mudança de titular, no último lugar da linha de

partida para a concretização dos propósitos que ele próprio
anteriormente definira como imperiosos e urgentes.

E ainda por cima, com uma proposta restritiva, que aca-

bou por circunscrever o processo legislativo, para já, ao
regime jurídico do consumo.
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primeiros não serão aplicadas coimas em caso algum;

• A simples advertência pode ser aplicada como sanção
substitutiva;

• Estabelece-se um regime sancionatório que tem em vista

"convencer" o toxicodependente a aceitar o tratamento; assim:
• O tratamento espontâneo evita a abertura do proce-

dimento (art. 3º);

• A aceitação do tratamento, depois de instaurado o pro-
cesso, conduz à suspensão provisória do processo (art.

11º) ou à suspensão da determinação da sanção (art.

14º, nº 1).
Porém, alguns pontos críticos encerra a lei, merecendo

desde já alguma reflexão a limitação imposta pelo nº 2 

do art. 2º. Diz-se aí:

Para efeitos da presente lei, a aquisição e a detenção para con-

sumo próprio das substâncias referidas no número anterior não

poderão exceder a quantidade necessária para o consumo médio

individual durante o período de 10 dias.

Esta disposição traz problemas de ordem técnica e de

política criminal. Quanto aos primeiros, a questão reside

em saber como se "mede" a dose média individual diária.
Não o diz a lei, parecendo assim que se deve recorrer 

ao art. 71º do DL nº 15/93, que por sua vez remete para a

Portaria nº 94/96, de 26-3, que tem sido fonte dos maiores
equívocos na jurisprudência dos tribunais (22). A manter-

-se a prática actual, há razões para recear a redução

substancial da previsão do art. 2º, nº 1 e, consequente-
mente, do âmbito de aplicação da lei. Acresce que as

dificuldades que necessariamente muitas vezes surgirão

sobre se a quantidade identificada excede ou não o limite
fixado levará à indeterminação sobre a natureza da infrac-

ção, do seu processamento, etc. 

Por outro lado, do ponto de vista da política criminal,
aquela limitação vem constituir inevitavelmente uma forte

redução do conceito de consumidor (ignorando que mui-
tas vezes os consumidores, sobretudo quando vivem em

meios onde a possibilidade de aquisição é menor, se

"abastecem" de quantidades para o maior espaço de tem-
po possível), remetendo assim de novo para os diversos

crimes de tráfico situações que são unicamente de

consumo!
Apesar de tudo, poderá concluir-se dizendo que esta lei,

restritivo imposto pela proposta do Governo, acabou por

incidir essencialmente sobre o regime do consumo (21). 
Poderá dizer-se, no entanto, que foi a primeira vez que 

a Assembleia da República discutiu o tema sem precon-

ceitos e a partir de uma maior base de conhecimentos
científicos e objectivos (características ausentes dos de-

bates produzidos até então), apesar de não ter evitado,

por iniciativa das forças conservadoras, algumas deriva-
ções para uma mera e estéril abordagem dogmática e

securitária. Forças essas que insistiram na realização de

um referendo sobre a matéria em discussão, crentes, com
base na experiência passada, de que o instrumento do

referendo tem em Portugal sempre um efeito bloqueador

das reformas.

8. A lei que agora temos

De seguida far-se-á uma análise sucinta da lei que

resultou deste processo legislativo - a Lei nº 30/2000, de

29-11 - finalmente publicada depois do percalço provo-
cado pela falta de audição dos órgãos regionais.

Indicarei esquematicamente aqueles que são os aspectos

mais relevantes:
• Converte-se o consumo de drogas (aquisição e detenção

de drogas para consumo pessoal) de crime em contra-

-ordenação (art. 2º, nº 1);
• Limita-se o âmbito do conceito de consumo à aquisição

ou detenção até à quantidade necessária para o consumo

médio individual durante o período de dez dias (art. 2º, 
nº 2);

• Mantém-se a criminalização do cultivo de estupefaci-

entes para consumo pessoal, nos termos do art. 40º do DL
nº 15/93 (arts. 2º e 28º);

• Não há distinção entre consumo ocasional e habitual, 

a não ser para efeitos de escolha concreta da sanção 
(art. 15º, nº 4, f));

• Não há distinção entre consumo público ou privado, 
a não ser para a escolha concreta da sanção (art. 15º, 

nº 4, e));

• Não há distinção entre as substâncias, a não ser para 
a escolha concreta da sanção e para a moldura abstracta

da coima (arts. 15º, nº 4, e) e 16º, nº 2);

• Distingue-se entre toxicodependentes e não toxicodepen-
dentes para efeitos de sancionamento da conduta: aos



tes e centrais (como este da toxicodependência), são ofus-

cados pelo súbito protagonismo de outros, não necessaria-
mente mais importantes. Aguardemos para ver.

Eduardo Maia Costa

Procurador-Geral Adjunto
Director da Revista do Ministério Público
Contacto: 213 218 900

Notas

(1) Aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 46/99, de 22-4,
publicada no DR, I-B, de 26.5.99.

