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Queria começar por agradecer o convite para integrar este júri e dizer
que é uma honra e um prazer partilhar com os restantes membros mais esta
cumplicidade na vida académica. Muito em especial, cabe-me aqui muito
sentidamente deixar uma palavra ao Prof. Doutor Cândido da Agra, orien-
tador desta dissertação, e de alguma forma paladino da articulação de
saberes e de cultura da interdisciplinaridade.

(*) Julga-se que esta publicação na Revista da FDUP pode contribuir para a expli-
citação dos canais de interdisciplinariedade entre as ciências do Direito e da Criminologia
— aliás no contexto pouco habitual do ensino de disciplinas jurídicas numa Faculdade de
Direito —, assinalando as primeiras provas públicas de doutoramento em Criminologia
realizadas na Faculdade de Direito da Universidade do Porto. De facto, o presente texto
corresponde à arguição da dissertação intitulada “Regulação legal do consumo de drogas;
impactos da experiência portuguesa da descriminalização”, apresentada pelo Mestre Jorge
Albino Quintas de Oliveira para efeitos de obtenção do grau de Doutor em Criminologia.
As provas públicas tiveram lugar na Faculdade de Direito da Universidade do Porto no
dia 23 de Julho de 2007 (perante um júri constituído pelo Prof. Doutor José Cruz (FDUP)
— que presidiu em representação do Reitor —, pelo Prof. Doutor Cândido da Agra (FDUP)
— orientador —, pelo Prof. Doutor Paulo Ferreira da Cunha (FDUP), pela Prof. Doutora
Benedita Monteiro (ISCTE) — também arguente —, pelo Prof. Doutor Marques Teixeira
(FPCEUP), pela Prof. Doutora Maria João Antunes (FDUC), pela Prof. Doutora Glória
Teixeira (FDUP) e por mim — como arguente), tendo o candidato sido aprovado por una-
nimidade.

(**) Prof. Auxiliar da FDUP.
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Apresenta-se a provas o Mestre Jorge Albino Quintas de Oliveira,
licenciado em Psicologia em 1991 na área de Psicologia do Comporta-
mento desviante — já a piscar um olho a estas temáticas que hoje nos
ocupam —, Mestre em Psicologia em 1997, e finalmente inscrito em 2000
em Doutoramento em Criminologia, na Escola de Criminologia desta casa.

Desejo desde já as maiores felicidades ao candidato nestas provas,
mais esclarecendo que obviamente tem toda a liberdade para seleccionar as
observações a que quer responder: esta é uma prova de carácter cientí-
fico — e é nesse contexto e nesse contexto apenas que devem ser enten-
didas as observações que aqui vou formular.

As minhas observações vão dividir-se em quatro partes essenciais,
atinentes respectivamente à estrutura, à forma, à bibliografia, e à discus-
são, mais importante, de fundo e conteúdo.

Deve fazer-se desde já uma prevenção, qual seja a de que as vanta-
gens científicas da investigação e das provas interdisciplinares não existindo
ainda aqui um Esperanto que nos pudesse unificar claudicam não raro
perante a diversidade de linguagem técnica utilizada pelas várias ciências,
o que pode ser de difícil compreensão: seja para um jurista que leu a dis-
sertação, seja para um psicólogo que agora ouve a arguição.

1. QUANTO À ESTRUTURA

A dissertação desenvolve-se ao longo de 306 páginas, a que acrescem
29 de bibliografia, e 17 de anexos, num total apresentado de 355 páginas.

Acresce ainda que apresenta um índice de tabelas e de figuras mas não
de abreviaturas, que aparecem esparsamente em indicações relativas à
legislação (336) e que podem gerar equívocos — CP, CPP, IDT, CDT, IRS —
para mais numa dissertação de cariz interdisciplinar.

O candidato divide o seu trabalho em duas partes — a questão teórica
e a questão empírica — em metodologia claramente tributária das ciências
sociais ainda ditas empíricas. Optou assim pela divisão clássica em duas
partes — a primeira com dois capítulos e a segunda com quatro —, que
tradicionalmente se entende conferir maior inteligibilidade à organização do
discurso.

Colocam no entanto algumas dúvidas a distribuição de perspectiva e
peso relativo, em abstracto, e a inserção sistemática de alguns conteúdos
que parecem deslocados, bem como uma talvez deficiente separação no inte-
rior dos capítulos e partes.
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Arguição da dissertação “Regulação legal do consumo de drogas; impactos… 591

2. QUANTO À FORMA

No geral, apresenta escrita escorreita, com diminutas gralhas, não
podendo obviamente questionar-se nesta sede aquele que é um estilo pessoal.

Ainda assim, talvez lhe critique um deficiente critério de utilização de
aspas/itálico, bem como uma utilização pouco criteriosa de Maiúsculas/
/Minúsculas — em expressões como “Diploma constitucional”, “governo”,
“Assembleia”, “direito”, “estado” — e também uma utilização pouco cri-
teriosa de pontuação — pontos finais, pontos e vírgulas, delimitação de pará-
grafos.

