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reflexos no Sistema Internacional.   

1. RESUMO  

Este trabalho tem como tema a pena de morte no âmbito internacional e analisa, com 

base no processo histórico mundial e nos países que ainda adotam essa prática, se tal 

punição traz efeitos positivos ou negativos como instrumento de combate à 

criminalidade. Além disto, discute o papel do Estado em gerar o bem-estar do 

individuo, tendo como fonte a segurança e a liberdade. A pesquisa foi realizada 

através do método qualitativo, descritivo e de caráter exploratório, baseando-se em 

livros e dados de Organizações Não Governamentais (ONGs) como, a Anistia 

Internacional (AI) e a Human Rights Watch (HRW); ademais, apoiando-se em 

documentos na Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e do Escritório 

das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (Unodc). O desfecho da pesquisa prevê 

confirmar que a condenação por pena de morte não gera um progresso na diminuição 

de crimes e tráficos de drogas, assim como foi visto no caso dos brasileiros 

executados na Indonésia em 2015. Discute-se também as medidas que podem ser 

adotadas para substituir a pena de morte como instrumento de punição para 

determinados crimes. 

 

2. INTRODUÇÃO  

A pena de morte é definida como um processo legal de morte a fim de punir o civil que 

cometeu um ato ilegal perante as ordens jurídicas de uma sociedade ou governo, 

sendo ele executado após o fim do julgamento. Há relatos históricos que são 

relevantes no que se diz respeito ao tratamento judicial de condenação do civil que 

cometeu um ato ilegal; também há relatos de radicalização da pena de morte com a 

finalidade de estabelecer a ordem e o respeito dentro de uma sociedade. Com o 

surgimento de novos atores internacionais, como Organizações Internacionais (OIs) e 

ONGs, a percepção da pena de morte tomou novos rumos, sendo avaliada de forma 

crítica e questionada: “Por que usar este ato tão radical?” ou “Por que não usar este 

ato?”. Para as duas vias, procuramos respostas em um fundamento: Há solução da 

criminalidade utilizando a prática de execução? 



3. OBJETIVOS  

A pesquisa tem como objetivo geral debater a pena de morte perante o Sistema 

Internacional, com a análise no desenvolvimento histórico desta prática nos Estados 

que a adotam, explorando os motivos, formas e explicações para tal ação. Como 

objetivos específicos, busca-se analisar os efeitos que a condenação pode trazer ao 

combate da criminalidade e o papel do Estado no bem-estar social de cada indivíduo 

condenado.  

 

4. METODOLOGIA  

O estudo baseou-se em pesquisa de caráter bibliográfico, exploratório e descritivo, por 

meio de características qualitativas. As fontes consultadas incluem livros, noticiários, 

periódicos e dados de ONGs, tal como na Anistia Internacional (AI) e a Human Rights 

Watch (HRW), além de em relatórios e documentos oficiais da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e do Escritório das Nações Unidas sobre 

Drogas e Crimes (Unodc).  

 

5. DESENVOLVIMENTO  

Na antiguidade, a pena de morte era consideravelmente executada, além de ser 

considerada permitida e até mesmo normal. Em muitos casos, a aceitação desta 

prática não constituía um problema, pois era considerada sinônimo de justiça.  

Todavia, pouco se discutia a respeito da legitimidade de se penalizar um criminoso à 

morte. Durante a Idade Média, a pena de morte continuou a não ser discutida e foi 

utilizada ainda mais, só que dessa vez por um órgão especifico, a Santa Inquisição, 

que rotineiramente recorreu à pena capital. No século XVIII, com o surgimento da Era 

das Luzes ou Iluminismo, a pena de morte deixou de ser aplicada em grande escala 

em razão da ascensão de uma visão humanística dos direitos do homem, o que 

instigou a redução dos castigos físicos, incluindo a pena de morte.  

Desde a criação da Organização das Nações Unidas (ONU), em 1945, 140 países 

aboliram a pena de morte de suas leis internas ou na prática. Assim, apenas 37 dos 

195 países membros ou observadores1 das Nações Unidas tem a pena de morte como 

lei de seus Estados, tanto para crimes comuns quanto para crimes de guerra. 

                                                           
1
 Os membros observadores são a Santa Sé e a Autoridade Nacional Palestina. 



Atualmente, segundo a Anistia Internacional (AI), só se tem noticia de 22 países que 

adotam a pena de morte como punição. Entre eles, os que mais executam são China 

(que não disponibiliza qualquer informação sobre os reais números de pessoas 

executadas), Irã, Arábia Saudita, Iraque e Estados Unidos, além de que alguns países 

haviam deixado de aplicar essa ação, mas, em 2014 retomaram a pena de morte, que 

são Bielorrússia, Egito, Emirados Árabes Unidos, Guiné Equatorial, Jordânia, 

Paquistão e Cingapura. Com isso, o numero de países que condenam indivíduos a 

esse castigo é de 58 no mundo.  

Os motivos são variáveis para aplicar essa punição. Na China, por exemplo, aplica-se 

a pena de morte a crimes de fraude fiscal e desvio de verba; o Irã utiliza para punir o 

adultério e a homossexualidade; a Arábia Saudita utiliza a pena capital para falsa 

profecia e assalto a mão armada; nos Estados Unidos –considerando os 32 estados 

que aderem a essa lei– pune-se o terrorismo; e no Iraque aplica-se a pena a casos de 

sequestro e homicídio qualificado.  

Outros países usam da pena de morte como repreensão ao tráfico de drogas e à 

criminalidade, porém, várias organizações de direitos humanos atestam que não há 

qualquer confirmação de que a pena de morte reduza os índices dos crimes e nem 

mesmo do terrorismo. Pelo contrário, analisando os indicadores descobrimos que a 

criminalidade aumentou durante os anos. Alguns estudos realizados nos Estados 

Unidos e no Canadá mostram que, no Canadá, a taxa de criminalidade decresceu 

44% desde a abolição dessa medida e nos EUA a taxa média de criminalidade é de 

5.71 por 100 mil habitantes. E se tratando de tráfico de drogas, também não há um 

número exato de que o contrabando reduziu, como é o caso da Indonésia, que adota 

essa punição para questões relacionadas ao narcotráfico, porém sem o resultado 

esperado da redução do número de pessoas que tentam entrar no país portando 

drogas. 

 

 

6. RESULTADOS ESPERADOS  

Espera-se por meio das pesquisas realizadas constatar que a punição por pena capital 

não diminui os índices de criminalidade nos Estados que ainda adotam essa medida. 

Em alguns países como Irã e Indonésia, o consumo de drogas chega a ser maior, 

mesmo com tal condenação. Além de arranjar uma solução para que a pena de morte 

seja eliminada da jurisdição de tais Estados, é necessário verificar que esta prática 

fere os preceitos fundamentais da Declaração Universal dos Direitos do Homem. 
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