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MORTE

INDONÉSIA: Tham Tuck Yin (ou A.Tijai), um artesão malaio de 29 anos de idade
=============================================================================
Em 17 de janeiro de 1995, Tham Tuck Yin foi condenado à morte, por tráfico
de drogas, pelo Tribunal Central do Distrito de Jacarta.
Tham Tuck Yin foi detido com Sae Lim Iaw, de 50 anos, cidadão tailandês, e
Freddy A Ting, de 44 anos, cidadão indonésio, no Hotel Indonésia, em 11 de maio de
1994. Todos foram acusados de estarem na posse de heroína pura, crime que pode ser
punido com a morte ou com prisão perpétua. Sae Lim Iaw e Freddy A Ting foram condenados
à prisão perpétua em 23 e 24 de janeiro, respectivamente.
Acusado de ter transportado heroína de Medan para Jacarta, seguindo instruções
de um terceiro, Tham Tuck Yin também recebeu uma multa de 50 milhões de rupias (22.716
dólares norte-americanos). Seus advogados dizem que essa punição acessória contraria
o art. 67 do Código Penal indonésio, que veda a imposição de outras penas juntamente
com a condenação à morte. Tham Tuck Yin informou que vai apelar da sentença.
INFORMAÇÃO

GERAL

Na Indonésia, os delitos relacionados com o tráfico de drogas podem ser punidos
com a morte. Pelo menos 35 pessoas já foram condenadas à pena capital desde 1985,
algumas por tráfico de drogas.
Os presos condenados à morte pelos tribunais civis têm o direito de recorrer
ao Tribunal Supremo. Se o Tribunal Supremo confirma a sentença, o último recurso
jurídico consiste em solicitar clemência presidencial. Contudo, como o presidente
raras vezes a concede, muitos condenados recusam-se a solicitá-la, temendo que a
negativa presidencial provoque sua imediata execução.
Os argumentos favoráveis à pena de morte dizem que seu uso dissuade os
traficantes de drogas de uma forma mais eficaz que outros castigos. Entretanto, não
ficou demonstrado de forma concludente que, nos últimos cinco anos, a pena capital
tenha reduzido o número de delitos relacionados com o tráfico de drogas. Aqueles que
pertencem aos escalões inferiores do narcotráfico costumam ser detidos e julgados,
mas os líderes mafiosos sequer são ameaçados.

AÇÕES

RECOMENDADAS

Enviem telegramas, fax, telex ou cartas por via aérea, em inglês ou em português:

•expressando preocupação com a condenação de Tham Tuck Yin à morte;
•pedindo que sejam comutadas esta e todas as outras sentenças de morte pendentes de
execução;
•manifestando sua oposição à pena de morte, por se tratar de uma punição
cruel e uma violação do direito à vida.

APELOS

extremamente

PARA

Presidente:
President Suharto
President RI
Istana Negara
Jl.Veteran
Jakarta Pusat
Indonésia
Telegramas: President Suharto, Indonésia
Tratamento: Dear President Suharto / Excelentíssimo Senhor
Ministro da Justiça:
Minister of Justice
Haiji Utoyo Usman S.H.
Menteri Kehakiman
Jl. H.R. Rasuna Said Kav, 6-7
Kuningan
Jakarta Selatan
Indonésia
Fax
: + 62 21 525 3095
Telegramas: Minister of Justice, Jakarta Selatan, Indonésia
Tratamento: Dear Minister / Excelentíssimo Senhor

CÓPIAS

PARA

Presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos
Ali Said SH
Ketua Komisi Nasional Hak Azasi Manusia
Jalan Veteran No,11
Jakarta, Indonésia
Fax: + 62 21 314 1625 (c/o Ministry of Justice)
e para a representação diplomática da Indonésia no país do remetente.

ENVIEM OS APELOS IMEDIATAMENTE !
Consultem o Secretariado Internacional, ou os escritórios das seções brasileira ou
portuguesa, caso queiram remeter apelos depois do dia 19 de março de 1995.

(traduzido no Brasil)