Por outro lado, e na sequência do que comecei por dizer há pouco,
percebe-se ainda um deficiente manejo dos conceitos técnicos precisos do
mundo jurídico, o que deve certamente em parte ser relevado mas não
pode deixar de ser assinalado.

3. QUANTO À BIBLIOGRAFIA

O candidato referencia 29 páginas, maioritariamente de periódicos,
não havendo nalguns casos total correspondência entre o texto da obra e
as referências que são apresentadas a final.

Nos casos das traduções, deveria ter havido talvez mais apuro na deci-
são de leitura — e já agora de citação — da versão original ou da versão tra-
duzida.

Ainda quanto às obras seleccionadas, parece-me o volume adequado, mas
parecem-me de formular algumas críticas quanto à qualidade, na medida
em que algumas obras se revestem de geometria de importância diversa.

Sendo uma dissertação de natureza interdisciplinar torna-se evidente
e compreensível a não exaustão das obras estritamente jurídicas mas ainda
assim haveria que trazer à colação alguns autores para além meramente
dos delitos e penas do Beccaria, como — citando apenas por exemplo —
Teresa Beleza, José de Sousa Brito, Figueiredo Dias, Conceição Cunha (1),
Paulo Ferreira da Cunha, na medida em que, mesmo sem entrar na espe-
cífica problemática penal têm estes autores questionado por exemplo as

(1) Cfr., por todos, Constituição e crime. Uma perspectiva da criminalização e da
descriminalização, Porto, Universidade Católica Portuguesa, 1995.
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perspectivas da criminalidade e da descriminalização, ou a “substancial
constitucionalidade do direito penal”.

E isto, sem mencionar quanto ao fundamento do acto punitivo outros
autores de Teoria do Estado, bem conhecidos das ciências sociais e não pri-
vativos do Direito — e há nesta senda vários nomes de que lhe poderei dar
nota posteriormente.

Acresce ainda que o menor conhecimento do mundo jurídico leva por
exemplo o candidato a seleccionar como autor exemplificativo de deter-
minada concepção quem se distinguiu fundamentalmente em outras áreas
e cuja citação nessa sede quase parece estranha. É o caso da citação de
Freitas do Amaral sobre conceitos que nunca lhe mereceram autónomo
ou específico tratamento.

Por outro lado, a opção pela forma estandardizada de citação implica
ainda alguma confusão já que surgem estranhos os nomes que selecciona para
aparecerem em texto e que se não conseguem identificar com os nomes tra-
dicionalmente utilizados. (…)

4. TERMINADAS ESTAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES,
PASSEMOS AO CONTEÚDO, TENTANDO SEGUIR O
MAIS POSSÍVEL PARI PASSU — ATÉ PARA FACILIDADE
SUA — A SEQUÊNCIA DA DISSERTAÇÃO, E TENDO EM
CONTA UM PRÉVIO TRATADO DE TORDESILHAS FEITO
COM A PROF. DOUTORA MARIA BENEDITA MONTEIRO
QUANTO À ANÁLISE DAS TEMÁTICAS ENVOLVIDAS
NAS ARGUIÇÕES

E é precisamente nesta sequência que se esclarece que adoptamos uma
perspectiva juspublicista. É óbvia a contiguidade de tratamento do tema
com abordagens penais, mas o que nos interessa sobremaneira é a definição
da esfera do indivíduo face ao Estado, ou a definição, pelo Estado, de uma
esfera de conduta do indivíduo face aos seus concidadãos.

4.1. E comecemos desde logo com a enunciação do objecto da dis-
sertação. De facto, no resumo apresentado refere-se a um intento de
duplo processo analítico, que comportaria por um lado a “Influência das nor-
mas legais nos comportamentos (de um ponto de vista teórico)”, e por
outro os “Impactos da lei da descriminalização no consumo (de um ponto
de vista empírico)”.
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Arguição da dissertação “Regulação legal do consumo de drogas; impactos… 593

Ora, a verdade é que o conceito de normas e mesmo o de normas
legais tout court que utiliza é bem mais abrangente do que o que enuncia.
Eu explico-me: nem todas as normas jurídicas são legais, id est, decorrentes
da fonte de direito “lei”, e nem todas as normas legais se circunscrevem
à lei penal e menos ainda em especial a esta lei de descriminalização.
Assim, se pretendia estudar as “Alternativas de regulação legal das drogas
e enquadramento da opção portuguesa pela descriminalização do consumo
de todas as drogas ilegais”, parece estranha a pura e simples referência à
lei da descriminalização. Deveria, provavelmente, verificar através de um
teste de princípio gradativo:

a) se não existem outras ordens normativas a que pudesse caber inter-
venção;

b) se mesmo no âmbito da ordem jurídica não haverá normas não legais
aplicáveis;

c) se no âmbito das normas legais não há alternativas à previsão penal.

