
SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA 
CLODOALDO PINT070, 

Cesar Barros Leal 

Exmo. Sr. Augusto Cesar Coutinho, Presidente do Conselho Peni

tenciario do Estado do Ceara. Demais Conselheiros e autoridades que 

nos concedem o premia de sua presen<;a. Minha querida esposa Ivana, 

minha doce filha Larissa, meus estimados irmaos, demais parentes e 

amigos. Senhoras e senhores. 

Uma cativante e fmpar emo<;ao . E como reproduzo o que senti 

ante a notfcia de que me seria concedida, merce da aten<;ao e da ge

nerosidade dos membros do egregio Conselho Penitenciario do Esta

do do Ceara, a medalha Clodoaldo Pinto, institufda em 16 de janeiro 

de 2004 e outorgada em dezembro do mesmo a no, por primeira vez, 

ao conselheiro Fausto Barreira de Gustavo Braga, em reconhecimento 

a cinco decadas de dedica<;ao a este colegiado, cuja funda<;ao data de 

27 de janeiro de 1927. 
A emo<;ao se somou o desvanecimento. A surpresa se agregou a 

percep<;ao da magnitude da homenagem, que traz o selo do elevado 

respeito desfrutado pela institui<;ao concedente em todo o pals. 

E sabido que os Conselhos Penitenciarios, como 6rgaos consul

tivos e fiscalizadores, tem dado, historicamente, no exercfcio de suas 

fun<;6es institucionais, uma esplendida contribui<;ao ao aprimoramen

to da execu<;ao penal. Integra-los e muito mais do que um munus; 
constitui um privilegio reservado a quem, altruistamente, manifesta, 
na defesa dos direitos do cidadao aprisionado, uma profissao de fe, 
municiando-se de obstina<;ao no esfor<;o, jamais acabrunhado pela 
sombra do desalento, de mudar a face perversa do sistema prisional 

brasileiro, exaurido pela ausencia de polfticas publicas, pelo abandono 
a que foi exposto durante decadas, no curso das quais prevaleceu uma 

ignominiosa omissao, cumplice da indiferen<;a e do imobilismo. 
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0 Dr. Fausto Braga, natural de Fortaleza, bacharel em Ciencias Ju

rfdicas e Sociais, tem sido, desde quando foi nomeado membra deste 

Conselho, no longfnquo ano de 1954, pelo entao Governador Stenia 

Gomes da Silva, um abnegado defensor dos direitos dos presos, so

bretudo daqueles que, embora nao atingidos pela lei ou pela senten<;a 

condenat6ria, sao diuturnamente conspurcados nos desvaos infectos 

da justi<;a criminal em que se transformou boa parte de nossas pris6es, 

habitadas predominantemente, como afirmei alhures, par "cidadaos 

de segunda categoria (ou de grau zero), despojados, miseraveis, po

bres dos pobres, o que abona a imagem de uma Justi<;a para margi

nalizados e traz a mem6ria o poeta argentino Jose Hernandez, em sua 

obra prima El Gaucho Martin Fierro ("Para ele sao os calabou<;os, I 
Para ele as duras pris6es; I Em sua boca nao ha razoes IEmbora a razao 

lhe sabre; I Que sao sinos de pau I As razoes dos pobres"). 

Receber esta medalha, sucedendo ao nobre conselheiro Fausto 

Braga, vem a ser uma honra, que se expande pela relevancia do nome 

que nela se inscreve: Clodoaldo Pinto, nascido aos 27 de outubro de 

1896, na povoa<;Cio de Belem de Machado, no municipio de Quixera

mobim, "homem simples e conversador, dotado de humildade exem

plar, pr6pria dos que realmente conhecem o segredo e o misterio das 

coisas e dos seres", na expressiva linguagem de Dimas Macedo; advo

gado criminal (celebrizado por sua atua<;ao no juri), promotor de justi

<;a, professor de Direito Penal da Faculdade de Direito da UFC (com a 

ressalva de que, tendo sido nomeado Desembargador em 1945 e nao 
podendo aquela epoca acumular com o Magisterio, preferiu a majes

