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Descriminalização construtiva 
e intervenção juspsicológica 
no consumo das drogas 
ou Recuperar o tempo perdido...
C. Poiares

1.1. A divulgação da proposta de lei do regime 
jurídico aplicável ao consumo de estupefacientes 
e de substâncias psicotrópicas, recentemente apresen-
tada pelo Governo, constitui o momento de concre-
tização de uma mudança anunciada. Na realidade,
estamos em presença de uma pré-decisão legislativa

que não emerge de uma mutação inesperada, repre-
sentando antes o culminar de um já longo processo 
de reflexão sobre o consumo de drogas e sua
criminalização, que encontra as raízes mais remotas
naquilo a que designámos por pacote legislativo 
da droga de 1976, da responsabilidade do então

Ministro da Justiça Almeida Santos. Efectivamente, 
o Decreto-Lei n.º 792/76, de 5 de Novembro, que
instituiu e estruturou o Centro de Estudos da Profilaxia
da Droga, entidade que substituiu e sucedeu ao Centro
de Estudos da Juventude, assinalava, no preâmbulo, 
o falhanço dos meios de justiça penal como forma 

de gestão da crise aberta pela toxicodependência; 
e, do mesmo passo, aceitando expressamente a inade-
quação dos dispositivos penalizadores clássicos, 
o Legislador afirmou que o ilícito de consumo "[...]
melhor caberia no âmbito de um conjunto de normas
de mera ordenação social", propondo que se desviasse

o epicentro da censura do acto para o espaço
reservado às denominadas bagatelas penais, deixando
em aberto, contudo, que sanções reputava mais
pertinentes (Poiares, C., 1999, p. 304).
1.2. Verifica-se, por conseguinte, que a presente
proposta traduz, na metamorfose punitiva que encerra,

o retomar de uma velha ideia, já com mais de vinte
anos. Todavia, esta não é a única razão por que
aludimos a mudança anunciada. Com efeito, como já
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1. Nota introdutória. Antecedentes
legislativos

Resumo: A política de droga desenhada no anteprojecto de descriminalização
compreende ter três vectores principais: (a) a investigação do fenómeno e dos
seus actores; (b) a sua compreensão, incidindo sobre as razões e atribuições
no que concerne aos consumidores, indagando-os; e, (c) explicação fundada
no conhecimento. Trata-se de um anteprojecto que abre caminho a uma
descriminalização construtiva, na medida em que não se limita à mera
revogação de preceitos criminalizadores, possibilitando, caso haja vontade
política nesse sentido, a intervenção juspsicológica relativamente ao consumo
de drogas.

Résumé: La politique vis a vis de la drogue, inscripte dans l'avant-projet de
descriminalisation est soutenoue par trois vecteurs: a) la recherche du
phenomène et de ses auteurs; b) la compréhension, en mettant l'accent sur les
raisons et les atributs concernant les toxicomanes; c) l'explication à partir de la
connaissance. Il s'agit d'un avant-projet qui ouvre la voie à la descriminalisation
constructive, dans la mesure où les positions cimininalisatrices, ne sont pas
seulement oblies abolies mais rend possible, l'intervention juspsychologique à
l'égard de la prise de drogues, si cela signifie volonté politique.

Abstract: Drugs policy designed on decriminalisation preliminary study,
involves three main vectors: (a) research on the phenomenon and its actors; (b)
its understanding, falling upon reasons and attributions concerning users, by
means of their investigation; and, (c) explanation based on knowledge. This is
a preliminary study that leads to a constructive decriminalisation. It is not only
the mere revocation of criminalising precepts, its enables juspsychologic
intervention concerning drugs consumption, in case there is politic willigness.



nuclear àquela subjacente reside na recuperação

clínico-psicológica e reinserção na comunidade, em
detrimento da perspectiva criminalizadora. Esta época
corresponde, de facto, à abertura das fronteiras 
do Jurídico às Ciências Sociais, revelando a procura
de um espaço de comunicação disciplinar, que per-
mita compreender e explicar os comportamentos

transgressivos dos consumidores de tóxicos. Contudo,
sem prejuízo desta vertente, a legislação manteve, em
1983 e 1993, ao arrepio da ideia lançada por A. Santos
(1976), a criminalização do uso de drogas, erigida em
valor simbólico de censura social, acreditando-se,
com algum lirismo, porventura ingénuo, que o sujeito-

-consumidor seria permeável a simbolismos. Inscre-
vendo-se nesta lógica, o preâmbulo do Decreto-Lei n.º
15/93, de 22 de Janeiro, referia que "[...] o consumidor
de drogas é sancionado pela lei vigente de maneira
quase simbólica, procurando-se que o contacto com o
sistema formal de justiça sirva para o incentivar ao

tratamento [...]", razão por que a "censurabilidade
implícita nessa intervenção [penal] - aliás, reduzida ao
mínimo - será o complemento de coerência com a
restante mensagem, quer a nível de prevenção, quer
da própria relação terapêutica com o drogado,
impregnada de um apelo constante ao seu sentido de

responsabilidade [...]". Em comentário a esta formu-
lação legislativa, o então Secretário de Estado Adjunto
do Ministro da Justiça, B. Soeiro, defendia a opção
governamental alegando que "o sistema penal não
pretende trazer em si a resposta integral à proble-
mática da toxicodependência. Mas, com humildade,

afirma que pode dar um contributo útil neste combate
[...]. Porque o sistema penal tem uma função simbó-
lica no interior do sistema social, [...] contribuindo
assim para evitar que demasiadas pessoas se
envolvam facilmente no consumo de drogas" (Soeiro,
B., 1994, pp. 27-28).