O Direito opera um equilíbrio frágil e instável entre os valores da
justiça humana e da segurança. Ou seja: estão intimamente ligadas as
questões analíticas e normativas atinentes ao Direito, entendido enquanto
sistema auto-referente de princípios constituintes como sejam os da
autodeterminação, da auto-responsabilidade, da protecção do tráfego
jurídico, da protecção da confiança e do respeito pela esfera de liberdade
dos outros.

De facto, a justificação para a obediência à lei traz exigências de
rigor, já que a insegurança sobre os limites traçados à actividade humana,
nomeadamente no direito penal, pode frustrar este sistema social auto-
referente: assim deve considerar-se constitucionalmente adequada apenas a
proibição das perturbações da convivência social que sejam, precisamente,
socialmente intoleráveis.

Em especial quanto ao ramo do direito penal, e como refere Paulo Fer-
reira da Cunha (2), “Se o cidadão não vê a acção concreta do Direito Penal,
punindo quem deve, e defendendo quem precisa (e não o contrário), então ele
não existe, realmente, para si. E é o próprio sentido do mundo que começa
a estar em perigo — já que os eixos começam a ficar às avessas (…)”.

(2) A constituição do crime: da substancial constitucionalidade do direito penal,
1998, Coimbra Editora, p. 24.
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Estamos no fundo aqui a tocar a questão do fundamento do poder de
punir que o candidato meramente aflora. Roxin, por exemplo, chama a
atenção para que o princípio da culpa é limitador do poder punitivo do
Estado, não fundamentando um direito do Estado à retribuição.

Ora, a culpa — mesmo entendida enquanto o poder agir de outra
maneira, ou a atitude interior reprovada pelo Direito — verte-se na cen-
surabilidade do facto.

Pode suceder que o Direito se encontre já em face de comportamen-
tos externos e, mesmo assim, se julgue obrigado a não intervir, porque
eles assumem um relevo puramente individual. O Direito pode vir também
a achar-se já perante actividades de relação, perante factos que voluntária
ou involuntariamente vão afectar, em maior ou menor medida, a situação
de outros indivíduos, e todavia, ainda assim não se julgar obrigado a regu-
lamentar tais actividades. Se nuns casos o Direito encontra limites inul-
trapassáveis e fixos, outras situações lhe permitem já um juízo sobre a
significação do facto.

Ora, se avançarmos para a Introdução, diz-nos o Mestre Jorge Quin-
tas a p. 2 que o objecto da dissertação se inscreve no âmbito do projecto
“lei, comportamentos, processos subjectivos, e nos pontos i), ii) e iii) sin-
tetiza correctamente a referência a normas e aplicação da lei.

Mas, no entanto, vem, depois centrar a sua atenção na Lei n.º 30/2000,
de 29 de Novembro, cujo contexto de publicação explicita melhor a p. 8. E é
aqui nesta sede que apresenta uma boa definição do objecto — mesmo que
com ele eu não concorde — que tinha ficado truncado no resumo inicial.

Também já não o posso acompanhar totalmente quanto ao enunciado
de que parte a p. 3 sobre a natureza ideológica da legitimidade das leis, ao
menos no sentido que atribui à expressão que utiliza, e que tem, para o
Direito, peso e contornos específicos.

E nesta matéria não se pode considerar isenta de críticas a revisão
bibliográfica que apresenta, e que olvida autores como Rawls ou outros auto-
res clássicos da teoria do estado mesmo na perspectiva das ciências sociais
— como Luhmann, Habermas e as suas dimensões de consenso e valida-
ção — que aqui não referencia.

De facto, se o poder coercitivo do Direito pressupõe aceite a autori-
dade do legislador, esta não pode ser vista enquanto processo fechado,
antes requer uma convergência substancial de práticas e de opiniões.

E aqui o parâmetro de referência não pode deixar de ser o da Cons-
tituição — que com NIKLAS LUHMANN podemos definir como o "elemento
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regulativo" do sistema político da sociedade. Aliás, e precisamente, a
racionalidade do Estado democrático-constitucional não significa "eman-
cipação progressiva do Direito Constitucional em relação às ‘instâncias
extrajurídicas’, de forma a constituir um ‘universo fechado’" (3). De facto,
"(…) o direito constitucional é um direito não dispositivo (…) já que, em
termos sintéticos, a não disponibilidade constitucional é o próprio funda-
mento material da liberdade de conformação legislativa" (4).

Ora, a pessoa tem, na sua esfera privada, uma liberdade semelhante à
do legislador ordinário. Enquanto este age limitado e orientado pela Cons-
tituição, o sujeito privado age limitado e orientado pelos valores plasma-
dos no ordenamento jurídico. Este princípio de liberdade, que apenas
pode abranger seres humanos na maturidade das suas faculdades, implica
uma distinção entre as condutas que dizem respeito unicamente ao próprio
indivíduo (self regarding actions, na terminologia de MILL), e as condutas
que dizem respeito aos outros membros da sociedade — onde, para prevenir
a ocorrência de um dano ("harm"), a intervenção social se justifica desde
que o dano por ela provocado não venha a exceder o dano que a conduta
do indivíduo causaria a outrem.

