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EXPLICAÇÕES DO AUTOR
Esta obra é, fundamentalmente, de história: Polícia de
Segurança Pública – sua construção, em Minas, no período
republicano, compreendido de 1890 a 1970 – mas, paradoxalmente, não sou historiador nem tenho tal pretensão.
Desde a tenra idade, acompanhando o soldado Machado, meu genitor, e convivendo com seus companheiros de destacamento, despertou-me a curiosidade pela história mineira,
em geral, e da polícia, em particular. Crescendo, e ingressando
na PMMG, meu interesse se aguçou. Aspirante aos 21 anos,
tornei-me um andarilho no interior mineiro, ora comandando
tropa, ora delegado especial, ora delegado de capturas.
Nessas andanças, encontrei velhos milicianos. Sempre
aproveitei as oportunidades para garimpar nos sítios da memória. Questionava-os. Buscava luzes dos momentos por eles vividos. Quantas versões da história! Algumas ocultas na poeira
do tempo.
Nessa faina de jovem, lembro-me muito bem: 1962,
em diligência na cidade de Itabira, quem lá encontro?! O legendário Delegado Especial de Polícia – coronel Luiz Oliveira
da Fonseca – aos 77 anos, forte e lúcido, em plena atividade
policial. Lógico que aproveitei! Quase não o deixei dormir.
Clareei muitas sombras dos anos 20, 30 e 40.
Ao longo dos anos, deparei-me com dezenas de praças
e oficiais, experientes jornadeiros e autênticos guardiães da
memória miliciana: Júpiter Vieira, Leite Barbosa, Norberto,
Altivo Fonseca, Aderbal, Glover Aguiar, Antônio Heleodoro,
Jacinto Amaral... Puxava o fio da meada, esclarecia-me nas
dúvidas, e, principalmente, apreendia lições inolvidáveis. No
torvelinho de aprendizagem e luz, tive a felicidade de encontrar,

POLÍCIA SEGURANÇA PÚBLICA.indd 3

06/05/2021 14:45:43

nas minhas estradas, o Mestre dos Mestres em Polícia: Cel
Pedro Ferreira dos Santos.
Além de todos esses, tive outros colaboradores de conversas voluntárias ou involuntárias. Ou seja, amigos que fui
arrebanhando nas minhas diligências policiais por este vasto
território mineiro. Ao meu acervo, juntaram-se os historiadores: Geraldo Tito da Silveira, Anatólio Alves de Assis, Leozítor Floro, Paulo Renê de Andrade, Edmundo Lery dos Santos,
Luiz De Marco, Feu de Carvalho, Francis Albert Cotta...
Meus horizontes se agigantaram em conhecimento da
história, que me deram elementos para suscitar dúvidas: – Por
que os policiais, inclusive aqueles que tombaram no enfrentamento com bandidos ferozes, são olvidados? Por que os grandes oficiais Delegados de Polícia, que edificaram as bases da
atividade policial, quando citados, ficam adstritos apenas aos
feitos militares ou glórias nos campos de batalha? Por que há
versões distorcidas dos fatos pretéritos, ou as realidades são
escamoteadas?
Nesses questionamentos, sempre tenho o companheiro, Cel Antônio Fernando de Alcântara, que tem a vocação de
pesquisador; garimpa fontes do passado, descobre documentos
com amigos e familiares, rebusca no Arquivo Público Mineiro... Por isso, o mestre da Língua Portuguesa – tenente-coronel
Jair Barbosa da Costa – deu-lhe a alcunha de “Paleontólogo
Literário da Polícia Militar”.
Este livro nasceu por instigação do Cel Alcântara que,
desde 2005, enviava-me, para Salvador, cópias de exemplares
dos “Minas Gerais” (final do século XIX e primeiras décadas
do século XX), manuscritos de correspondências dos oficiais
delegados especiais de polícia, de juízes e promotores daquela
época. Erradicando dúvidas, convocava-me a compor a verdadeira história da construção da polícia de segurança pública
em Minas Gerais. Este ano, livre de obrigações empresariais e
dos três anos de direção da Academia de Letras João Guimarães Rosa, juntei o calhamaço de jornais antiquíssimos, livros
raros e tudo mais que ele me enviara; eis o nascituro.
Considero o Cel Alcântara, coautor desta obra. Devo,
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no entanto, agradecer ao amigo comum, o sargento veterano
Raimundo de Oliveira, vulgo Felão, residente em Curvelo.
Este Felão moderno é um vibrante miliciano, que nunca deixa
apagar a chama do dever e o amor à Polícia Militar. Cidadão
atuante, é escritor e jornalista. Suas contribuições, feitas diretamente a este autor, ou através do Alcântara, foram muito
úteis.
A obra não é só história documentada, carrega muito de
minhas experiências, uma vida em exercício pleno de polícia.
Alerta aos leitores. Adotei a nova ortografia; no entanto, quando se tratar de transcrição de documentos personalizados da época e trechos publicados em órgãos oficiais, preservei
o original arcaico, sempre em itálico e entre aspas.
Belo Horizonte, 1º de outubro de 2020.
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PREFÁCIO
Esta obra, como afirma o autor – Cel Klinger – é uma
obra de história. História da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais no período republicano brasileiro, no intervalo
entre 1890 a 1970. O tema é Segurança Pública obviamente.
Mostra-nos, o autor, o progresso da atividade, contemplando
a evolução ao longo deste intervalo de tempo nas terras mineiras. Relata as iniciativas governamentais para atender as
demandas apresentadas pelo cotidiano da sociedade mineira e,
ao assim proceder, desnuda, com maestria e uma competente
seleção de documentos e relatos, as decisões tomadas, seja em
nível governamental, operacional e/ou administrativa que, somados uns aos outros, vão conformando ao longo do tempo a
«cara» da corporação, seus contornos estruturantes, uma doutrina de prestação de serviços em desenvolvimento para prover
a segurança pública.
Nesta trajetória, revela-se a evolução das duas vertentes básicas da atividade de segurança pública – vigilância
ostensiva/manutenção da ordem e judiciária. Nesse mister,
mostra o papel dos delegados especiais de polícia espalhados
pelo estado, a partir da própria capital, época em que a polícia judiciária incipiente estava sendo formada, aos poucos,
com etapas tais como, nomeação de delegados civis, escrivães,
polícia técnica, detetives etc. etc., e os integrantes da então
Brigada Policial, depois Força Pública, “tapando os buracos”
da estrutura estatal, incipiente, quase inexistente, para atender
a demanda apresentada. E, como não poderia deixar de ser,
na base do improviso, sem formação técnica adequada, espalham-se para todos os rincões de Minas os homens da Brigada/
Força Pública para darem cabo da missão, o que fizeram com
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extrema dedicação e responsabilidade profissional, como mostra nosso autor, com a apresentação de elogios e manifestações
de diversas comunidades pedindo a permanência de um ou outro delegado especial.