Naturalmente que se desconhece - e não se poderá
saber - o peso e o significado do simbolismo punitivo
para evitar o envolvimento de demasiadas pessoas
no uso de drogas... Mas sabe-se, por exemplo, que,
em pleno domínio desta racionalidade, em cerca de
setecentos casos de consumidores levados a tribunal,

apenas onze foram alvo de medidas de tratamento

referimos em outras oportunidades (1995, 1996), 

a História da criminalização do uso de drogas tem sido
marcada por uma continuidade feita de descon-
tinuidades, ao longo das quais o Legislador foi
produzindo sucessivos zooms aproximativos do Trans-
gressor, focalizando, de maneira progressiva, o actor-
-consumidor de drogas. Assim, a História da incri-

minação e punição do consumo de droga, durante 
o século XX, está assinalada por plúrimas alterações,
ora marcando períodos de descontinuidade e ruptura,
ora apresentando uma fisionomia mais constante 
e homogénea. As filosofias de criminalização primária
são reveladoras das hesitações, ambiguidades 

e interrogações, com que em ciclos sucessivos 
o Legislador se tem confrontado. Ora, poderemos
afirmar que na trajectória discursivo-legislativa da
droga se tem vindo a assistir, sob um pano de fundo
de continuidade (o proibicionismo), à emergência de
estações salientes caracterizadas por uma maior

relação proximal com o consumidor, organizando-se
esses momentos nos diversos paradigmas detectá-
veis; existem, por conseguinte, constelações norma-
tivas coesas, que perduram durante períodos tempo-
rais relativamente longos, em que o ritmo de subs-
tituição de uma pela seguinte revela a configuração

geral da racionalidade político-jurídica. Todavia, neste
domínio como em outros que à penalidade tangem,
nem sempre se verifica sintonia entre a lógica insti-
tucional e as representações sócio-culturais; e deste
desfasamento emergem, com frequência, os átomos
da desestruturação desses momentos de coesão

normativa, ameaçando a sua permanência e provo-
cando a constituição de novos modelos(1).
A partir de 1983 deu-se início ao que denominámos 
a construção do paradigma biopsicossociológico, 
que evidencia um novo quadro de referência, consti-
tuído por preocupações de compreensão científica

dos actores envolvidos, em especial do Transgressor,
do qual ressalta um acentuado intuito de intervenção
com carácter preventivo e ressocializador. Nesta fase,
que compreende, do ponto de vista das leis penais
substantivas, os diplomas editados em 1983 e 1993, 
o consumidor de drogas assume o estatuto de sujeito

principal da acção legislativa, sendo que a mensagem
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o paradigma biopsicossociológico, é caracterizado
fundamentalmente por dois níveis de intenção político-
-legislativa: (i) a descoberta/revelação do consumidor; e,
(ii) o apelo da contribuição das Ciências do Compor-
tamento enquanto instrumento para a descodificação
das condutas transgressivas do utente de drogas. 

Neste segundo nível, a preocupação do Legislador
espraiou-se por dois momentos da transgressão: em
primeiro lugar, o consumo, incluindo a posse, como acto
preparatório e necessário, ou seja, a primeira geração
transgressiva; e, em segundo lugar, a prática de delitos
associados (tráfico e criminalidade aquisitiva), enquanto

transgressão em segunda geração. 
Em ambos os tempos que agora identificámos, denota-se
o propósito de permeabilizar a produção legislativa 
ao Saber, encontrando-se subjacente aos articulados
uma psicologia implícita, procurando-se a compreensão 
e explicação do fenómeno da droga, na óptica do con-

sumidor. Na verdade, o Direito, que constitui o discurso
do Poder destinado a assegurar a gestão da ordem e das
desordens sociais, tem-se evidenciado crescentemente
como Ciência normativa do comportamento, recorrendo
ao Saber no sentido de obter linhas explicativas das
condutas de transgressão. O caos que a droga originou,