E isto mesmo que não se optasse pelo aprofundamento da questão
do delito sem vítima e/ou da avaliação dos danos aqui produzidos. É
que é óbvio que a existência humana supõe a coexistência ou convi-
vência, e como a sociedade não é um conjunto de indivíduos atomisti-
camente isolados, todas as acções individuais podem, pelo menos indi-
rectamente, afectar outrem, quanto mais não seja suscitando o seu
desacordo. NATSCHERADETZ (5) conclui que mesmo um suicídio, ou até
mais simplesmente o facto de alguém ser vegetariano, pode provocar em
certas pessoas determinados efeitos, determinadas reacções, decorrentes
apenas de não gostarem de tal conduta ou então de a encararem mesmo
como imoral. MILL salienta todavia que, quando não se esteja perante
um dano, mesmo que a maioria das pessoas considere a conduta absurda,
perversa ou errada e que tais sentimentos sejam genuínos e intensos
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(3) Vejam-se GOMES CANOTILHO, Constituição Dirigente e Vinculação do legislador,
Coimbra Editora Limitada, 1982, pp. 44-45, e GIL DELANNOI, La prudence en politique, con-
cept et vertu, in Revue Française de Science Politique, Vol. 37, n.º 5, 1987, pp. 597 a 615.

(4) GOMES CANOTILHO, Constituição dirigente…, cit., pp. 62 a 64, sobre a simpa-
tia legislativa e aporia da vinculatividade.

(5) KARL PRELHAZ NATSCHERADTZ, O Direito Penal Sexual: conteúdo e limites,
Livraria Almedina, Coimbra, 1985.
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— sendo pois os outros seriamente afectados —, a sociedade nada tem
que ver com os gostos pessoais e as opções que dizem respeito ao pró-
prio indivíduo.

Aliás, MILL distingue precisamente entre a imoralidade da conduta e
o dano ou prejuízo público que ela provoca. JOEL FEINBERG, por seu lado,
afirma que o dano deve ser entendido no sentido estrito de oferecer um
"perigo claro e presente", o que o leva a excluir as ofensas à sensibilidade
de uma pessoa da categoria dos actos danosos.

Ora, avançando, precisamente e ainda quanto à questão do objecto: o
Mestre Jorge Quintas a p. 4 vem apresentar uma síntese reducionista das
perspectivas a que chama “proibicionistas” e “antiproibicionistas”. Neste
passo, poderia ter falado das dimensões eticistas e das lógicas consequen-
cialistas ou deontologistas, até porque depois se vem referir a uma Ética
do pragmatismo que assim aparece a vogar sem esteio seguro.

E só aliás com esse contexto se perceberia melhor a referência que faz
a p. 5 a uma aparente secundarização da questão normativa. Parece-me
questionável que elenque apenas os objectivos que aí encontramos para
as leis — a saber, e segundo a sua identificação, desaprovação social, dis-
suasão do acto pela ameaça de sanção e o propiciar do tratamento dos
consumidores detectados. De facto, a medida em que as leis e a sua apli-
cação favorecem o tratamento dos consumidores, nesta dimensão da Influên-
cia das normas legais nos comportamentos parece pouco explicitada, ape-
sar do suposto elenco a p. 6.

Do mesmo modo, quando a p. 7 se reporta ao “ordenamento jurídico
das drogas”, é esparso igualmente o elenco de questões apresentado, já
que para além das dimensões da consciência individual e do papel regu-
lador dos comportamentos haveria diversas outras alternativas pelo menos
teoricamente disponíveis. Aliás, quando se refere ao facto de que, no seu
entender, a teleologia da lei é a de criar condições para que o consumidor
se trate, imporia perguntar, em termos completos, em que sentido apontam
os elementos histórico e sistemático, para além de uma correcta exegese do
texto da lei.

A p. 9 vem o candidato referir-se a duas vias possíveis de tratamento
jurídico da questão:

a) a via criminal para delitos de tráfico;
b) a via administrativa para delitos de consumo, sendo que se assi-

nala que é a única vez que utiliza a expressão “via administra-
tiva”.
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Ora, como salientou Paulo Ferreira da Cunha, na obra de que já lhe dei
notícia no início (6), é verdade que não existe uma exclusividade mas existe
necessariamente uma especificidade sancionatória do direito penal, que não
aparece verdadeiramente salientada, mormente por contraposição com a
chamada via administrativa, cujos contornos resultam por explicitar.

Por outro lado, o Mestre Jorge Quintas anuncia que pretende empreen-
der três níveis de análise:

— implementação da lei — forças policiais e tribunais;
— resultados da alteração legislativa no uso de drogas e na situação

sanitária dos consumidores;
— reacção social informal às alterações legais produzidas.