Menção relevante do autor são os exemplos citados na
obra, de atos perpetrados por indivíduos, assumidamente fora
da lei, como Antônio Dó, em São Francisco, Januária e região
e outros de outra categoria, porque os envolvidos eram integrados à atividade econômica da época, principalmente a atividade rural, que tinham, ou presumiam que tinham poderes de
decidir ao seu bel prazer, coisas que agora eram públicas, do
interesse público, a “res publica”, e não mais do súdito privilegiado do monarca, normalmente com delegação de poderes
deste. Exemplos mostrados: Manhuaçu, Uberabinha, Passos,
dentre outros. Conflitos bem clássicos da transição de culturas diferentes. Agora, o poder emana do povo, e estava sendo
exercido em seu nome, não mais de Deus via monarca.
Mas, ventos sopravam de outras regiões brasileiras. O
coronelismo regional e interesses políticos apareciam. Os líderes regionais ensaiam busca pelo poder, mormente São Paulo. Um governador contrata uma missão militar francesa para
treinar a sua força pública, militarmente, e criam até uma força
aérea! Evidentemente foi uma iniciativa vista com atenção,
provocando uma movimentação do exército e de outros governadores, como o de Minas, que, mais modesto, contrata um,
apenas um militar suíço, de formação prussiana, para instruir a
Força Pública, preparando-a para futuras necessidades. E que
transformação! Reconhecida por todos como um “divisor de
águas” entre duas eras: a anterior, trazendo ainda posturas do
tempo do império, e a nova, agora, adestrada, instruída, preparada, para a lida militar da arma de infantaria, como mais tarde
ficou sobejamente comprovado. Por esta época, o efetivo das
unidades da Força Pública se dividia entre uma parte destacada, compondo os destacamentos policiais que proviam as
delegacias, fossem elas chefiadas por delegados especiais ou
civis. Garantiam a ordem pública, guarda de cadeia, apoio às
atividades do delegado. Outra parte aquartelada na sede da
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unidade, em treinamento para as emergências que surgissem.
Assim, pelo menos três décadas se passaram e, a partir da década de 1920, o país começa a ser abalado pelos movimentos
revolucionários dos tenentes e “coluna prestes” e a corporação
se vê arrastada para este turbilhão. Combates em São Paulo,
capital e interior, combates em Mato Grosso, Goiás, Bahia na
repressão à coluna, sempre com eficiência como reconheceu o
comandante militar da época. Tudo isso compartilhado com a
segurança pública dos municípios mineiros.
A década de trinta é uma continuação da anterior e,
seguindo uma máxima do presidente estadual, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, os mineiros, junto com os gaúchos
e paraibanos fizeram a revolução antes que o povo a fizesse.
Quem fez aqui? A Força Pública mineira cumpriu a missão
para a qual fora designada: Anular as forças militares federais
em Minas para que estas não reforçassem a capital do país,
protegendo a autoridade do presidente. Missão cumprida, presidente deposto, novo governo, provisório, vida volta ao normal. Mas os paulistas voltam à carga em 32 e tudo recomeça,
e a Força Pública escreve épica página de sacrifícios e denodo nas montanhas de Passa Quatro. E a tropa cumpriu, com
competência e sacrifício, três meses de combate. Nova vitória,
governo mantido e a vida retoma seu curso nas cidades mineiras. Delegados de Polícia Especiais e/ou Civis, destacamentos,
outra parte do efetivo aquartelada, aumento de efetivo, novas
unidades e uma novidade, a constituição de 34 e a menção
constitucional às Forças Públicas, o caráter militar e o comandante da Corporação oficial de carreira da mesma a partir de
1936. Detalhe relevante: na época dos combates militares que
enfrentamos, nosso comandante era civil (Bias Fortes, Odilon
Braga, Cristiano Machado, Gustavo Capanema).
Ainda na década de trinta. Implantação do “Estado
Novo”. Nova mobilização militar. Duas Brigadas de Infantaria, uma para Juiz de Fora e outra para Lavras.
Não houve combates. Congressos fechados (federal e
estaduais), presidente se transforma em ditador, nova constituição outorgada, a polaca, com o traço da escrita mineira
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(Francisco Campos). E a segurança pública seguindo sua rotina praticamente sem modificações.
Desta maneira, segue a Força Pública em sua cadência
evolutiva e atinge os anos quarenta com o fim do governo de
Getúlio Vargas e a reorganização do estado brasileiro. Nova
constituição, eleições, novos governantes e, em Minas, Milton
Campos, Pedro Aleixo e, na Polícia Militar, outro nome quase unanimidade, Cel José Vargas da Silva, ex-combatente dos
conflitos em 20 e 30, guerreiro provado na linha de frente – a
vitória em Passa Quatro, em 32, talvez tenha sido seu maior
feito – é nomeado comandante geral da corporação. Algumas
pérolas surgem nessa ocasião: Colégio Tiradentes (sonho das
famílias milicianas), Escolas Caio Martins (iniciativa ímpar visando prevenir o crime, acolhendo crianças desamparadas),
União dos Reformados (primeira associação representativa de
classe), Sanatório Eugênia Vargas (tratamento de tuberculose),
Clube dos Oficiais (lazer e convívio social).
Os anos cinquenta revelam uma novidade. A dupla
“Cosme e Damião”, do 5° Batalhão, que surge em grande estilo, sobre a gestão do Cel Norberto, na época capitão, que ainda
produz, na ocasião, uma obra para uso e orientação profissional dos PMs, o Manual do Policiamento Ostensivo, reconhecida praticamente no país todo.
Nesse formato – destacamentos policiais, tropa aquartelada, delegados especiais, delegados de captura – vencem-se
os anos 60 e, com eles, a abordagem da obra do Cel Klinger.
Diria que é uma síntese, claro, impossível registrar tudo, porém
improvável. É de fácil leitura porque é cronológico e revelador
de episódios de ordem pública no seio da sociedade mineira,
das carências típicas de um estado em construção, com parcos
recursos financeiros, materiais e humanos – como sempre –
que se desenvolve ao longo do tempo, como fica evidenciado
no livro, até chegarmos aos dias de hoje. O importante aqui
mostrado é a trilha percorrida, o nexo temporal, como se deu a
evolução e as soluções encontradas.
Congratulamo-nos com o autor, Cel Klinger, pelo texto,
e com seu “coautor”, Cel Alcântara, pela pesquisa, e desejamos
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sucesso e o merecido reconhecimento que à obra devem ser
dados por todos nós, visto que a nosso ver é mais uma lacuna
preenchida no contexto histórico e literário da corporação.