à escala planetária, gerou esta necessidade de indaga-
ção e busca de respostas por parte do Direito: o saber
Direito, desde há duas décadas, vem acentuando a 
vertente conhecimento, dando lugar a preocupações
científicas que se deslocam, cada vez com maior
insistência, para a vertente dos saberes sociais e do

psiquismo. Como afirmou C. da Agra (1986, p. 312), o
relacionamento da Justiça e da Psicologia resulta de uma
vontade (recíproca) de encontro: "o actual modo da exis-
tência da Justiça exige o alimento da Psicologia. Uma
nova sabedoria da justiça tinha produzido o saber
psicológico; que o novo saber psicológico torne agora

sábia a justiça".
2.2. A proposta de lei sob apreciação radica neste
projecto de a Justiça se alicerçar no saber.
As referências que enunciámos relativamente ao 
paradigma biopsicossociológico resultam do facto de
o texto da proposta se inserir na mesma racionalidade,

da qual é, em simultâneo, uma continuação e uma
metamorfose. Continuação porque mantém a aborda-
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(discurso do Deputado J. Apolinário, in D.A.R., I Série,

n.º 88, de 15.07.92., p. 2879).
Confrontado com a mesma proposta governativa, 
o penalista Costa Andrade, na função de Deputado,
sublinhava que a criminalização do consumo "se reve-
la como uma solução prenha de efeitos heterogéneos
e disfuncionais", funcionando a punição como "[...] o

guarda-nocturno dos bons negócios dos traficantes 
e produtores" (in D.A.R. cit., p. 2886). Reconhecia-se,
de modo claro, o carácter criminógeno da própria lei.
1.3. Nesta conformidade, constata-se que, ao longo
da trajectória histórico-política desenhada nas duas
últimas décadas, o Legislador foi deixando cair a ideia

da intervenção penal em matéria de uso de drogas, 
o que fez de duas formas: (i) diminuindo, por consa-
gração da alternativa de multa, a dosimetria punitiva,
entre o Decreto-Lei n.º 430/83, de 13 de Dezembro, 
e o Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro; e, (ii)
atribuindo a essa intervenção um carácter meramente

residual, revelando, no seu próprio discurso, a quase
total ausência de convicção nos benefícios penaliza-
dores. Daí que a solução agora encontrada - o desvio
para a área das contra-ordenações - consistindo numa
importante mutação qualitativa da valoração político-
jurídica do consumo de drogas, acaba por se inserir

num processo já inaugurado de afastamento da
concepção criminal, afastamento esse a que se pro-
cedeu na razão directa do zoom aproximativo ao
consumidor. Também no domínio das drogas a penali-
dade regista uma evolução da criminologia do acto
para a criminologia clínica. A afirmação produzida no

preâmbulo do D-L n.º 15/93, no sentido de o toxicode-
pendente ser encarado como um sujeito que neces-
sita, em primeira linha, de apoio e assistência médicos
"... e que tudo deve ser feito para o tratar, por sua
causa e também pela protecção devida aos restantes
cidadãos" adquire agora uma nova dinâmica e outra

dimensão, mais consentâneas com a realidade do uso
de drogas (sob um prisma sanitário).

2.1. A época inaugurada em 1983 e ainda dominante, 

2. A proposta de lei de 2000: a vontade
(política) de saber



sobre a droga só pode ser apreendido dando voz aos
seus utentes e no cenário onde habitam - a droga nem
sempre é um fenómeno que possa ser removido para 
o laboratório e aí isolado, analisado e dissecado (Da
Agra, C. et al, 1993); e, enfim, (c) a explicação, fundada
no conhecimento obtido nos dois momentos antece-

dentes, que permitirá definir estratégias e estabelecer
princípios de intervenção, ou seja, apetrechar esse
conhecimento e revesti-lo de mecanismos que sejam
idóneos e aptos à adopção de decisões.
Abriu-se, pois, uma nova metodologia de abordagem
do fenómeno, fundamentando-se nesses vectores,

uma vez que qualquer política de droga tem de radicar
na pluralidade discursiva dos seus actores e na diver-
sidade das valências e dos métodos aplicáveis.
Investigar, compreender e explicar: eis a trilogia sobre
a qual se alicerça a política científica de drogas. Com
a inovação que se traduz no facto de, pela primeira

vez, o Legislador ter reconhecido, explicitamente, a
necessidade de se socorrer do saber - já não apenas
o saber emergente dos dispositivos por ele mesmo
instituídos, mas o saber autónomo, resultante da
pesquisa independente e dos trabalhos empíricos; em
suma, procura-se a intervenção fundada no conhe-

cimento e já não a intervenção pelo prazer da inter-
venção (o terrorismo interventivo, na expressão de 
C. da Agra), em busca de mais-valias político-
-eleitorais, como (quase) sempre aconteceu; e já não
a mera análise da questão por imposição interna-
cional, que sempre caracterizou o nosso ordenamento

jurídico. Importa assinalar, aliás, que, no documento
fundador desta proposta - a Resolução do Conselho
de Ministros n.º 46/99, de 22 de Abril (in Diário da
República, I Série-B, n.º 122/99, de 26 de Maio), que
aprovou a denominada Estratégia Nacional de Luta
contra a Droga, preconiza-se que o nosso país seja

