
E-mail para contato: danyellemarques@hotmail.com IES: UNESA

Autor(es): Danyelle Marques Freire da Silva; Felipe Schaiblich Cardoso Fortes; Ebadan Schaiblich Cardoso Fortes; Stefany da Silva 
Ribeiro Lima

Palavra(s) Chave(s): Pena de morte, moral, consciência sócia

Título: O PROBLEMA DA MORALIDADE DA PENA DE MORTE: O CASO DOS BRASILEIROS CONDENADOS NA INDONÉSIA

Curso: Direito

Ciências Jurídicas

RESUMO

O presente trabalho tem como proposta analisar os casos dos brasileiros que foram condenados à morte na Indonésia por tráfico de drogas, sob a 
ótica do conceito de moral. O objetivo do trabalho é diferenciar as formas como as leis dos dois países, Brasil e Indonésia, são formuladas 
conceituando principalmente a questão do entendimento da “moral” em relação a formação da consciência social que influencia diretamente nas 
leis jurídicas de determinada sociedade. A metodologia utilizada foi a bibliográfica.  O brasileiro Marco Archer era instrutor de voo livre e foi preso 
ao tentar entrar na Indonésia, em 2004, com 13 quilos de cocaína escondidos nos tubos de uma asa delta. A droga foi descoberta pelo raio-x, no 
Aeroporto Internacional de Jacarta. Archer conseguiu fugir, mas foi preso duas semanas depois. Outro brasileiro, Rodrigo Gularte, também foi 
preso em 2004. A moral varia no tempo e no espaço. Assim, cada povo possui sua moral, que evolui no curso da história, consagrando novos 
modos de agir e pensar. O dever moral não é exigível em juízo, reduzindo-se a dever de consciência, enquanto o dever jurídico deve ser 
observado sob pena de o transgressor sofrer os efeitos da sanção organizada, aplicável pelos órgãos especializados da sociedade.  Desde o 
governo Lula, o Brasil vem trabalhando diplomaticamente na tentativa de anular a pena de Archer de execução para prisão perpétua. As tratativas 
continuaram ao longo do governo Dilma, mas foram inúteis. No dia 18 de janeiro, o governo indonésio matou Archer a tiros . Gularte teve o 
mesmo destino, foi executado em 28 de abril. As normas do Direito são elaboradas pelo legislador, pelos juízes, pelos usos e costumes, sempre 
por terceiros, podendo os seus mandamentos coincidir ou não com as convicções que temos sobre o assunto. Podemos criticar as leis, das quais 
dissentimos, mas devemos agir em conformidade com elas. Isso significa que elas valem objetivamente, independentemente, a despeito da 
opinião e do querer dos obrigados. Essa validade objetiva está além das pessoas, das normas jurídicas, as quais se põem, por assim dizer, acima 
das pretensões dos sujeitos de uma relação, superando-as na estrutura de um querer irredutível ao querer dos destinatários, é o que se denomina 
heteronômica. A moral é autônoma, é de foro intimo, cada um tem seus próprios valores morais e que, não necessariamente, são iguais aos dos 
demais indivíduos, assim sendo, conclui-se neste estudo que os valores morais referentes ao tráfico de drogas da Indonésia não são os mesmos 
que as do Brasil, por esse motivo os Brasileiros foram presos lá e as tentativas de revogação da pena foi anulada.

Ciências Jurídicas

Direito
IX Seminário de Pesquisa da Estácio