Mas não deixa de ser curioso que naquilo que apelida de “Passagem
da dissuasão penal ao ditame sanitário”, com base na hipótese formulada
de a descriminalização do consumo não ter efeitos sensíveis quer nos
níveis de consumo quer nos danos produzidos, venha remeter para as
“estruturas oficiais responsáveis” — p. 11, NR 12 — as avaliações rela-
tivas a aspectos técnico-administrativos quanto ao conjunto de actos proi-
bidos que o Estado fixa. Mas então não era essa a avaliação precisa-
mente que se propunha também fazer neste trabalho? É que a p. 12,
precisamente sobre a delimitação do objecto de estudo, o candidato refere
referir que “a propósito da experiência portuguesa de descriminalização
do consumo, dirige-se à regulação exercida pelo sistema legal nas situações
directamente relacionadas com as drogas”, o que parece novamente uma
configuração diferente do que se propõe estudar.

Pelo que lhe pergunto: qual é afinal o objecto? As normas jurídicas
sobre esta matéria? A legitimidade das normas jurídicas, para utilizar a sua
expressão? A alternativa decorrente de outras ordens normativas — como
por exemplo a ética — às normas jurídicas? A alternativa, no âmbito das
normas jurídicas, às normas de tipo incriminatório? Os efeitos das normas
jurídicas? A relação do sujeito com os indirizzos normativos de tipo cri-
minológico ou outro?

4.2. Passemos agora especificamente à análise dos bens supostamente
protegidos com a criminalização desta conduta, em cauda no capítulo I da
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(6) Ob. cit., p. 59.
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parte A, em que o candidato questiona o “papel do direito no debate ideo-
lógico sobre politicas proibicionistas e legitimidade da proibição do con-
sumo e criminalização”.

A p. 18 vem questionar o papel do “direito” no controlo das drogas,
referindo-se-lhe historicamente mas fundamentalmente tendo em conta
interacções com outras ordens normativas como a saúde. Aproveita para
considerar alguns ditos argumentos “puritanos” a p. 19, mas verdadeiramente
talvez fosse esta a sede ideal para distinguir entre sistemas formais e infor-
mais de reconhecimento e validação de regras, por exemplo na senda de
Hart, Canaris, Austin, Dworkin.

Aliás, desse contexto poderia resultar a veracidade ou inveracidade do
que afirma a p. 22, de que o “objectivo principal das políticas de base
proibicionista consiste em eliminar a possibilidade de alguém consumir
drogas ilegais ou pelo menos de forma mais realista, reduzir significati-
vamente a produção, o comércio e o uso de drogas ilegais”.

E se é verdade que a p. 24 se cinge a Cândido da Agra para referir
que o discurso de “erradicação passa do plano social para o individual”, não
explica o fundamento desta evolução.

A questão tem hoje que ser equacionada numa sociedade política
organizada num Estado Social de Direito que se "encontra numa fase da
passagem da sociedade individualístico-liberal à sociedade pluralístico-
-social", e em que florescem as chamadas teorias do uso alternativo do
Direito, de origem e afirmação italianas, ao lado da proposta, prática como
teórica, de "utilizar e consolidar o direito e os instrumentos jurídicos numa
direcção emancipadora, (…)" (7).

Outra perspectiva a apresentar seria por exemplo a da autocolocação
em perigo, aliás com situações típicas documentadas como as descritas
por Teresa Quintela de Brito em Crime praticado em estado de inimpu-
tabilidade auto-provocada por via do consumo de álcool ou drogas (8).

Luísa Neto598

(7) MODESTO SAAVEDRA LÓPEZ, Sobre el uso alternativo del derecho, Valência,
Fernando Torres, 1978, nota 77, p. 40.

(8) TERESA QUINTELA DE BRITO, Crime praticado em estado de inimputabilidade
auto-provocada por via do consumo de álcool ou drogas (Contributo para uma análise do
artigo 282.º do CP à luz do princípio da culpa), AAFDL, 1991, à luz das actiones libe-
rae in causa, em especial pp. 141 a 166, distinguindo a actio libera in causa dolosa e negli-
gente. Veja-se igualmente o Relatório-Parecer 17/CNECV/96 sobre liberalização da droga
e despenalização do seu consumo.
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Esta questão da autocolocação em perigo esteve aliás já no centro da clás-
sica polémica entre H. L. A. Hart e Lord Devlin, respeitante ao controlo
do consumo de drogas, a que nunca se refere. São domínios em que se
verifica um embate entre as soluções de intensificação do controlo ou de
legalização (ao menos do consumo), e em que o equilíbrio é difícil e com-
promissório.