partícipe da promoção da avaliação da estratégia
internacional, participando "[...] activamente, sem 
preconceitos, no debate sobre os seus resultados 
e a sua adequação à permanente evolução do
fenómeno da droga e da toxicodependência", dado
que não é admissível "[...] o imobilismo da estratégia

internacional, como se de um dogma se tratasse" 
(n.º 12). Sublinhámos este aspecto da RCM apenas

gem do consumo de drogas centrada no seu actor,
observado sob um ângulo pluridimensional; e meta-
morfose porque rompe com a postura oficial de há
cerca de noventa anos, assumindo, pela primeira vez,
que o consumidor não é um criminoso a reclamar
pena, ainda que "simbólica". Com efeito, apesar das

declarações (politicamente) bem intencionadas profe-
ridas pelos responsáveis, no sentido de o consumidor
e o toxicodependente serem considerados, de manei-
ra preferencial, doentes, a verdade é que tal discurso,
sendo conveniente (leia-se politicamente conveniente),
era, antes de tudo, incoerente. Na verdade, quando a

própria lei penal, sem prejuízo de acentuar a doença
do consumidor, abrindo perspectivas terapêuticas,
prescreve a sua condenação em pena de prisão, que
sentido fazia o discurso da doença?
Afinal, como resolver esta ambiguidade? O toxicodepen-
dente era legislativamente representado como enfermo e

apontava-se-lhe (também) o circuito punitivo, apenas por
posse ou uso de substâncias ilícitas? Ou era um delin-
quente a quem o Estado se propunha dispensar
assistência médica na reclusão, como se sofresse de
uma úlcera gástrica ou de sinusite? Em 1983 e 1993 o
Legislador deambulou entre estes dois pólos, de modo

indefinido e indefinível, refugiando-se no simbolismo. E o
certo é que a tal simbologia não se quedava pela
criminalização primária (o que já seria mau): ainda que
pouco frequentemente, decisões judiciais houve que
remeteram sujeitos para o enclausuramento penitenciário,
pelo crime de consumo, embora por períodos curtos,

manifestamente insuficientes para intervenções terapêu-
ticas. Concomitantemente, por força das segundas gera-
ções transgressivas, onde pontificam a criminalidade
patrimonial de subsistência da dependência e os peque-
nos tráficos, as cadeias surgiam como armazéns da
toxicodependência, e já não só como fábricas da delin-

quência, como lhes chamou M. Foucault (1975).
2.2.1. A política de droga esboçada neste ante-
-projecto assenta em três vertentes: (a) a investigação
do fenómeno e daqueles que o corporizam; (b) a bus-
ca da compreensão desse fenómeno: suas razões e
atribuições, o que pressupõe escutar (e descodificar) o

discurso directo dos actores das drogas, indagando-os
nos seus próprios redutos, dado que o conhecimento
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Anunciava-se, desde logo, que seria mantida a cen-

sura do acto, salvaguardando-se o actor, e fazendo-se
incidir essa reprovação na componente administrativa,
expurgando-se o consumo de substâncias ilegais da
matriz criminal.
Esta opção descriminalizadora é assumida como
decorrência do princípio da subsidiariedade ou da últi-

ma ratio do Direito Penal e da proporcionalidade, bem
como dos seus corolários, os subprincípios da neces-
sidade, da adequação e da proibição do excesso 
(n.º 26), proclamando-se: "... a criminalização não se
justifica por não ser meio absolutamente necessário
ou sequer adequado para enfrentar o problema do

consumo de drogas e dos seus efeitos, sem dúvida
nefastos". Quer dizer: sem embargo de se reconhecer
a perniciosidade do uso de drogas, admite-se a inefi-
cácia, inoperância e injustificação do recurso à inter-
venção criminalizadora, o que determina o abandono
da concepção predominante em Portugal desde 1924

e reforçada entre 1970-1983. O Poder reconhece
(enfim!) a injustiça de enviar para as prisões pessoas
cujo único delito foi a de possuírem e consumirem
substâncias ilegais.
2.4. Ainda que de maneira sucinta, importa referir a cau-
salidade política que determinou a arrancada para esta

mudança e a oportunidade em que a mesma surgiu,
através da nomeação da Comissão de especialistas.
2.4.1. A criminalização de qualquer comportamento en-
volve sempre um processo que se desdobra por várias
fases. A inclusão ou exclusão de um objecto na área da
intervenção criminalizadora não resulta do acaso ou de

coincidências, partindo sempre da observação e valo-
ração feitas pelo Legislador, recebendo mensagens da
comunidade, procurando, com frequência, acolhê-las.
Dir-se-á que existe o pleno criminal quando a
representação social criminaliza uma atitude que as leis
também remetem para o espaço dos ilícitos criminais;

poderá falar-se, então, de duas noções de crime: a
social e a jurídica. Algumas vezes existe dissonância
entre as representações social e jurídico-institucional do
crime: o crime social pode já (ou ainda) não ser o crime
jurídico e a colisão resultante dessa assimetria pode
acelerar ou retardar a alteração, mas desse confronto

