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MOÇÃO N.º 01/2016
MOÇÃO DE REPÚDIO

O Conselho Regional de Serviço Social da Bahia – 5.ª Região, vem a público expressar o repúdio às ações

dos setores de segurança pública, atos legislativos e projetos de caráter proibicionistas que conduzem às políticas

públicas, deflagrando o modelo repressivo-coercitivo, como solução falaciosa para a redução da criminalidade e

violência. 

A lei  11.343/2006, a chamada Lei Antidrogas, preconiza em seu artigo 28 a aplicação de penalidades

alternativas, que tenham cunho educativo para àquele que “adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou

trouxer consigo,  para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou

regulamentar”.  Entretanto,  identificamos que sob a  égide  da  “guerra  às  drogas”,  os  poderes  de  polícia, que

representam a porta de entrada para os processos penais, ao abordar grupos específicos majoram os flagrantes e

transformam situações de baixo potencial ofensivo em crimes graves. 

Em verdade, estas ações que maximizam o estado penal, revelam-se como  um potente instrumento de

criminalização da pobreza e da juventude negra.  O CONECTAS – ONG internacional  sem fins lucrativos, que

funciona desde 2001 em São Paulo, promovendo a efetivação dos Direitos Humanos e do Estado Democrático de

Direito,  informa que as recentes pesquisas neste campo demonstram que a maior parte das pessoas presas por

crimes relacionados a drogas são homens, jovens com idade entre 18 e 29, negros e pardos, com escolaridade até o

ensino fundamental completo e sem antecedentes criminais. Estes dados devem nos fazer refletir, agir e tomar

posicionamento contrário ao proibicionismo, que ao contrário do que divulgam a mídia tendenciosa, servem para

impingir violência às comunidades populares, que são os verdadeiros alvos desta ofensiva. 

Outra pesquisa deste mesmo organismo, afirma que os jovens são geralmente presos sozinhos, sem arma,

com pouca quantidade de droga e sem que tenha havido qualquer atividade de inteligência policial para sua prisão

- são presos nas “rondas” das polícias militares. Não há, portanto, verdadeira articulação estratégica no combate ao

tráfico e suas redes, mas tão somente a prisão de usuários como traficantes ou de pequenos traficantes, facilmente

substituídos na estrutura do crime quando presos. A criminalização das drogas também vem contribuindo para o

encarceramento em massa de usuários e de traficantes não violentos.

O Ministério da Justiça divulgou no último FONAPE – Fórum Nacional de Alternativas Penais, que o

Brasil ocupa a quarta posição em população carcerária no mundo, perdendo apenas para os EUA, China e Rússia, e

dentre os quatro é o que tem o crescimento do encarceramento mais acelerado. São mais de 600 mil pessoas presas

no Brasil, sendo que 40% são de presos provisórios! 

Nosso olhar crítico sobre o problema deve voltar-se para o impacto do proibicionismo no sistema penal e

na sociedade, para que possamos superar este paradigma, desenhando movimentos de cunho antiproibicionista e

em direção à descriminalização e legalização.
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