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Parabéns!!!

O conselheiro Gilberto Martins (foto ao 
lado) ocupa há três anos a vaga do Mi-
nistério Público dos Estados no Conselho 
Nacional de Justiça. O conselheiro, que é 
também ouvidor-geral do órgão, esteve na 
semana passada na nossa Seção Judiciária 
onde realizou uma audiência do CNJ para 
a qual aquele conselho pediu a cessão 
de espaço nesta Seccional. O conselheiro 
concedeu uma entrevista exclusiva para o 
JFH.

Justiça Federal Hoje – Tem se discu-
tido muito no Brasil a redução da maiori-
dade penal para 16 anos. O que o senhor 
pensa do assunto?

Conselheiro Gilberto Martins – A matu-
ridade biológica é que é — ou que deveria 
ser — o fator determinante da culpabilida-
de. É o que determina que a pessoa tem 
a capacidade de entender o caráter ilícito 
do fato. É esse fator biológico que deve 
nortear a responsabilidade penal. Nosso 
constituinte optou por fazer o marco inicial 
dessa capacidade aos 18 anos. Em alguns 
países, adota-se a análise caso a caso se a 
pessoa tem ou não capacidade de entender 
o caráter ilícito do fato. Essa discussão vai 
se dar no Congresso Nacional. O senador 
Aloysio Nunes deverá puxar essa discussão 
porque é autor de projeto nesse sentido. 

Eu acredito que poderíamos avançar 
em uma nova regulamentação sobre a 
questão da impunidade, mas com dois 
pressupostos: a utilização mista da aferi-
ção dessa capacidade e para determinar os 
tipos de crime, as categorias penais. 

Hoje a própria lei já prevê que os pre-
sídios devem ter alas específicas de acor-
do com a condenação. Não é razoável 
pegar uma pessoa que praticou um delito 
de menor potencial ofensivo e colocar jun-
to de presos de altíssima periculosidade, 
envolvidos com latrocínio, com tráfico de 
drogas ou outros crimes graves. E isso 
tem acontecido no Brasil. Os presídios 
brasileiros têm se tornado uma universi-
dade para a criminalidade. 

JFH – O CNJ promove todo ano o Mu-
tirão Carcerário. O que o senhor acha da 
iniciativa?

Gilberto Martins – Quem coordena este 
importantíssimo programa é o conselheiro 
Guilherme Calmon. Os mutirões carcerá-
rios têm se deparado com inúmeros casos 
de execuções penais em que não foram 
respeitados os prazos que asseguram de-
terminados direitos aos presos, como os 
benefícios de livramento condicional ou 
as progressões da pena. Muitas vezes, por 
fragilidade ou deficiência do sistema, esses 
direitos não são assegurados. 

Esses mutirões têm o papel também 
de analisar todo o sistema carcerário, suas 
estruturas, condições do cumprimento da 
pena privativa de liberdade, instalações 
físicas dos presídios, superlotações etc, 
para fornecer as diretrizes para o Executivo 
desenvolver políticas públicas nessa área.

JFH – Recentemente, repercutiram in-
ternacionalmente os episódios de presos 
decapitados no Espírito Santo. Em Pedri-
nhas, no Maranhão, e no Presídio Central 
do Rio Grande do Sul houve rebeliões e 
mortes. O Brasil ficou com uma imagem 
péssima lá fora.

Gilberto Martins – Esses são alguns 
dos vários exemplos da má gestão do sis-
tema penitenciário brasileiro. O que eu 
posso dizer, numa linguagem muito sim-
ples, é que os políticos não querem voltar 
suas atenções para essas atividades por-
que talvez não deem voto e muitas vezes 
por questões ideológicas. Eles acham, e 
de certa forma não deixam de ter certo 
grau de razão, que investir na saúde, in-
vestir na educação, por exemplo, pode 
minorar os problemas decorrentes da falta 
de estrutura que gera todo o aumento do 
sistema carcerário. 

Em uma visão talvez até romântica, 
acredita-se que investir na prevenção e 
na redução da criminalidade seria investir 
na educação, na saúde, em outras polí-
ticas públicas como saneamento e infra-
-estrutura. Então, de certa forma, eu não 
reprovo essa tendência da política brasi-
leira, mas isso precisa ser equilibrado. O 
que não se admite é que o Estado relegue 
a tal ponto as condições de cerceamento 
da liberdade que leve a um estágio de de-
gradação social em que os presos acabam 
cumprindo penas em ambientes absoluta-
mente inadequados e até violadores dos 
direitos fundamentais de qualquer cida-
dão.

JFH – E toda essa superlotação carce-
rária acontece paralelamente ao fato de 
que há uma quantidade imensa de man-
dados de prisão não cumpridos ainda.