emergirá uma altercação penal que, mais cedo ou mais

como demonstração da mutação operada, mesmo ao

nível dos fora internacionais, pelo discurso legislativo da
droga: já não se está em presença de legislação exter-
namente imposta, assumindo-se a atitude de provocar
o debate sobre novas filosofias, desdogmatizadas,
participando-se na avaliação de estratégias.
2.3. A referenciada Resolução do Conselho de Minis-

tros, documento preliminar desta proposta, constitui 
a versão oficial do Relatório elaborado pela Comissão
de especialistas empossada pelo então Ministro
Adjunto José Sócrates (Despacho n.º 3229/98, de 16
de Fevereiro), destinada a propor ao Governo linhas
de acção conducentes à formulação de uma estratégia

global de intervenção no domínio das drogas e das
toxicodependências.
As questões da droga haviam determinado, de maneira
pontual, a aproximação ao saber em outros momentos,
nomeadamente aquando da edição do mencionado
pacote legislativo de 1976 e, mais tarde, com o projecto

de investigação Droga e Crime: Estudos interdiscipli-
nares, encomendado pelo então Gabinete de Planea-
mento e de Coordenação do Combate à Droga ao
Centro de Ciências do Comportamento Desviante da
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
da Universidade do Porto (1991), dirigido por C. da

Agra, cujas conclusões foram publicamente apresen-
tadas em 1996 e de que foram já publicados 11
volumes. Todavia, nesses momentos não se apelou ao
saber como meio directo e imediato de estudar 
a reformulação do tecido normativo, ao contrário do
que ocorreu em 1998; de facto, os trabalhos desta

Comissão tornaram-se tributários da fabricação
legislativa, o que marca não só a vontade (política) de
saber, como também a vontade de utilizar e aplicar
esse saber na criação da Lei.
A Estratégia Nacional definida em 1999 opta nitidamente
pela descriminalização do consumo, abrangendo a

aquisição e posse para uso pessoal, deslocando essas
condutas do espaço da intervenção penal para a área
dos ilícitos de mera ordenação social. Por outras
palavras: a censurabilidade do acto é mantida,
concedendo-se-lhe, todavia, outra reacção institucional,
que não concebe já uma pena, remetendo-se o ilícito

para uma zona mais benévola da crítica sócio-jurídica.



os restantes actores e em duplo sentido: 

LÕT; LÕA; AÕL; AÕT; TÕA.

Das mensagens que se entrecruzam resultam
informações que podem determinar, no que ora nos

interessa, mudanças de atitude por parte do Legis-
lador. Na realidade, no que tange à droga, o discurso
do Transgressor, captado pelo Aplicador, acabou, ao
longo dos tempos, por ser remetido ao Legislador,
suscitando alteração da racionalidade punitiva, num
primeiro tempo (1983, 1993) e a indagação do saber,

num segundo momento (1999/2000). As questões
colocadas pela criminalização (secundária e terciária)
dos consumidores tornaram-se, de facto, tributárias da
mudança da fisionomia legislativa, encontrando-se pa-
tentes nas sucessivas abordagens legais do uso 
e dos delitos cometidos sob a influência das drogas

como meio de subsistência do consumo. Efectiva-
mente, é consabido como a repetição constante dos
discursos transgressivos nos tribunais promoveu a
compreensão, por parte dos aplicadores, das novas
configurações do delito de consumo, entre os anos
Sessenta-Setenta, dando origem à formulação crimi-

nalizadora (D-L n.º 420/70, de 3 de Setembro); 
e, em sentido algo inverso, como os sucessivos casos
concretos de correios de droga, quando pequenos ou
médios traficantes, motivaram os tribunais para a ne-
cessidade de atenuação do limite mínimo da pena de
tráfico (6 anos até 1993), levando o Legislador a assi-

milar essa atitude, fixando tal limite em 4 anos (com o
D-L n.º 15/93). Estes dois exemplos demonstram que,
com efeito, a Lei pode ser objecto de modificações por
força das interacções que se estabelecem entre os
actores envolvidos e que são reveladas através de
discursos e práticas: estas mensagens, produzindo a

erosão do tecido legislativo vigente, tornam-se

tarde, se assumirá contribuinte de uma outra configura-

ção normativa (cfr. Poiares, C., 1999, pp. 110-111).
Ora, o processo criminalizador compreende, no seu
formato mais completo, quatro fases: (a) criminalização
ante-primária, que consiste na preparação da produção
normativa, em especial mediante a averiguação das
sensibilidades sociais e políticas, a justificação das

opções, o estudo das situações e, no caso vertente, a
abordagem científica, ou seja, a fase em que ora nos
encontramos; (b) criminalização primária, isto é, a cria-
ção legislativa, a lei na primeira pessoa, enquanto
valoração ética e política (Landreville, P., 1991): é o
tempo protagonizado pelo Legislador; (c) criminali-