tade da catedra), presidente da Seccional do Ceara da OAB, jornalista 
e poeta bissexto, membra da Academia Cearense Letras (na vaga hoje 
ocupada por Cid Sab6ia de Carvalho), integrante deste Conselho Pe

nitenciario, falecido em 1979, um dos mais reverenciados intelectuais 

do Ceara, que ombreia com figuras consagradas, da estirpe de Farias 

Brito, Alberto Nepomuceno, Rodolfo Te6filo, Cl6vis Bevilaqua, Rocha 

Lima e Jose de Alencar, e ao qual coube al<;ar-se alem de seu tempo 

pelas asas da dimensao de sua obra e da trajet6ria de sua vida e pelo 

249 



exemplo imperecedouro de erudic;ao (matizada pela universalidade de 
seus conhecimentos), de humanismo e de honradez, transmitido as 
gerac;oes presentes e vindouras. 

m nome do lnstituto do Ceara, em outubro de 1996, na soleni
dade comemorativa do nascimento de Clodoaldo Pinto, o criminalista 
Francisco Ernando Uch6a Lima, ex-Senador da Republica, ex-Presidente 
do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ex-Secretario 
de Justic;a do Estado do Ceara, a quem nos impende reverenciar par 
sua estatura como intelectual e homem publico e que, numa aben
c;oada coincidencia, e tio do Dr. Ernando Uch6a Lima Sobrinho, ex
Presidente do Conselho Penitenciario e, pontuou: " ... quando ingressei 
na tradicional Faculdade de Direito da UFC, meu maior desejo era ser 
aluno de Clodoaldo Pinto. Primeiro, porque ja conhecia sua fama de 
homem verdadeiramente invulgar, que se notabilizara pela privilegiada 
inteligencia, pela admiravel erudic;ao, pela verticalidade moral, pela 
altivez com que defendia suas crenc;as, pela lealdade jamais desmen
tida, pelas virtudes inexcedfveis de chefe de familia, de professor, de 
advogado, que dividia com o grande mestre Olavo Oliveira o prestfgio 
de melhor criminalista do Ceara; segundo, porque a minha irresistfvel 
vocac;ao para a advocacia criminal, manifestada ainda na epoca de 
ginasiano, haveria de me conduzir a uma aproximac;ao mais estreita 
com o velho e querido lente da 1 a Cadeira de Direito Penal, indubita
velmente um dos mais capazes do Pafs." 

Neste momenta crucial em que vive o Brasil, com a disseminac;ao 
endemica do vfrus da corrupc;ao, a atuac;ao desinibida dos predadores 
da coisa publica, a desfac;atez dos mercadores palacianos de ilusoes, 
tendo como pano de fundo uma imensa exclusao social (mascarada por 
programas de duvidosa capacidade de inserc;ao), a afronta sistematica 
aos direitos humanos, a violencia ubfqua e desmedida, a inseguranc;a 
crescente e a impunidade generalizada, torna-se imprescindfvel reabili
tar a fe nas pessoas e nas instituic;oes e cerrar fileiras em busca de um 
novo tempo, tomando como referenda figuras como Clodoaldo Pinto. 
Nesse contexto, e preciso propugnar ac;6es preventivas de curta, me-

250 



dio e Iongo prazo, repelindo os que proclamam a altas vozes o prima
do da repressao e buscam difundir em nossa sociedade amedrontada 
uma impostura: a de que o crime demanda, para seu enfrentamento, a 
aplicac;ao hegem6nica das penas privativas de liberdade, de prefen?ncia 
cada vez mais longas e mais severas, o que se sugere na contramao da 
hist6ria do direito penal moderno, o qual, alicerc;ado na prudencia e na 
razoabilidade, advoga, nos dominios do minimalismo, o carater residual 
do aprisionamento e o emprego das penas e medidas alternativas para 
os delitos de pequena e media lesividade social. 