Refere ainda sobre esta temática Paulo Ferreira da Cunha (9) a distinção
entre o caso da liberalização da droga e da despenalização do consumo da
droga: “sendo o consumidor simples (não o consumidor-passador) apenas
uma vítima, não só poderia como quiçá (e em rigor) deveria ser descri-
minalizado pelo legislador ordinário.”

De facto, e como refere o mesmo autor, está em causa (10) a crimi-
nalização de uma conduta desviante como forma de tutela de um bem
jurídico — tutela in extremis, ultima ratio; mas também um carácter peda-
gógico geral da proibição e ainda necessariamente, como missing link do
sistema, a atenção a circunstâncias atenuantes e a causas de exclusão de ili-
citude e à dita culpa na formação da atitude interior.

Ora, o candidato, ao invés, volta aliás a referir-se ao debate ideológico
a p. 24, sendo que uma vez mais utiliza a expressão em sentido leigo,
pouco técnico, pobre e sem convocar as verdadeiras dimensões que aqui
deviam ser envolvidas e que desde logo encontram arrimo constitucional,
como por exemplo na ideia e direito de liberdade, de livre desenvolvi-
mento da personalidade.

É que, neste quadro, a actividade estatal é "concebida como "essen-
cialmente libertadora do indivíduo". Aquela não se desenvolve à custa
dos direitos deste, é ela que "os cria, os organiza, faz deles realidades" (11).

É que o consenso que está na base da constitucionalização também há-de
pois ser tido em conta na desconstitucionalização. É também neste con-
texto que Paulo Ferreira da Cunha (12) apela aos princípios constitucionais,
mormente os da dignidade penal, para evidenciar que são estes a pedra de
toque do conjunto da ordem constitucional vigente.

Parece-nos claro que a ordenação constitucional que surge como
expressão objectiva de valores, mesmo tendo em conta teorias neo-con-

Arguição da dissertação “Regulação legal do consumo de drogas; impactos… 599

(9) Ob. cit., pp. 28 e 29.
(10) Ob. cit., p. 30.
(11) MICHEL TROPER, Le concept d'État de droit, in Droits, Vol. 15, 1992, pp. 51 a 63,

PUF, Paris, pp. 61-63.
(12) Ob. cit., p. 89
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tratualistas, implica uma coexistência com outras ordens normativas mesmo
no âmbito do poder constituinte. A alternativa não é aqui entre o Direito
e a simples “não regulação”. Há outras ordens normativas que devem ser
chamadas a intervir, e o Direito — mesmo nos seus ramos grados — não
pode pretender a total juridificação.

Ora, o candidato discute os eventuais efeitos do proibicionismo
mas nunca verdadeiramente os respectivos fundamentos. A referência
que timidamente faz à configuração dos direitos fundamentais e liberdades
individuais, e à proporcionalidade da reacção penal é algo difusa e sem
conclusão que lhe permita funcionar como acquis para retirar a con-
clusão sobre a legitimidade da proibição do consumo de drogas.

Do que decorre de tudo quanto lhe tenho vindo a dizer, parece-me
claro que me entristece a formulação que dá do que seja o Direito — nas
suas palavras, p. 31, e de Renaud (1991), o Direito seria um instrumento
de limitação das liberdades individuais, imposto com a forma de lei que
visa a protecção de bens jurídicos essenciais à vida em comunidade.
Para além de ser esta uma definição positivista confesso-lhe que me
choca que o ênfase seja colocado na ideia do Direito como limitação e
não como garantia, como constrangimento e não como libertação.
A relação do Direito com a liberdade é obviamente muito próxima, já
que é por excelência o meio de efectivar as liberdades básicas que
numa sociedade democrática são consideradas parte essencial da vida
hodierna.

E falta-lhe precisamente densificar esta perspectiva ontológica e axio-
lógica.

Ao invés da análise que faz, o candidato poderia ter partido da con-
sideração do princípio da proibição do excesso — vertente do princípio da
proporcionalidade — para garantir que o direito não intervém senão em
caso de conflito com outros direitos ou colisão com outros bens — que lhe
caberia identificar, por exemplo na senda de Finnis, Loyd — o que tam-
bém não faz.

Recorde-se que, se para Binding, o bem jurídico é criado pelo Direito,
é o próprio legislador que, “arbitrariamente”, escolhe os objectos a que
deve ser conferida a tutela jurídico-penal, anulando-se assim a função
material e o conteúdo liberal da teoria do bem jurídico, que deixa de ser
uma categoria de defesa dos valores liberais para se tornar uma categoria
com necessidade de ser definida, para Liszt, pelo contrário, o bem jurídico
não é um bem do direito mas antes um bem dos homens reconhecido e tute-
lado pelo Direito, em termos que parecem mais correctos.
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Compete ao sistema cultural definir uma vez mais os valores e nor-
mas que orientam e legitimam as acções sociais e tal determinação terá
de fazer-se por via democrática e aparece-nos concretizada na Constituição.
Bricola (13) é um dos autores que vai mais longe na procura de funda-
mentar constitucionalmente a punibilidade. Após salientar que o legis-
lador constituinte italiano teve a preocupação de circunscrever a ilici-
tude penal dentro de limites de estrita necessidade — e o preceito da
constituição italiana em que Bricola fundamenta a sua posição é de longe
menos conclusivo que o 18.º/2 da Constituição da República Portuguesa —
o referido autor afirma que a "sanção penal apenas pode ser adoptada em
presença da violação de um bem, o qual, caso não possua idêntica dig-
nidade em relação ao valor (liberdade pessoal) sacrificado, deve, pelos
menos, ser dotado de relevância constitucional e, explicitando o que
entende por relevância constitucional de um bem, "não significa sim-
plesmente não contrariedade do bem em relação à constituição, mas
assunção do mesmo pelos valores explicita ou implicitamente garanti-
dos na Constituição”.