Aproveitem!
Zeder Gonçalves do Patrocínio – Cel PM Veterano
– Presidente da União dos Militares/MG –
César Braz Ladeira – Cel PM Veterano
– Historiógrafo, Ex-Presidente da União dos Militares/MG –
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POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA/Minas Gerais
– Construção no Período Republicano –
– 1890/1970 –
NÚCLEO INTRODUTÓRIO
SEÇÃO I
– Especulação Conceitual –
A) Enfoque amplo
Polícia, garimpada nas raízes e observada historicamente em sua evolução, é instrumento da administração em
todas as esferas do Estado.
Num primeiro e linear enfoque que flui da história, com
raízes na Grécia dos filósofos, o termo polícia comporta uma
classificação-matriz: Polícia Administrativa. Ciência/Arte ou
simples modus operandi de governo da “Polis” – cidade – que,
evolutivamente, firmou-se no direito, ora consuetudinário, ora
positivo.
Hodiernamente, estendeu-se o entendimento do termo
proporcional ao avanço da concepção de Estado-Nação. Assim, na maioria dos países desenvolvidos, lastreia-se em diretrizes constitucionais que se desdobram em leis, regulamentos
e normas subsidiárias erga omnes, ordenando, da base ao topo,
a vida comunitária. Surde, então, o instrumental que dinamiza
a ideia, antes abstrata: Poder de Polícia.
No Brasil, em particular, visualizamos esse instrumento com ênfase nas cidades, passando pelas unidades federativas
e, em aspectos macros, assentando-se na União. Dele, mana a
capacidade de agir da Polícia Administrativa, exercitado para
regular atividades de interesse coletivo, algumas essenciais, de
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forma a que todos possam conviver em desfrute do bem-estar
social. Há, pois, na compreensão profunda do conceito, um
controle das liberdades individuais em prol do coletivo.
Nas cidades, a vida comunitária é regulada em Código
de Polícia ou de Posturas, ou mesmo por normas que provêm
das esferas acima. Compete ao poder municipal disciplinar,
exclusiva ou concorrentemente, o uso das vias urbanas, transporte, edificações, comércio, serviços, saúde etc.... Nesse exercício, o Poder de Polícia incide de diversas maneiras: alvarás
de autorização, embargos de obras, interdições de estabelecimentos, apreensões de mercadorias, sinalizações em vias urbanas, retenções de veículos... Tudo converge para que haja uma
ordenação na vida da cidade. A liberdade individual não pode
ultrapassar limites impostos pelo interesse da coletividade.
Poder de Polícia, na sua melhor definição doutrinária,
vem de Hely Lopes Meirelles: “... é a faculdade de que dispõe
a Administração Pública para condicionar e restringir o uso
e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício
da coletividade ou do próprio Estado.” 1 Definição esta coerente com outro mestre – Marcelo Caetano: “... o modo de
atuar da autoridade administrativa que consiste em intervir
no exercício das atividades individuais suscetíveis de fazer
perigar interesses gerais, tendo por objeto evitar que se produzam, ampliem ou generalizem os danos sociais que as leis
procuram prevenir.”
O Código Tributário Nacional, Art. 78, por sua vez,
adentra no tema e define Poder de Polícia: “atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito,
interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção
de fato, em razão de interesse público concernente à segurança...”
A administração do Estado, nas três esferas estatais, atua,
dinamicamente, por meio do Poder de Polícia, que se embasa
em duas variantes: Poder Vinculado e Poder Discricionário.
1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista
dos Tribunais, p. 95.
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Na área da Polícia Administrativa, o poder manifesta-se, principalmente, pela discricionariedade – atuação com liberdade enfeixada num paralelo legal – que se caracteriza por
autoexecutoriedade e coercibilidade, segundo princípios de
conveniência e oportunidade. V. g., açougue vendendo carne
deteriorada: apreensão imediata do produto, notificação e até
interdição do estabelecimento; edificação em andamento, invadindo a via pública: embargo da obra; fechamento compulsório de bares e boates que não cumprem posturas municipais;
notificação, com guinchamento, de veículos estacionados irregularmente; apreensão de produtos em comércio ambulante
irregular... É bom frisar que “discricionariedade” não se confunde com “arbitrariedade”; este, procedimento fora da lei,
configura-se em desvio ou abuso de poder.
B) Enfoque restrito
Derivando do geral – Polícia Administrativa – temos
a compreensão rotineira e vulgar do termo. Quando se fala de
Polícia, o povo liga-se à ideia de órgãos que integram policiais
em função ou missão de Segurança Pública: Polícia Militar,
Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária... Embora o
enfoque seja restrito – fora do entendimento dos doutos e acadêmicos – a maioria absoluta da população não cogita que o
poder inerente aos diversos ramos da administração pública
tenha a conotação de polícia.
Para visualizar Segurança Pública – no bojo da qual
emerge a “função ou atividade de fazer polícia” ou “polícia
instituição”, recorro a alguns conceitos desenvolvidos em ensaio de 79Fev:2
2 A Revista “O Alferes”, criada pela Resolução nº 628, de 10 de janeiro/1979, assinada pelo
Cmt Geral Cel Carlos Augusto da Costa, teve seu número 01, datado de março/79, impresso
e em fase de revisão final, contendo uma variedade de artigos doutrinários, inclusive um da
lavra deste autor – “Segurança Pública: Um Conceito Polêmico”. Contudo, o Cmt Geral que
sucedeu a Carlos Augusto, por alguma motivação que ignoramos, desconsiderou o ato do
antecessor, suspendendo a publicação do periódico, que só veio à luz em 1983, através da
Divisão de Ensino/APM, chefiada por um dos idealizadores do órgão doutrinário – o então
Major Euro Magalhães.
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(Valor Comunitário) – Segurança Pública é um valor
geral, comum e vital a todas as comunidades. Estas, sem exceção, têm um anseio e uma aspiração comum: viver em segurança. / Cel Klinger
(Ângulo Jurídico) – Segurança Pública é a manifestação do poder do Estado fundamentada na ordem jurídica, objetivando o exercício da força na garantia do direito. / Prof. Pedro
Paulo Cristóvão dos Santos – Filosofia do Direito – UCMG
(Atividade Governamental) – Segurança Pública é o
conjunto de atividades complexas que o Estado coloca à disposição da população, visando protegê-la contra os delitos em
suas variadas nuances, os desastres, sinistros e catástrofes naturais e/ou artificiais. / Cel Klinger
(Ordem Pública) – Segurança Pública é o afastamento,
por meio de organizações próprias, de todo perigo ou de todo
mal que possa afetar a ordem pública, em prejuízo da vida, da
liberdade ou dos direitos de propriedade do cidadão. / Vocabulário Jurídico de De Plácido e Silva.