(2) O ponto nº 33 da Estratégia fala da necessidade de uma revisão (global)
do DL nº 15/93, revisão essa que deve contemplar "em especial" os seguintes
aspectos: confirmar a licitude da prescrição médica de drogas de
substituição; proibir a utilização, como prova de consumo para efeitos
punitivos, dos resultados de exames médicos, bem como da prova recolhida
para caracterização do estado de toxicodependência; eventual revisão dos
elementos do crime de tráfico; redefinição da figura do traficante-consumidor.

(3) A intervenção do Secretário de Estado Vitalino Canas no debate
parlamentar adiante referido parece confirmar essa "estratégia" (ver Diário
da Assembleia da República, I, nº 81, p. 3181).

(4) E que corresponde, nas suas linhas gerais, ao que veio a ser consa-
grado agora na Lei nº 30/2000, de 29-11, de que adiante se falará.

(5) Note-se que, na perspectiva do DL nº 792/76, o tratamento compulsivo
justifica-va-se pela "inimputabilidade" dos toxicodependentes. Mas no DL
nº 430/83 os toxicodependentes são responsáveis criminalmente.

(6) A toxicodependência é sistematicamente rejeitada como circunstância
atenuante pela jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça, que consi-
dera que ela constitui, sendo a sucessiva reiteração de um facto ilícito 
(o consumo de estupefacientes), um indício de culpa na formação da per-
sonalidade. Ver os seguintes acórdãos, por serem especialmente expres-
sivos: de 5.3.97, relatado pelo Cons. Lopes Rocha (Boletim do Ministério
da Justiça, nº 465, p. 265); de 1.10.97, relatado pelo Cons. Leonardo Dias
(BMJ, nº 470, p. 144); e de 23.10.97, relatado pelo Cons. Bessa Pacheco
(BMJ nº 470, p. 228).

(7) Emblematicamente, o "combate" à droga converte-se em "luta" contra
a droga.

(8) Ponto nº 8.3 da Estratégia: "O princípio humanista significa o reconhe-
cimento da plena dignidade humana das pessoas envolvidas no fenóme-
no das drogas e tem como corolários a compreensão da complexidade e
relevância da história individual, familiar e social das pessoas, bem como
a consideração da toxicodependência como uma doença e a consequen-
te responsabilização do Estado na realização do direito constitucional 
à saúde por parte dos cidadãos toxicodependentes e no combate à sua
exclusão social, sem prejuízo da responsabilidade individual."
Ponto nº 8.4 da Estratégia: "O princípio do pragmatismo, enquanto
inspirador da estratégia nacional de luta contra a droga, complementa o
princípio humanista e determina uma atitude de abertura à inovação,
mediante a consideração sem dogmas ou pré-compreensões, dos resulta-
dos cientificamente comprovados das experiências ensaiadas nos diversos
domínios do combate à droga e à toxicodependência e a consequente
adopção de soluções adequadas à conjuntura nacional e que possam
proporcionar resultados práticos positivos."

mantendo a estratégia de penalização do consumo e o

modelo de sancionamento misto sanção/tratamento, in-
troduz alguns dados novos, que, sendo insuficientes,

poderão ser fecundos. Assim, 

• afastará os consumidores dos tribunais (apenas na qua-
lidade de arguidos, é certo, porque eles continuarão a ser

a chave de acesso aos pequenos e médios traficantes,

sobre os quais incide o principal esforço de repressão,
como é comprovado pelos resultados da prática policial), e

subtraí-los-á à estigmatização de uma condenação penal;

• permitirá uma aproximação dos consumidores aos ser-
viços públicos de tratamento e de recuperação;

• facilitará a aplicação das políticas de redução de danos.

Já não será pouco, dir-se-á. Mas muito fica ainda por fazer.

9. O que fica por fazer

Há efectivamente ainda muito para fazer. E não me estou

obviamente a referir às necessárias providências de regu-
lamentação da lei aprovada. Estou a falar do que falta 

da Estratégia que o Governo aprovou, a qual, repete-se,

no seu ponto nº 33 fala da necessidade de revisão global
do DL nº 15/93.

Deste programa, o Governo, para além da iniciativa que

tomou para a descriminalização do consumo, na forma já
referida, apenas tomou outra iniciativa: a Proposta de Lei 

nº 33/VIII, aprovada em 15.6.2000. Esta proposta de lei 

incide fundamentalmente sobre as questões atrás referidas
como especialmente recomendadas na Estratégia, com

excepção do regime do crime de tráfico. Promete, porém,

o Governo promover "até ao final da legislatura uma revisão
global do DL nº 15/93". Fica, pois, a "promessa". Mas o

entusiasmo, mais uma vez, parece não ser grande! (23)

Entretanto, o BE apresentou mais dois projectos de lei:
203/VIII ("Medidas de redução de riscos para toxicode-

pendentes. Criação de salas de injecção assistida", de
10.5.2000); e 315/VIII ("Cria o projecto piloto de prescrição

médica de estupefacientes"), dois projectos, portanto, 

no âmbito da redução de danos. 
Estão ainda por discutir os projectos de lei do PCP relativos

à prevenção, reinserção social e branqueamento. Quer dizer

a Assembleia da República tem muito trabalho pela frente.
Se quiser... porque às vezes os assuntos, ainda que urgen-
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(22) Fundamentalmente porque a Portaria reporta-se a quantidades de
princípio activo, enquanto que os exames laboratoriais ignoram esse parâ-
metro, assinalando apenas o peso líquido, normalmente muitas vezes
superior, dadas as misturas com que as drogas são comercializadas no
mercado clandestino, à quantidade de princípio activo. No entanto, os
tribunais confundem normalmente os dois conceitos!