Ora, volte a dizer-se, o único bem oponível a um direito, que o can-
didato refere como “mais evidente” (…) é o da protecção da saúde, no que
também não posso concordar consigo, tendo em conta os já referidos ele-
mentos literal, histórico e sistemático.

A vantagem — como assinalei — de ter em conta as teorias deonto-
logistas ou consequencialistas permitir-lhe-ia discutir seriamente a consi-
deração dos temas da liberdade individual, quando estejam em causa ou não
danos para o próprio (…).

E isto para desembocar na consideração do fundamento último do
sistema de normas — uma vez mais se lembrem Austin e Hart — a que
se refere muito insatisfatoriamente a p. 37, sem verdadeiramente dilucidar
a diferença entre normas de 1.º grau — comportamento, normas de
2.º grau — sanções.

Não basta assim referir que a “objecção à legitimidade da proibição
do consumo de drogas são, em rigor, na maior parte dos casos, objecções
à sua criminalização”, ou a referência esparsa a p. 40 aos mecanismos de
dissuasão. Deveria por exemplo fazer referência à temática dos compor-
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(13) FRANCO BRICOLA, Teoria generale del reato, in Estratto del Novissimo Digesto
Italiano, Unione Tipografico, Editrice Torinese, Torino, 1974, passim e NATSCHERADTZ,
ob. cit., p. 142.
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tamentos lícitos alternativos mormente em correlação com os fins das
penas, para explanar as questões da validação normativa e da “dissuasão
socialmente mediada” a que meramente alude.

Há de facto que atender a critérios de justiça distributiva particular no
direito penal — Paulo Ferreira da Cunha (14). E o primeiro interesse do
Estado que a legislação realiza é o da esquematização típica da vida
segundo critérios de justiça. Dentro de uma esfera de liberdade que o
particular intente com a sua conduta prosseguir o fim A ou o fim B é
inteiramente insignificante para o direito, desde que A e B estejam incluí-
dos nas finalidades postas em globo à disposição do agente.

E é também neste contexto que têm que ser pensados os fins das
penas — os de prevenção geral, prevenção especial e reintegração social,
ressocialização e retribuição.

Nesta perspectiva seria bem acolhida a ideia do candidato de apre-
sentar (…) as comparações entre “jurisdições” (utilizando o termo incor-
rectamente) e se esperava um estudo de direito comparado sobre a arti-
culação das dimensões penal/administrativa, somos surpreendidos com
uma referência a estudos comportamentais, aliás adensados e patentes nos
dados (58) que diz faltarem em termos de comparabilidade internacio-
nal. Ou seja, não apresenta verdadeiramente uma comparação dos efei-
tos de alterações legais, já que os dados apresentados surgem comple-
tamente descontextualizadas do sistema normativo-legal e da suposta
ponte que estabelece entre os sistemas de justiça e de saúde.

4.3. Falemos agora mais em especial das alternativas de regulação
a que supostamente se refere o capítulo II, relativo à opção portuguesa
pela descriminalização do consumo.

De facto, vem o candidato referir-se a p. 77 sobre as “alternativas de
regulação legal”.

Volta a dizer-se que a regulação normativa não tem que ser necessa-
riamente jurídica e que sendo jurídica não tem necessariamente que ser legal.
Mas, sem conceder, e ainda que assim o fosse, muito duvido da divisão
alternativa em correntes Proibicionistas conservadoras, Libertárias con-
servadoras e Progressistas, que parecem ter tanto de inconsequentes como
de panfletárias, retomando aliás o tópico do debate ideológico a que já
aludi e que já dissemos que não utiliza em sentido próprio, nem no sen-

(14) Ob. cit., p. 64.
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tido de regime nem noutro a que pudesse corresponder significante e sig-
nificado tecnicamente identificáveis.

O Direito não deve ser, em face do ethos social, nem simplesmente
receptivo, nem passivo. Embora partindo em larga medida dele, submete-o
no entanto a uma conversão intencional, integrante — enquanto siste-
mática — a que vai sempre associada uma atitude selectiva e crítica.
Esta interdependência é hoje por exemplo expressa na consideração em
todos os fora, da intersecção dos chamados ELSI (Ethical, Legal and
Social Issues).