Conselheiro Gilberto Martins – Se já 
temos um déficit enorme de vagas nos 
presídios, imagine se as estruturas de re-
pressão do crime pudessem executar todos 
os mandados de prisão? Parece-me que o 
número de mandados a serem cumpridos 
se aproxima ou é até maior que o núme-

ro de presos que temos. Se 
todos fossem cumpridos a 
população carcerária dobra-
ria. Nós temos que adotar 
algumas medidas sanciona-
doras no aspecto penal que 
possam ser fora do sistema 
penitenciário. Inclusive eu 
sou favorável a prisão domi-
ciliar, mas desde que haja 
mecanismos de controle da 
efetividade do cumprimento 
dessa sanção. Temos que 
buscar penas alternativas, 
aprimorar seu sistema de 
fiscalização, tornar efetivo o 
cumprimento das sanções. 

Eu entendo que o Bra-
sil pune muito e pune mal. 
Nosso país tem punido 
aquilo que é consequência 

de um descaso histórico. O Brasil não cos-
tuma punir os grandes crimes, os grandes 
desvios de recursos públicos. Se fizermos 
levantamentos hoje nos presídios, e há es-
tatísticas nesse sentido, veremos que qua-
se 90% dos presos sempre foram relega-
dos pelo Estado. A imensa maioria nunca 
teve uma carteira de trabalho assinada, 
nunca foi inserida no mercado de trabalho, 
nunca teve a oportunidade de desenvolver 
uma atividade lícita. Praticamente foram 
empurrados para a criminalidade. E quais 
foram os fatores que fizeram com que eles 
fossem levados a isso? E  esta é uma opi-
nião minha, o que levou a tal situação é 
a corrupção, os crimes contra a adminis-
tração pública, os grandes escândalos, os 
grandes desvios. E é para esses casos que 
o Estado, especialmente o Poder Judiciário 
e o sistema de Justiça, não têm dado a 
resposta correta, não tem punido adequa-
damente. 

Então eu acho que nós temos que punir 
melhor, e quando eu falo punir melhor é 
punir verdadeiramente aqueles que prati-
cam os crimes que são altamente lesivos 
ao Estado. Esses crimes que nós devemos 
começar a ter a preocupação de levar a 
efeito. E daí porque em 2012 trabalhei 
muito firme com propósitos de implantar, 
para 2013, a Meta 18 no Conselho Na-
cional de Justiça e agora a Meta 4 para 
2014, que é o julgamento das ações de 
improbidade administrativa, os crimes 
contra a administração, a meta de com-
bate a corrupção, porque sempre tive essa 
concepção de que se deve priorizar o jul-
gamento das ações de crime que são alta-
mente lesivos ao estado e lesivo, portanto, 
a sociedade brasileira.

JFH – Atualmente tem se discutido 
muito a questão do aborto, inclusive ela 
está presente nas campanhas dos candi-
datos a presidente da República. O STF 
recentemente julgou o direito da mulher 
de abortar fetos com anencefalia. Qual a 
sua opinião a respeito do tema?

Gilberto Martins – A questão do aborto 
de anencéfalos não passou pelo Conselho 

Nacional de Justiça, mas pelo Supremo 
Tribunal Federal. Confesso que nunca me 
debrucei nesse aspecto da discussão. Não 
dizia respeito a qualquer posicionamento 
que eu tivesse que tomar na condição de 
conselheiro ou mesmo até como promotor 
de Justiça. Nunca me deparei com situa-
ções dessa natureza. 

Eu fico de certa forma aliviado porque 
isso envolve aspectos de ordem religiosa, 
questões espirituais, de fé, que diz res-
peito à preocupação desses cultos com 
a preservação da vida - da vida que me 
refiro é daquele que está sendo gestado –, 
além do aspecto da saúde da pessoa que 
está gestando esse feto com anomalia, e 
questões de interesse da sociedade, com 
reflexo jurídico sobre o aborto, sobre a sua 
legalidade ou não. 

JFH – Ainda nessa linha da fé, também 
se debate muito sobre do uso de símbolos 
religiosos nas dependências dos tribunais. 
Alguns juízes são contra, outros a favor. O 
senhor tem uma opinião a respeito?

Gilberto Martins – Essa discussão ain-
da está em recurso no CNJ. Eu confesso 
que não vou dar minha opinião nesse mo-
mento até porque num futuro próximo eu 
vou ter que me manifestar nesse julgamen-
to. Mas o que está em jogo é a liberdade 
religiosa e o conflito com o princípio de 
um Estado laico que tem que assegurar a 
liberdade religiosa, qualquer tipo de culto 
religioso que esteja dentro dos padrões de 
legalidade. Como eu disse, esse tema está 
em discussão no CNJ e pode ser chama-
do na próxima sessão à discussão.  Vou 
aguardar o voto vista de um conselheiro 
que o apresentará na próxima sessão. 