(23) No debate parlamentar, o Secretário de Estado, em resposta à acusa-
ção de o conteúdo da proposta de lei ser "curto", referiu ter já dado entrada
na Assembleia da República a proposta de revisão parcial do DL nº 15/93,
acrescentando: "já aqui está e será discutida quando a Assembleia
entender agendá-la." (DAR, I-B, nº 81, p. 3181). 

(9) Ver, a propósito, a entrevista concedida por Celina Manita, professora
da Faculdade de Psicologia e de Ciências de Educação do Porto, ao
Público, de 3.8.00, p. 17.

(10) É precisamente com esse sentido humanista que é justificada essa
caracterização, quer na Estratégia (Introdução e ponto 8.3), quer posteri-
ormente no debate parlamentar, no qual aliás se tornou uma posição
absolutamente consensual. Contudo, o PSD e o PP tiraram dessa afirma-
ção uma conclusão oposta - a da necessidade de continuar a punir crimi-
nalmente os consumidores!

(11) Posição consensual na doutrina penal portuguesa. Por todos, ver
Figueiredo Dias/Costa Andrade, Direito Penal - Questões fundamentais. A
doutrina geral do crime, lições policopiadas, Coimbra, 1996, pp. 52 e ss. Bem
jurídico é assim definido por estes autores: "Pode definir-se bem jurídico como
a expressão de um interesse, da pessoa ou da comunidade, na manutenção
ou integridade de um certo estado, objecto ou bem em si mesmo socialmente
relevante e por isso juridicamente reconhecido como valioso." (p. 53)

(12) Assim, por exemplo, o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de
18.12.91 (BMJ, nº 412, p. 214). No sentido, porém, de que o bem jurídico
é a saúde pública, ver o recentíssimo acórdão do mesmo tribunal de
7.12.00, inédito, proferido no proc. nº 2764/00, da 5ª Secção, relatado pelo
Cons. Carmona da Mota.

(13) Exactamente assim, J. Faria Costa, no Parecer Jurídico que constitui o
Anexo V ao relatório da Comissão para a Estratégia Nacional de Combate à
Droga, p. 123. O programa televisivo Big Brother (bem como o agora
anunciado Acorrentados) assenta, para gáudio popular, em comporta-
mentos auto-lesivos das pessoas (renúncia à liberdade, à intimidade, etc.).

(14) Este conceito de "consumo problemático" abrange "o consumo de
drogas num modo que potencializa o risco de consequências físicas,
psicológicas ou sociais graves e prejudiciais para o consumidor", estando
geralmente ligado ao "consumo de droga por via endovenosa ou ao
consumo regular e prolongado de opiáceos, cocaína e anfetaminas."
(Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência, Relatório anual
sobre a evolução do fenómeno da droga na União Europeia, 1999, p. 9).

(15) Neste sentido, Faria Costa, Parecer citado, pp. 123-124.

(16) É a proposta de Faria Costa, loc. cit., p. 141. A mesma solução já fora
propugnada por Rui Carlos Pereira, em "O consumo e o tráfico na lei penal
portuguesa", Revista do Ministério Público, nº 65 (1996), p. 59 e ss.

(17) Parecer Jurídico citado, p. 108 e ss.

(18) Loc. cit., p. 141.

(19) Que as drogas não são todas iguais, reconhece-o a Estratégia, no nº 31. 

(20) O já citado ponto 8.4 da Estratégia.

(21) A discussão parlamentar decorreu na sessão plenária de 21.6.2000
(DAR, I, nº 81), sem votação na generalidade. A discussão na especiali-
dade decorreu na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liber-
dades e Garantias, estando o respectivo relatório e texto de substituição
publicado no DAR, II-A, nº 56, texto esse que veio aprovado em plenário
com os votos a favor do PS, PCP, Verdes e BE, e contra do PSD e CDS-PP.
O Presidente da República exerceu o direito de veto sobre o decreto apro-
vado, por falta de audição, que era obrigatória, dos órgãos legislativos das
Regiões Autónomas. Após essa audição, o diploma regressou ao plenário
da Assembleia da República, sendo discutido nas sessões de 18 e 19 de
Outubro de 2000, e aprovado com a mesma maioria, repetindo-se inteira-
mente o sentido de voto dos partidos parlamentares (DAR, I, nº 12 e 13). 