zação secundária, ou seja, a aplicação da Lei, a cargo
dos tribunais: a decisão, tendo como protagonistas os
operadores judiciários, em termos genéricos dir-se-á o
Aplicador; e, finalmente, (d) criminalização terciária,  o
tempo pós-sentença condenatória e pós-pena - a fase
da execução da pena, da reinserção social, cujos

actores principais são os juízes de execução de penas
e os técnicos de reinserção social.
Nestas duas últimas fases, como motor de arranque
do seu funcionamento, existe o acto transgressivo, 
o crime, animado pelo Transgressor.
Ao longo das etapas do processo de criminalização,

em particular nos momentos primário e secundário, 
o aspecto mais saliente reside nos discursos produzi-
dos pelos actores e nas interacções entre todos esta-
belecidas. Se expressarmos graficamente esse siste-
ma comunicacional na sua forma triangular, teremos:

sendo que cada um deles comunica, por discurso
directo ou indirecto, com os outros dois, gerando-se
uma comunicação em diversos sentidos, em que o
Transgressor comunica indirectamente com o Legis-

lador (via Aplicador), existindo discursos directos entre
12
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a opção consumo comporta.

À semelhança do que aconteceu em 1976, 1982, 1983
e 1993, o consumidor de drogas é representado como
uma pessoa doente; só que agora, ao contrário 
de 1983 e 1993, este estatuto não é cumulável com 
o de delinquente, por força da primeira geração
transgressiva, razão por que a mensagem legislativa

privilegia o tratamento voluntário, que já não é erigido
como aparente alternativa, ao contrário do que
sucedia no regime actualmente em vigor, em que 
o Transgressor é confrontado com a escolha prisão 
ou tratamento (dito "voluntário").
O texto preambular refere que os comportamentos

ilícitos (consumo, aquisição e obtenção para consu-
mo) serão sancionados através de uma coima,
cabendo a respectiva aplicação a uma comissão
interdisciplinar, que funcionará junto de cada núcleo
distrital do Instituto Português da Droga e da Toxico-
dependência (IPDT).

Ora, é neste particular que a proposta pode merecer
crítica, quer ao nível substantivo (a previsão de uma coi-
ma), quer no que se reporta ao vector adjectivo (a de-
pendência da comissão face ao IPDT). Vejamos porquê.
A opção descriminalizadora agora convertida em pro-
posta de lei resultou também, entre outros factores, 

de a sanção penal mais corrente, a multa, ser inope-
rante; é o próprio texto da RCM n.º 46/99 que o afirma,
destacando tratar-se de medida deslocada e virtual 
(ed. oficial, p. 63). Na verdade, se é consabido que 
o castigo pecuniário, seja multa criminal ou coima,
esgotaria aforros parentais, já em profundo desgaste,

acentuando os riscos em termos de aumento da pe-
quena delinquência (criminalidade aquisitiva), noutros
casos em que tal não acontecesse tais sanções
acabariam por se revelar absolutamente ineficazes.
Que eficácia poderá ter o pagamento de uma coima, se
daí não resultar um sacrifício para o obrigado? Que

valor pedagógico-ressocializador terá um pagamento
se cumprido à custa do património familiar ou de ter-
ceiros? E se o infractor não cumprir, que alternativas?
Reportando-nos à sugestão feita em 1976, no sentido
da transferência do consumo para a área das contra-
-ordenações, comentámos que se essa medida impli-

casse, como é comum nos ilícitos de mera ordenação

tributárias da mudança e da construção de novas

constelações normativas. O conhecimento obtido nos
tribunais pelos aplicadores das leis, enviado o
feedback ao Legislador, deu origem a novas formula-
ções, mais vocacionadas para a compreensão e expli-
cação dos comportamentos, implicando o recurso aos
especialistas: assim surgiu esta proposta descrimina-

lizadora do consumo de drogas, com o reconheci-
mento da ineficácia e falta de sentido da intervenção
penal nesta matéria(2). Mas esta mutação que, como
dissemos, não foi fruto de qualquer coincidência, teve
como origem a circularidade informacional do compor -
tamento adictivo, revelado nos tribunais (e cadeias) e

comunicado ao autor da produção normativa.