Nessa faina de garimpar conceitos, reportemo-nos, para
maior clarificação, a um expert português – Antônio Francisco
de Souza – que, em sua obra “A Polícia no Estado de Direito”,
diz, abrindo o capítulo pertinente: “Segurança é a qualidade
ou o estado do que é seguro. Por sua vez, seguro é o que está
livre de perigo, que está protegido ou acautelado do perigo.
Nesta acepção de situação acautelada do perigo, a segurança
corresponde ao estado de ordem, ausência de perigo. / A segurança pública corresponde, pois, a um estado que possibilita
(viabiliza) o livre exercício dos direitos, liberdades e garantias
consagrados na Constituição e na lei. A segurança é, simultaneamente, um bem individual e coletivo, tal como a sociedade
pertence a todos e a cada um.”
Dos conceitos expostos, que podem ser enriquecidos,
extrai-se, com clareza meridiana, a compreensão de Polícia
no enfoque restrito ao campo da Segurança Pública, coerente
com a visão popular. Fechemos essa andança conceitual com
o mandamento constitucional de 1988: Art. 144 – caput – “A
segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade
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de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e
da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos
seguintes órgãos: …” Na sequência, são relacionados os
órgãos da União, Distrito Federal e Estados.
Em suma, é a Polícia de Segurança Pública que proporciona à comunidade, no espectro individual e/ou coletivo,
a “qualidade ou o estado” de segurança. Aí se encontra a essência – nobre e impostergável – da missão policial. Contudo,
embora dever estatal, e direito, segurança pública, como valor
comunitário, implica na responsabilidade de todos. Cabe, pois,
à Polícia, desenvolver suas atividades em interação com todos
os segmentos sociais, da base ao topo. Nada de isolamento,
compartimentação ou ações que, focadas no mal a elidir, são
mais perturbadoras que o próprio mal. Vale, no caso, o velho
adágio popular: “a voz do povo é a voz de Deus”. O povo sabe
o que é o melhor, e o diálogo leva ao êxito da missão. Outrossim, antiga ensinança, oriunda de intensa discussão na ONU,
direciona a Polícia para “qualidade”, e não “quantidade”.
Polícia de Segurança Pública configura-se, institucionalmente, no bojo de uma “força pública armada”. Destina-se,
reprisando, a assegurar o estado de paz e tranquilidade social.
Previne a ocorrência de delitos. Circunscreve o facínora contumaz, inibindo-lhe a vontade de delinquir ou diminuindo-lhe
espaços para atividades nocivas. Na eclosão do delito, reprime-o. Atua como alavanca inicial da Justiça Criminal e Ministério Público para que se concretize a pretensão punitiva do
Estado. Salva, socorre e minimiza sofrimentos nas situações
desfavoráveis – sinistros, desastres, catástrofes etc.; porém,
atua, intensamente, na prevenção desses eventos: orientando,
despertando os omissos, instruindo, fiscalizando e exercitando
as faculdades nos limites da lei.
Polícia de Segurança Pública age, primordialmente,
exercitando o Poder de Polícia Vinculado, isto é, adstrito à lei.
Todavia, visando proteção contra perigos atuais ou iminentes,
em situações críticas, sempre em favor da população, exercita
o Poder de Polícia Discricionário. Este é exceção ou residual;
aquele, a regra.
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C) Polícia e suas vertentes
Força Pública – o conjunto policial – é instituição obediente ao Poder Político, e atua consoante o “gene” de sua origem:
“A garantia dos direitos do homem e do cidadão
necessita de uma força pública; esta força é, pois, instituída para fruição por todos, e não para utilidade particular
daqueles a quem é confiada.” (Declaração dos Direitos do
Homem e do Cidadão/1789 – França)
Há governos, mobiliados por políticos de mau caráter
e engolfados em interesses partidários egoístas, que tentam
fazer da Força Pública instrumento de coação ou pressão
contra adversários eventuais. Infeliz a instituição que, destituída de líderes autênticos, deixa-se conduzir por trilhas não
condizentes à missão ética/moral, e se curva ao desmando do
poder espúrio.
Feitas estas reflexões, foquemos a Polícia numa visão
sem academicismos, própria dos teóricos que não vivenciaram
a prática policial – a jornada do dia a dia – em que o perigo
surge, às vezes inopinado, mas o dever de enfrentá-lo, para
proteger a comunidade, é imposição. Eis suas cinco vertentes:
1) Polícia de Patrulha
Força móvel, ostensiva (fardada, viaturas identificadas...), presente, atenta e dinâmica: vigia, observa, identifica,
orienta, interfere, dialoga, socorre, verifica funcionamento de
equipamentos e transmite sensação de segurança. Diminui os
espaços da delinquência e inibe a vontade de delinquir. Os
americanos, em seus manuais, denominam-na de “representante ambulante do governo”. Se na área de patrulha, intenta-se algum delito, ela é sempre a primeira a perceber ou a
chegar, impedindo-o. Caso haja eclosão do crime, atua de imediato: prende o delinquente em flagrante ou rastreia a autoria;
isola e preserva locais de crime. Via de regra, o patrulheiro
conhece os problemas da área: pontos fortes, elementos ou locais suspeitos, carências, vulnerabilidades. Nos delitos locais,
identifica modus operandi e sabe onde procurar.
Essa vertente de ação policial, predominantemente
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preventiva, utiliza meios variados, configurando métodos, técnicas, modalidades táticas e processos de patrulhamento diversos: a pé, bicicleta, cavalo, viatura motorizada, motocicleta,
helicóptero... Esses meios, dependendo da área patrulhada,
podem ser combinados e atrelados a um Ponto Base com recursos animal (cães) e/ou eletrônicos. Em face do avanço tecnológico, os patrulheiros modernos, além do controle por um
Centro de Comunicações, dispõem de equipamentos próprios
para acesso direto aos dados que lhes são de interesse imediato, bem como de outros instrumentos sofisticados, de alta
tecnologia, que facilitam detecção e fornecem insumos para a
investigação.
Nas polícias mais avançadas (alguns países em elevado patamar de desenvolvimento), o patrulheiro – experiente
no trato com meliantes e conhecedor dos meandros do crime
– executa o “Ciclo Completo de Polícia”; após cursos especializados, migra, comumente, para o ramo da Polícia de Investigação.
Num Sistema Policial de diversas vertentes, a Polícia
de Patrulha constitui, via de regra, a principal “porta de entrada”. Por sua versatilidade e experiência em convívio comunitário e solução de problemas, de seus quadros emergem tropas
de choque e operações especiais, grupamentos especializados
em policiamento de espetáculos desportivos, culturais, artísticos, cívicos...