E diga-se, com Castanheira Neves, que o jurista, "enquanto verda-
deiro jurista, será o anti-ideológico por profissão" (15). E que o silêncio
do legislador, e da sociedade, longe de ser um vazio caótico, é assim uma
realidade comunicativa estruturante, que também transmite valoração
maturada, como salientou J. L. Austin. E os próprios recuos da socie-
dade, a vontade que esta em certos momentos revela de não dar solução,
de não marcar posição, deve ser entendida enquanto comunicação de sen-
tido atendível.

Aliás, no âmbito das alternativas que elenca como alternativas proi-
bicionistas, parece uma vez mais pobre a distinção que apresenta entre
criminalização/descriminalização, despenalização de facto, tolerância, des-
criminalização e legalização, ou ainda:

— liberalização;
— legalização do consumo;
— legalização do consumo e mercado;
— regulação sanitária.

É aqui aliás a p. 88 que vem inscrever a descriminalização do con-
sumo na evolução legislativa portuguesa, retomando o iter da lei a que
se referira a seco no inicio do trabalho, fazendo aqui a exegese descri-
tiva mas sem apport analítico.

Ainda quanto às alternativas de regulação — e apesar de supostamente
não dever entrar na Parte B, tendo em conta o referido tratado de Torde-
silhas de arguições —, não posso deixar de dizer que uma frase como
esta “o sistema legal é constituído por duas componentes — legislativa e
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(15) A. CASTANHEIRA NEVES, Curso de Introdução ao Estudo do Direito, Coimbra,
1971-72, pp. 409, 419 e 420.
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aplicativa” não resulta evidente mesmo numa tese não jurídica, assim como
— na mesma página — a ideia de que produção e aplicação são duas
componentes radicalmente diferenciadas do sistema legal.

Acresce ainda que tive pena que não desenvolvesse uma vez mais o
que entende pela diferença entre:

— Descriminalização, que parece fazer corresponder à “retirada
de certos comportamentos da alçada do direito penal” e a

— Desjudicialização: estaria aqui a equacionar ainda que tacita-
mente — porque expressamente o não faz — as hipóteses da
mediação penal ou a mera aplicação de sanções de tipo admi-
nistrativo?

Sem distinguir estas várias questões parece difícil determinar com
esteio seguro o método comparativo dirigido aos vestígios da actuação do
sistema legal e de evolução do consumo e parecem uma vez mais perder
o brilho de síntese quando cinge o âmbito de aplicação da lei aos polícias,
tribunais e a partir de Julho as CDT supostas “instituições autorizadas a
aplicar as leis”, sendo depois estranha e inconsequente a referência à
actuação do Ministério Público — uma vez mais, devia ser enquadrado
como garante e não como condicionante da acção da justiça.

4.4. Por fim e quanto às conclusões apenas para lhe voltar a dizer que
é precisamente o tratamento da esfera de legitimidade normativa, ou, em
última análise, e uma vez mais, a questão do fundamento do poder de
punir que me parece menos satisfatória.

Em democracia, o consenso quanto aos Direitos Fundamentais assu-
mem o carácter de garantias da autonomia individual contra as invasões do
Estado, de direitos à liberdade, definindo o status negativo. Se a vali-
dade formal dos actos estaduais decorre da sua conformidade com a lei, de
acordo com o princípio da legalidade, já a sua legitimidade — que ver-
dadeiramente permite a sua qualificação como actos de um Estado de
Direito — é condicionada pela adesão a estruturação axiológica que lhe
é prévia e superior.

A legitimidade de intervenção do Estado é então necessariamente
medida como um espaço de consciência feito de princípios, mas evoluindo
por casuísmo valorativo.

Como é sabido, Mill distinguiu entre dois tipos de interferência do
Estado: a autoritária e a não autoritária. No âmbito da primeira, o Estado
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proíbe ou limita determinada conduta. Ao invés, no âmbito da segunda,
o Estado dá um conselho ou divulga informação ou actua "deixando os
indivíduos livres para usar os seus próprios meios de prosseguir um
objectivo de interesse geral". “(…) A ideia sócio-filosófica inerente ao
princípio da subsidiariedade está estreitamente ligada ao princípio geral
do direito de soberania do indivíduo no interior da organização
social" (16).

Ora assim sendo, parece-me que a mera e simples conclusão de que
as políticas de controlo das drogas se destinam a proteger os indivíduos e
a sociedade das consequências danosas, reais ou potenciais do uso de dro-
gas pode revelar-se pouco específica para o objecto e hipótese que come-
çara por formular.

Mestre Jorge Quintas, muito sinceramente, uma boa defesa.
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(16) ENZO MATTINA, Subsidiarité, démocratie et transparence, in Revue du Marché
Unique Européen, Vol. 4, 1992, pp. 204, 206 e 213.
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