Ao Conselho Penitenciario, c6nscio de seus desafios e da grande
za de sua missao, cum pre assumir uma atitude proativa e vigilante, em 
especial no ambito da prisao, esse deploravel erro hist6rico de que nos 
falava Helena Claudio Fragioso, convertido- para Nathaniel Hawthor
ne - na flor negra da civilizac;ao, posto que ali, no rec6ndito de seu 
interior, guetos saturados da miseria humana, em que a autoestima e 
a decencia aluem sob o peso do 6cio e da promiscuidade, onde se pro
move a ultranza o aviltamento moral e se aperfeic;oa a arte da trapac;a 
e da dissimulac;ao, onde a tortura e perpetrada amiudadas vezes sob 
a capa da manutenc;ao da ordem e da disciplina (recordando-nos os 
versos do 'Navio Negreiro, de Castro Alves' : 'Senhor Deus dos desgra
c;ados! /Dizei-me v6s, Senhor Deus! /See loucura, se e verdade !Tanto 
horror perante as ceus! '), fere-se frontal mente, a cada momenta, o es
pirito da Lei de Execuc;ao Penal, exuberante na dicc;ao ingenua de seu 
artigo 1°, no qual se assevera, sob a inspirac;ao das Regras Mini mas da 
ONU, que a execuc;ao penal tern por objetivo, alem de efetivar as dis
posic;6es da sentenc;a ou da decisao criminal, proporcionar condic;6es 
para a harmonica integrac;ao social do condenado e do internado. 

Se, por um lado, as alterac;6es produzidas pel a Lei n. 10.792/03 
reduziram o espectro de atuac;ao dos Conselhos (excluindo-lhes a 
obrigatoriedade de emissao de pareceres do 6rgao, em pedidos de 
livramento condicional), por outra parte a eles cabe agora, em pan
to grande, dar continuidade as demais atribuic;6es previstas em seu 
regimento; reforc;ar seu papel fiscalizador; colaborar na elaborac;ao e 
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revisao da polftica criminal do Estado, dando cumprimento as diretri
zes fixadas pelo CNPCP; recomendar o fortalecimento das defensorias 
publicas com vistas a uma assistencia adequada a massa carceraria, 
assim como incentivar a criac;ao das escolas penitenciarias e dos conse
lhos da comunidade e a aplicac;ao progressiva das alternativas penais, 
entre outras tantas atribui<;oes que asseguram ao 6rgao uma posi<;ao 
proeminente na execuc;ao da pena. 

Este Seminario, que nesta noite se inaugura, versa sabre o Con
selho da Comunidade, um exemplo de participac;ao cidada de trans
cendental relevancia, que, sob a inspira<;ao do art. 4 da LEP (0 Esta
do devera recorrer a cooperac;ao da comunidade nas atividades de 
execuc;ao da pena e da medida de seguran<;a) e do item 24 de sua 
Exposic;ao de Motivos (Nenhum programa destinado a enfrentar os 
problemas referentes ao delito, ao delinquente e a pena se completa
ria sem o indispensavel e continuo apoio comunitario), revigora-se no 
cadinho de experiencias como os patronatos particulares, os centros 
paulistas de ressocializa<;ao e as associac;oes de protec;ao e assistencia 
ao condenado, na construc;ao de uma cultura que resgate nossa fe em 
uma justi<;a criminal mais justa e eficaz, consentanea com o respeito 
aos direitos humanos dos condenados, seja a pena detentiva, seja as 
sanc;6es em meio livre. 

E o momenta de concluir. E o fa<;o reiterando meu agradecimen
to pela concessao da medalha Clodoaldo Pinto que guardarei zelosa
mente como um estrmulo, um acicate, contra as mares do preconceito 
e da indiferen<;a, na busca de um sistema penitenciario que tenha o 
rosto de nossos ideais e de nossas esperanc;as, na antevespera do so
nho de Cora Coralina, em que: 
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" ... os homens imunizados contra o crime, cidadaos de um novo 
mundo, contarao as crian<;as do futuro est6rias absurdas de 
pris6es, celas, altos muros de um tempo superado." 
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