2) Polícia de Guarda
Força estática sem rigidez; normalmente atua em cabines ou dispõe de pequeno raio de ação para vigiar, observar e
alertar. É guardiã de prédios governamentais, cadeias públicas,
presídios... Utilizada em escolta de julgamentos, vigia de internos hospitalizados e transferência de presos. É uma polícia
de vigilância.
O Guarda, mormente de Cadeias e Presídios, com a vivência profissional, tende ao profundo conhecimento do delinquente, e pode migrar de forma útil para as demais vertentes.
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3) Polícia de Prevenção/Extinção de Incêndio – Socorro e
Salvamento
Compondo o quadro da Segurança Pública, é força altamente adestrada. Trabalha em evitar acidentes, sinistros e
desastres – prevenção – mas, se estes, por incúria dos homens ou circunstâncias da natureza, ocorrem, sua permanente prontidão a impulsiona à atuação eficiente, eficaz e efetiva.
Minimização dos efeitos danosos, socorro, resgate etc. Estes
policiais são conhecidos como Bombeiros. De acordo com o
enfoque – mais vale prevenir que remediar – os Bombeiros
se notabilizam, pela interação com outros órgãos públicos,
mormente municipais, pela ação preventiva de verificação
para expedição de alvarás de construção, funcionamento de
escolas, casas de entretenimento, centros de diversão etc. Sua
ação fiscalizadora, no exercício do Poder de Polícia, pode e
deve embargar ou interditar locais inseguros que evidenciam
possibilidade de acidentes, incêndios, sinistros...
4) Polícia de Investigação
Atua, predominantemente, de forma sigilosa, sem a ostensividade das demais vertentes. De um lado, a ação se inicia
após o cometimento do delito, para esclarecer, via inquérito
policial, a autoria e o modus operandi do evento encoberto de
mistério; é a vertente que o desvenda. A investigação policial,
apoiada pela Polícia Técnico-Científica, define os aspectos inerentes à materialidade do crime e detalhes de sua perpetração
e execução. A Polícia de Patrulha, quando prende em flagrante
ou rastreia para identificar o delinquente autor, torna-se inestimável colaboradora da Polícia de Investigação. Esta, desvelando o fato criminoso, fornece ao Ministério Público – titular
da pretensão punitiva do Estado – os elementos necessários à
propositura da Ação Penal. Em outro espectro, essa vertente é
polícia preventiva no estágio de desorganizar o crime na fase
em que os facínoras planejam e engendram ações delituosas,
ou no monitoramento de suspeitos.
Inteligência elevada/tirocínio e bem aprimorada! Eis
seu substrato.
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A interação sinérgica da Polícia de Investigação com
as demais vertentes deve ser intensa, num fluxo contínuo de
cooperação ativa, visando a contenção da criminalidade e a
elisão dos focos de perigo...
A malha legal, lastreada em princípios norteadores, facilitará o modelo sistêmico.
5) Polícia Técnico-Científica
Segmento fundamental e essencial à administração
correta da justiça criminal. É uma organização de peritos altamente especializados em diversos ramos do conhecimento
humano e em todas as suas variáveis: medicina, biologia, química, engenharia, arquitetura, cibernética, matemática, contabilidade, trânsito, datiloscopia, identificação Seu liame forte
com as Universidades, Institutos de Pesquisa, Organizações
Técnicas e Científicas constitui-lhe alavanca de suporte.
Atua, por dever de ofício, em apoio à investigação criminal, a partir da perpetração do delito. Examina minuciosamente o local do crime, colhe, com técnicas especiais, vestígios
e interpreta indícios. Recolhe cadáveres, exuma-os, procede a
autópsias, e define, além da causa mortis, aspectos inerentes
a detalhes que podem precisar instrumental, tempo e local de
um assassinato, ou de um furto qualificado, roubo ou outros
ilícitos que formam “corpo de delito”. Os Laudos Periciais,
resultantes do trabalho dos peritos especializados (Exame Cadavérico, Levantamento de Local, Definição de Meios...), materializam a figura delituosa objeto de investigação: homicídio
ou tentativa, estupro, furto qualificado, roubo, peculato, estelionato, falsificação etc. Mas não só: o consciencioso exame
de local ou de aspectos indiciários, e a rigorosa coleta e análise
de vestígios estabelecem nexos que podem levar ao autor ou
autores do delito, como também à formulação de elementos
incontestáveis de prova.
A Polícia Técnico-Científica, embora parte de um sistema de segurança pública, deve ser autônoma e independente. Não pode nem deve se atrelar a nenhum segmento policial e nem à justiça. Fornece, ao investigador ou ao julgador,
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elementos técnicos e científicos insuscetíveis de influência
corporativa, hierárquica ou política.
As demais vertentes da Polícia de Segurança Pública
– Patrulha, Guarda, Bombeiros e Investigação – que fazem o
primeiro contato com o crime ou evento danoso, têm o dever
profissional de isolar e preservar a ambiência para atuação
dos peritos. Torná-lo inidôneo, ou permitir que seja devassado, é de um amadorismo inconcebível.

SEÇÃO II
– Polícia no Brasil Colônia –
A) Exploração da terra nativa
A terra de Santa Cruz, descoberta por um navegador
português, em 1500, não era deserta de povo. Dispunha de
uma população nativa, distribuída em tribos pelo litoral e
interior. Os denominados indígenas eram os possuidores do
território.
Os nativos litorâneos, primeiro contato dos descobridores, receberam os emissários destes com curiosidade e amabilidade. Estabeleceu-se um relacionamento que poderia ter
sido construtivo e produtivo. Porém, Portugal, inebriado pela
descoberta, assumiu o espírito de conquista: a nova terra e seus
nativos ser-lhe-iam fonte de riquezas.
Dividiu-se o território, na sua visível e extensa faixa
litorânea, com pouca penetração interior, em “Capitanias Hereditárias”. Os donos, senhores absolutos; poder total. Impunham justiça; leis draconianas (Ordenações Manuelinas). Na
sequência, com lastro nas capitanias, os governadores gerais,
os vice-reis... Nenhuma conotação de Polícia de Segurança
Pública nem de Justiça. Imperava o “cutelo e o baraço”.
A população nativa não se conformou com a sujeição.
Mas a terra devia produzir: a Coroa exigia. No século do
descobrimento, chegaram os primeiros africanos. Iniciava-se
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o regime escravista que encheu de nódoas os antepassados. O
século XVII iniciou com os ajustes de ocupação. A metrópole
não colonizava; explorava desumanamente. Tropas portuguesas
desembarcavam para apoiar a espoliação e promover coerção
à população nativa, aos escravos e aos inconformados com a
vil prática opressora.