3.1. Na explicação geral do regime proposto, 

o Legislador reconhece que o chamado problema 
da droga "[...] não será resolvido, exclusivamente,
como às vezes se quer fazer crer, através de medidas
estritamente jurídicas. E não o será muito parti-
cularmente por meio do direito penal enquanto o per-
cebermos, entre outras valências normativas, como

válida expressão do princípio do mínimo de inter-
venção penal", ensinamento que remonta já a 
C. Beccaria e Stuart Mill. Assim, na esteira do procla-
mado na RCM que definiu a nova estratégia, 
a proposta sub judice consubstancia a ruptura entre 
a política de droga e a penalidade - o que é credor 

de aplauso, a todos os níveis, dado que traduz a
convicção que a droga não é, em primeira linha, 
um problema penal que a criminalização resolva, nem
sequer por via do simbolismo. Com efeito, face à dro-
ga, a pena, "vacina" que a lei penal quase sempre
representa, é ineficaz para imunizar o corpo social; 

e esta proposta reconhece tal insuficiência, o que 
é extremamente positivo. Tal não acarreta a assimi-
lação político-social do uso de drogas, mas tão-só a
tolerância em relação a esse comportamento, no
seguimento do princípio de que o Direito não deve
obrigar os cidadãos a viverem estilos de vida sau-

dáveis, sem prejuízo de assinalar o desvalor que 

3. A transgressão: 
de crime a contra-ordenação



Prevalecerá, portanto, o princípio do tratamento - dir-

-se-á que a nova proposta contém um carácter
exploratório das potencialidades terapêuticas, procu-
rando incutir no sujeito a ideia de que deve, por si
próprio, aceitar o tratamento (v. art.ºs 11.º e 14.º, n.º 1),
o que faz sentido, tendo em conta que a adesão
voluntária constitui requisito essencial da recuperação.

Acresce, por outro lado, que se verifica em outros
momentos do texto a intenção a que se alude na nota
justificativa, no sentido de o Estado dever contribuir
para a redução de danos que o consumidor não renun-
ciante pode causar a si ou aos seus semelhantes - é a
opção pelo "princípio do pragmatismo enquanto prin-

cípio estruturante de uma política de redução de
danos", acentuando-se aqui uma ideia de defesa em
relação a comportamentos de risco, susceptíveis de
afectarem a saúde pública.
Importa realçar que o documento sob apreciação pre-
tende restringir a coima a uma utilização excepcional,

conforme se afirma desde a nota justificativa - o que se
nos afigura tranquilizador, tendo presentes as dúvidas
que equacionámos em 3.1. De facto, "só em última
instância é que a este ilícito de mera ordenação social
corresponderá o pagamento, voluntário ou coercivo, de
uma coima", cujos limites se situam entre os 5 e os 60

mil escudos (art.º 2.º), sendo fixados, entre outros crité-
rios, de harmonia com a situação pessoal, económica e
financeira do agente (art.º 15.º, n.º 2); em alguns casos,
pode ser determinada a aplicação de sanções acessó-
rias (art.º 25.º), sempre que resulte "... que a mera
aplicação da coima não é a forma mais adequada à

finalidade de prevenção do consumo", nomeadamente
por ocorrerem reincidências. Porém, nestes casos,
parece que será errado a lei reincidir em coima, ainda
que combinada a sua aplicação com qualquer outra
modalidade de sanção.
A oposição que formulamos à coima, para além 

do que escrito já deixámos, resulta ainda de um outro
factor que pode degenerar em alguma permissividade
ou auto-desculpabilização: pagando a coima fixada, 
o sujeito pode sentir-se desobrigado de investir em si
mesmo e de procurar explorar as vias terapêuticas, um
pouco como quem paga uma multa de estaciona-

mento, que imputa à inflexibilidade do guarda, mas

social, a imposição de um pagamento, tal "... poderia

provocar um efeito tão vazio quanto o do simbolismo
das medidas penais ou, pior do que isso, conduziria à
prática de novos crimes" (1999, pp. 304-305); e não
vislumbramos motivo para alterar esta convicção.
3.2. A opção legislativa, incluindo embora a coima
pecuniária, não a sobrevaloriza, concedendo maior

ênfase a outras alternativas, em particular o tratamen-
to. Estamos, pois, em presença de uma descrimina-
lização construtiva, que arranca da ideia que descri-
minalizar não se resume a revogar preceitos incri-
minadores, mas que essa mudança deve ser norteada
pela consagração de mecanismos que permitam

promover o evitamento das condutas desaconse-
lhadas. Utilizamos o conceito de descriminalização
construtiva no sentido de a lei, abandonando a inter-
venção penal sobre determinados objectos, assegurar
a construção de uma alternativa interveniente em
relação aos comportamentos até então proscritos.

Nesta acepção, descriminalizar compreende uma
intervenção e não uma omissão: daí que a
descriminalização construtiva se oponha à descri-
minalização omissiva, conceito que traduz a atitude
legislativa de revogação do preceito incriminatório,
sem recurso a qualquer outra medida. Todavia, o

elemento que dota a presente descriminalização de
carácter construtivo não radica na manutenção da
mensagem de censura (pela via contra-ordenacional),
mas no espaço consentido àquilo que denominamos
intervenção juspsicológica, entendida como a consa-
gração da intervenção do saber e das práticas

psicológicas nos territórios do Direito - intuito que res-
salta dos artigos 7.º, n.º 2, 10.º, 11.º, entre outros. Daí
o amplo elenco de medidas, designadamente as que
tendem a privilegiar o tratamento, excluindo os agen-
tes da área de intervenção sancionatória, já que se
parte do princípio "... de que estamos em face de um