No seu último quartel, vem à tona a febre do ouro. À
sua esteira, a penetração dos bandeirantes paulistas nas Minas
de Ouro. Criou-se status quo: intensificação de aventureiros
das terras do Norte; negros são trazidos aos milhares; agudizam-se os confrontos entre indígenas, escravos, aventureiros e
reinóis. Nosso pretérito coalhou-se de sangue. Tudo valia para
arrebatar a riqueza da nova terra.
B) Exacerbação da cobiça
O século XVIII despontou sob o guante da ambição.
De um lado, os bandeirantes, com seus escravos e indígenas
subjugados, dominavam a terra. De outro, os forasteiros, mormente portugueses do Nordeste, apelidados de “emboabas”.
Estourou, em 1707, a Guerra dos Emboabas: dois anos de
imenso morticínio. Paulistas, vencidos. Capão da Traição:
centenas de trucidados.
Consequências da cruenta guerra: (1) a Coroa Portuguesa, constatando a extensão das riquezas, assumiu a exploração do ouro; distribuiu lavras em lotes e instituiu a cobrança
do quinto de toda extração; (2) necessidade de separação das
capitanias de Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, o que
se efetivou em 1720; (3) os bandeirantes, derrotados, abriram
novas fronteiras em Goiás e Mato Grosso.
Polícia de Segurança Pública foi instituída? Não.
Criou-se, sob comando de portugueses, tropas compostas de
escravos semilibertos, nativos catequizados e miscigenados,
que garantiam os “donos dos lotes de mineração” e os tributos
destinados à Coroa. Essas tropas combatiam os escravos fugidos e indígenas rebelados. O modus operandi, a eliminação.
Dentre algumas retrospectivas históricas, MG15Abr1913 relata acontecimento pretérito, ocorrido em data
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idêntica: “1756 – Fim da insurreição negra, com a terrível
hecatombe do Rio das Mortes, em que foram trucidados barbaramente 8.900 escravos, rebelados contra o jugo insuportável dos senhores.”
Período trevoso! Eis uma pincelada: “... Os Ouvidores e os Juízes de Fora foram desonestos e tiranos contra os
pequenos, contra os pobres, sempre enriquecendo nos cargos. Se o indivíduo era poderoso, a justiça estava sempre do
seu lado e não havia polícia propriamente dita, apesar de o
Brasil-Colônia ter vivido infestado de bandidos e quadrilhas
temidas e violentas (...) A grande força do colonizador português estava no Livro V das Ordenações Filipinas (...) a repressão social e econômica no Brasil-Colônia foi sempre uma
constante de sangue e de crime, para benefício do domínio de
ultramar, da nobreza portuguesa, com uma enorme sugação
de tributos...” 3
Para se conhecer a história das incipientes forças de
repressão dos anos setecentistas, o melhor caminho é recorrer
à obra do Historiador Francis Albert Cotta, que discorre sobre
os Dragões de El Rey, aportados em 1719, com a missão inicial de “guarda dos governadores, aos comboios da Fazenda
de Sua Majestade e ao socorro contra os poderosos, que se
faziam fortes com seus escravos...”4
Em sequência a essa tropa regular e paga, cuidando dos
interesses dos colonizadores, emergem os corpos auxiliares e
irregulares: Ordenanças, Milícias, Terços de Homens Pardos e
Libertos – atrelados às benesses do reino, cumprindo missões
de relevância para o domínio colonial, tais como repressão aos
quilombolas, salteadores de estrada, extraviadores da produção mineral, índios rebeldes etc.
Compondo as vilas e cidades que se erguiam, formava-se uma população com valores próprios e medrava o sentimento de “mineiridade” que, à socapa, repudiava a exploração
3 DONNICI, Virgílio. A criminalidade no Brasil (Meio Milênio de Repressão). Rio de Janeiro: Forense, p. 3 da Introdução, 1984.
4 COTTA, Francis Albert. Breve História da Polícia Militar de Minas Gerais. Belo Horizonte:
Crisálida, 2006.
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dos colonizadores. E à proporção que o ouro minguava, uma
nova fonte de riqueza estendia as fronteiras das Minas e agudizava a ambição: a era do Diamante.
C) Polícia enraizada na mineiridade
Nesse contexto, relata-nos o Historiador Cotta, a criação, 1775, de uma força pública singular: O Regimento Regular de Cavalaria de Minas – célula mater da PMMG. Narra a
saga daquela Corporação Cavalariana que teve nos seus quadros o Protomártir da Independência: alferes Joaquim José da
Silva Xavier – o Tiradentes.
Numa inferência histórica, extraída do conjunto de registros e obras, o Regimento Regular de Cavalaria de Minas
constituiu um quadro diferente: a expressão da mineiridade.
A tropa não era mera representação da metrópole. Patrulhava
estradas e vilas: força de proteção. Seu modelo estendeu-se até
a independência e anos seguintes.
Sobre essa tropa mineira, dentre os inúmeros depoimentos, é importante rememorar trechos de dois testemunhos
citados pelo Historiador Augusto de Lima Jr., em sua Crônica
Militar (Edição de 1969/BH, dedicada à Polícia Militar/MG).
John Mawe – observador inglês do Intelligence Service
(1809-1810) – escreveu a respeito dos cavalarianos mineiros:
“Estes cavalarianos vão à cata de criminosos, guardam as prisões (...) O Regimento é belíssimo e goza de tão alta reputação
que, muitas pessoas se apresentam para serem alistadas (...)
Este ardor facilita aos governos, oportunidade de escolher
homens inegavelmente animados de verdadeiro espírito militar, e conhecido, ao mesmo tempo, por seu bom procedimento.
Dizem, e eu creio, de bom grado, que a este respeito aquele
Corpo não tem igual.”
O naturalista francês Saint´Hilaire (1816-1825), em
termos firmes, expressou sua admiração. “A Província de Minas
Gerais possui, pois, um Regimento de Cavalaria que é pago
pelo seu Tesouro e cujo serviço é especialmente consagrado
a essa Província, mas que pode, em caso de necessidade, ser
chamado a atuar alhures ao serviço do Soberano. (...). Os
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soldados do Regimento de Minas são altos, bem constituídos
e têm boa apresentação; esse é, porém, o menor elogio que se
lhes pode fazer. Em país algum, vi Corpo de simples militares
tão perfeitamente constituídos. Bastante diferente dos homens
tão pouco dignos de apreço que constituem os Regimentos do
Rio de Janeiro, os soldados de Minas pertencem geralmente a
famílias dignas; sabem todos ler e escrever e são notáveis por
sua polidez, excelente conduta e probidade...”

SEÇÃO III
– Polícia no Brasil-Império –
D. Pedro I. Império unitário. Constituição outorgada.
Centro decisório: Rio de Janeiro – modelo para as províncias,
cujos dirigentes eram meros delegados do Imperador.