cidadão doente a quem o Estado deve oferecer - mas
não impor - as condições necessárias à realização
efectiva do direito à saúde, constitucionalmente
consagrado", o que passa pela definição dos institutos
da suspensão provisória do processo e da suspensão
da determinação da sanção, caso o consumidor

dependente acate a submissão a tratamento.
14
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de pessoas nele inscritas a concursos públicos.
c) Na suspensão da execução da coima (art.º 19.º)
encontra-se previsto que a comissão imponha condi-
ções (n.º 3), entre as quais a proibição de exercer
determinadas profissões. Ora, se as restantes con-
dições elencadas no art.º 19.º, n.º 3, se afiguram

pertinentes, já aquela pode revelar-se prejudicial, em
diversos casos, se dela não for feito um prudente uso.
Na realidade, o carácter indeterminado da previsão
carece de aperfeiçoamento, sendo porventura com-
plexo deixar a determinação dependente da casuís-
tica. Parece-nos que o efeito ressocializador de outras

condições (de não frequentar certos meios ou lugares,
de não residir em certos lugares ou regiões, de não
acompanhar, alojar ou receber certas pessoas ou de
não se ausentar para fora do país sem autorização)
será incomparavelmente superior ao do não exercício
de certas profissões, justamente pela omissão

legislativa de enumerar quais são as profissões à parti-
da reputadas de maior risco ou perigo. Será
conveniente que o Legislador repense esta matéria. 

A formulação agora em discussão oferece, no funda-
mental, razões sérias para optimismo, na medida em
que a mudança há tanto anunciada está em vias 
de se tornar real. As expectativas motivadas pela
política oficialmente delineada são imensas. O que
não retira, no entanto, legitimidade às interrogações

que formulámos. Acrescentaremos, enfim, um receio,
fundado na experiência pregressa no domínio 
da criminalização: que o novo modelo, no que tange
ao elenco das sanções administrativas, conheça 
o mesmo destino das medidas alternativas à prisão
previstas até agora, em que os tribunais (quase) 

só aplicam a prisão ou a multa, executadas ou suspen-
sas. Justificam-se, pois, os temores que as entidades
incumbidas da aplicação do novo figurino sancio-
natório apenas "conheçam", por conservadorismo ou
comodismo, a coima, efectiva ou suspensa. O tempo
o dirá... Todavia, se assim acontecer, a descrimina-

lização não terá logrado fazer-se construtiva... será
pobremente omissiva.

que não possui qualquer efeito pedagógico.

3.3. Para além de outros aspectos criticáveis que se
podem destacar no articulado, para além dos n.ºs 5 e
6 do art.º 14.º, onde existe manifesto lapso, cremos
que será oportuno referenciar três questões:
a) A competência para o processamento, aplicação e
execução é atribuída a uma comissão, que funcionará

junto dos núcleos distritais do Instituto Português da
Droga e da Toxicodependência (IPDT) (art.º 5.º). Parece-
-nos que o IPDT não nasceu para dar cumprimento a
esta finalidade, cabendo-lhe outras atribuições. Sobre-
carregar o Instituto com tais funções, ainda que, como
tudo indica, nele se integre o Projecto VIDA, afigura-se-

-nos pouco curial, em particular pela deficiente operacio-
nalidade de que se revestirá. Se o objectivo reside em
promover o tratamento e se se opta pela desjudiciari-
zação e descentralização, por que não instituir essas
comissões distritais junto das câmaras municipais das
capitais de distritos, por exemplo, ou dos hospitais distri-

tais? Ou por que não criar a comissão - aliás, as diversas
comissões, segundo o n.º 3 do art.º 5.º - na esfera do
S.P.T.T.? Ou, até, na dependência do Instituto de
Reinserção Social?
b) A existência do registo central, cuja constituição
compete ao IPDT (art.º 6.º). Questionamos aqui a opor -

tunidade de criar este registo. Qual a finalidade
prosseguida? Elaborar estatísticas? Preparar a futura
distribuição oficial de droga ou metadona entre 
os toxicodependentes? Em que medida este registo
não irá funcionar como um novo registo criminal,
seriador do acesso a oportunidades de emprego 

(pelo menos no sector público) e objecto de
estigmatização? Que garantias de confidencialidade
dos dados nele inscritos e da sua não utilização?
Ainda que o intento legislativo se queda pelos domí-
nios previstos no art.º 11.º, a constituição do registo
pode revelar-se perigosa, carecendo de aprofundados

cuidados, de molde a não representar violação de
direitos constitucionalmente consagrados e a não se
traduzir em foco estigmatizante. A manter-se este
dispositivo, deverão acautelar-se questões nucleares,
como a isenção, a confidencialidade, equacionando-
-se os problemas da sua eventual utilização por parte

do Estado e dos seus serviços, em caso de oposição

4. A caminho da nova lei: um novo rumo?
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