Pressionado internamente e diante de circunstâncias
dinásticas externas, D. Pedro I abdicou do trono em favor de
seu filho Pedro Alcântara, 5 anos. Um tutor lhe foi designado,
e o Brasil ficou sob a governança de uma regência até 1840.
Instabilidade política e sucessivas crises provocaram a ascensão do jovem adolescente, 15 anos, ao trono.
Por quase dez lustros, D. Pedro II conduziu o Império, atravessando ambiências de revoluções separatistas e uma
guerra externa. Em 15Nov1889, num mal explicado golpe de
força, o soberano foi deposto, e proclamada a República Brasileira.
E a Polícia de Segurança Pública no decurso do Brasil-Império?
A nação, um todo unitário, dividido em províncias
sujeitas ao poder central no Rio de Janeiro. Os Governadores
provinciais, quase sempre sem vinculação à terra, nomeados
pelo Imperador por indicações de proximidade da corte,
seguiam as diretrizes, leis e normas emanadas do topo.
Tendo persistido a política escravista até 1888, ao lado
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da intolerância contra os indígenas – sempre perseguidos e
surrupiados em suas posses – a polícia foi caminhando e se erguendo segundo o modelo dos últimos anos da colônia, atrelada aos donos da terra, fortalecidos por uma exótica instituição:
a Guarda Nacional, ornada de patentes e poder. Daí nasceu o
“Coronelismo”, que veio dificultando a evolução do Brasil.
Polícia de Segurança Pública, em sua vertente investigatória, era bastante incipiente nos primeiros lustros do império, ou melhor dizendo, inexistente tal qual a Polícia Técnico-Científica. Polícia de Patrulha e Guarda, precária, ora
executada pelo Corpo Policial, ou por paisanos engajados sem
nenhuma instrução.
Em 29Nov1832, foi promulgado o Código de Processo
Criminal que, acolhendo procedimentos disciplinadores para
prisões, apresentação de queixas, coleta, reunião de provas e
garantias aos acusados, prescrevia, dentre suas disposições,
um Juiz de Paz, com atribuições policiais e criminais, para
cada distrito provincial. Nos termos e comarcas, até três Juízes
de Direito com jurisdição cumulativa, e um deles assumindo
o encargo de Chefe de Polícia. Os juízes, de paz ou de direito,
faziam a polícia acontecer através de seus prepostos, mormente os inspetores de quarteirão ou praças destacados.
A simbiose – justiça fazendo polícia – perdurou até o
advento da Lei Imperial nº 261, 3Dez841 (regulamentada pelo
Decreto nº 120, 31Jan842), quando aconteceu a reforma do
Código de Processo Criminal. Criou-se, no município da corte
e em cada província, o cargo de Chefe de Polícia – recrutado
dentre os Desembargadores e Juízes de Direito – e os de Delegado e Subdelegado. Surgia a Polícia Judiciária, bem fortalecida em poder: decretar prisão preventiva em crimes afiançáveis,
com imposição de pequenas penas de restrição de liberdade e/
ou pecuniárias etc.
O status quo de superpoder da Polícia Judiciária, provida
de cargos não remunerados abaixo da Chefia de Polícia, teve
fim em 1871, quando veio a nova reforma da lei processual
penal. A Lei nº 233, 20Set871, regulamentada pelo Decreto
4.824, 22Nov871, retirou-lhe a função judicante. Criou-se o
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Inquérito Policial que, salvo ligeiras modificações, resistiu
no tempo. Sem a função judicante, o diapasão continuou
o mesmo: polícia executada por leigos indicados pelos
“mandões” de sempre: os grandes proprietários, a maioria
ostentando patentes da Guarda Nacional. Normalmente, assim
nos dizem as crônicas do império, quem salvava a caótica
situação, nos casos de graves perturbações da ordem, eram
os oficiais do Corpo Policial, nomeados Delegados especiais
de polícia. Estes, além de ascensão hierárquica e disciplinar
sobre os destacamentos, tinham habilidade de conduzir
investigações e impor a ordem. Não se cogitava de “delegado
bacharel em direito”, mesmo porque a função de polícia, tanto
na prevenção como na repressão, era, predominantemente, de
cunho técnico, e a autoridade deveria se impor: conhecimento,
postura, coragem, respeito, imparcialidade...
A reforma processual de 1871 ficou na teoria. Na prática, os Delegados do Chefe de Polícia e Subdelegados eram
pessoas despreparadas, não remuneradas, e conduzidas ao cargo por interesse partidário ou do “coronel”.
A obra da Fundação João Pinheiro5, que pretende montar a história da instituição Polícia Civil, traz, nas páginas
40/41, informações que permitem avaliar o depauperamento
do sistema policial nos estertores do Brasil-Império. Transcrições pertinentes:
“A Lei de 1871 diminuiu os poderes e o prestígio,
principalmente dos delegados de Polícia, mas nada fez para
conferir-lhes independência (...) O Chefe de Polícia de Minas
Gerais, João Coelho Bastos, em seu relatório referente ao ano
de 1872, reclamava da falta de pessoas idôneas para ocupar
cargos policiais, pois os homens bons das localidades preferem os cargos de judicatura, e só por circunstâncias extraordinárias se prestam a exercer os da Polícia...”
5 Na obra intitulada “História da Polícia Civil de Minas Gerais: A Instituição de Ontem e
Hoje” – editada em 2008, a Fundação João Pinheiro/BH pesquisou os primórdios do sistema
policial brasileiro, desde o período colonial, atravessando o império e a república, para situar
a organização que, nos dias de hoje, engloba as polícias de investigação e técnico-científica,
além de funções administrativas de trânsito/Detran.
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Em 1876, o Chefe de Polícia, Bento Fernandes de Barros, propôs novas soluções ao analisar mais detidamente as
mudanças legais de 1871: “Se a reforma de um poder abusivo,
que a fazia degenerar em instrumento de partido, é preciso,
para que essa Polícia possa corresponder ao fim que se quis
realizar, propor ao seu serviço um funcionalismo severamente
escolhido pela sua inteligência e honestidade, devidamente remunerado e munido dos poderes necessários ao cumprimento
da missão...”
De 1887 a 1889, assumiu a Chefia de Polícia da província o Jurista Levindo Ferreira Lopes – ex-Chefe de Polícia
do Ceará/década 1870. Diante do caos: sérios conflitos entre
republicanos/abolicionistas e latifundiários, tentou implantar
uma estrutura de solução.
Planejou retorno da última Guarda Municipal (extinta
anos antes, como outras o foram), desdobramento da Força Pública em pontos chaves do vasto território, com destacamentos
de 50 praças, comandados por um Delegado de Polícia Especial (oficial), e elaboração de um Prontuário Policial como
fonte de consulta para as autoridades policiais.
O dinâmico Chefe de Polícia apenas contou com a
única organização existente em termos de Polícia à época – o
Corpo Policial – logrando instalar 8 circunscrições. Os oficiais
e graduados constituíam a base de uma sonhada Polícia Judiciária. Elaborou, com edição pelo governo e difusão gratuita às
pessoas em função policial, um PROMPTUARIO POLICIAL,
autêntico manual de como “fazer polícia”, que se tornou fonte
primordial da profissão, na última década de 1800 e nas três
primeiras de 1900. Essa obra, sempre distribuída gratuitamente, foi atualizada pelo autor até sua 4ª edição/1912.
No contexto de mutações de uma polícia judiciária ora
vinculada, ora desatrelada da Justiça Criminal, importante ressaltar que o Regimento Regular de Cavalaria de Minas, embora fragmentado nas lutas de apoio ao Império nascente e para
dar origem a um Corpo do Exército Nacional, continuava garantindo a ordem pública da província mineira até que, por força da Lei de 10Out831, foi autorizada a implantação, nas províncias, de um Corpo Policial: “Este Corpo seria de infantaria
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visto que na província já existia outro Corpo de cavalaria de
primeira linha que se teria de empregar simultaneamente.”6
E dessa tropa veio o primeiro comandante: alferes de
Cavalaria Francisco de Assis Manso da Costa Reis.
Em 1834, o Corpo Policial reconhecido como Força
Pública incorpora uma Seção de Cavalaria, em face da extinção da tropa de primeira linha, embora seu efetivo não consiga
alcançar o previsto em lei: 397 patrulheiros... 7
A Força Pública Mineira, variando seu efetivo ao longo
do tempo, e tendo, esporadicamente, sua missão complementada por transitórias Guardas Urbanas, constituiu, na verdade, a única organização permanente ao longo do império. Por
ocasião da Guerra do Paraguai, seu efetivo em Minas ficou
reduzido em quase 60% para atender as necessidades de composição da Brigada de Voluntários da Pátria (exposição obra
retro citada). Nessa trajetória do Brasil-Império, não obstante
sua missão principal de patrulha e guarda, a precariedade da
organização de polícia judiciária fez com que os graduados
destacados suprissem a parte de investigação, e os oficiais, em
situações diversas, fossem empenhados como Delegado de
Polícia.
6 Citação na obra Theophilo Feu de Carvalho – A Força Pública Policial de Minas Gerais – p.
54
7 Citações de Theophilo Feu de Carvalho. Mariana/MG, 15 de janeiro/1872. Estudou no Colégio Caraça, preparatórios em Ouro Preto e ingressou no Curso de Direito/SP. Com a morte
do pai, abandonou os estudos para tentar empregos no magistério. Em 1910, formou-se em
Direito/BH. Após, ingressou no Arquivo Público Mineiro, personificando e elevando a repartição por sua dedicação, capacidade de organização e abordagens históricas irrefutáveis. Em
uma de suas obras históricas: A Força Pública Policial de Minas – 1831-1890 – editada pelo
Governo de Minas, em 2014, envolvendo PMMG, Arquivo Público Mineiro e Fundação João
Pinheiro, o estudioso vai encontrar um minucioso relato da trajetória do Corpo Policial: Leis,
Regulamentos, Ordens, composição das forças, missões, efetivos, uniformes tradicionais etc.
São 295 páginas com apresentação crítica dos historiadores Francis Albert Cotta e Ivana Parrela. Retrata a saga da corporação militar mineira do período do Império – da abdicação de
Pedro I até a Proclamação da República. Essa história, bem preparada em um Projeto de
Livro, desde o final da década de 1930, não encontrou guarida do poder público para sua edição; durante décadas, ficou oculta nos escaninhos dos familiares do escritor. Segundo Ivana
Parrela: “Quando terminava de escrever a minha tese, em 2009, tive o prazer de conhecer
e ter acesso ao arquivo pessoal de Theophilo Feu de Carvalho. Desde 2007, a titular do
acervo, Leila Feu Alves Pereira, estava trazendo para o Arquivo Público Mineiro (APM) a
documentação de seu avô”.
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NÚCLEO CENTRAL
– Caminhando pela República –
CAPÍTULO I
– República Velha/MG – Primeiros 20 Anos –
SEÇÃO I
– 1890 a 1900: Ondulações e Incertezas –
15Nov1889! Numa conduta quase de improviso, instado pela liderança de Benjamin Constant, Deodoro proclamou
a República. O Imperador Pedro II soube que estava deposto
no dia seguinte – 16. Em 17, embarcado para o exílio. As representações estrangeiras, estupefatas, tomaram conhecimento
da nova situação. De resto, a população brasileira aos poucos,
e também estupefata, viu-se republicana.
As Províncias brasileiras, porções terrestres em extensão da Corte-RJ, ficaram a flutuar na onda das incertezas. Decretos e emendas buscavam ajustes até que veio a primeira
Constituição Republicana: Fev1891. Emerge a República dos
Estados Unidos do Brasil. As antigas Províncias transformaram-se da “Água em Vinho”; de mera extensão, elevaram-se
a Unidades Federativas – Estados – com uma grande e excessiva autonomia: o Chefe Executivo tornou-se Presidente. Em
Minas, a Constituição pioneira, Jun891, instituiu o Congresso
bicameral; Poder Judiciário independente com duas instâncias.
Novas realidades, lastreadas na estrutura provinciana do Império, vão se assentando, num arremedo de modelo americano.
Período de instabilidade! Atos Provisórios de um Governo Central Provisório! Até que se chegasse à Constituição
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dos Estados Unidos do Brasil, os governadores interinos, nomeados pelo Governo Federal, tiveram mandatos muito curtos: 17 a 24Nov89, 24Nov a 10Fev90, 10Fev a 20Jul90, 20Jul
a 23Jul90, 23Jul a 5Ago90, 5Ago a 13Ago90... Situação que
perdurou até a posse do primeiro Presidente eleito – Afonso
Pena – 14Jul892.
No que tange à Segurança Pública, os primeiros governantes mineiros herdaram a Chefia de Polícia, simbolizada num cargo com poucos funcionários e uma organização já
centenária: o Corpo Policial, denominado Força Pública, tendo
como missão a manutenção da ordem pública. Sua atividade
principal: patrulha e guarda, desenvolvida na capital Ouro Preto e nas principais comarcas com os seus destacamentos. A
Lei nº 3.570, 27Ago888, fixara-lhe o efetivo em 1233 praças
– e a organização em Estado-Maior, Estado-Menor e 8 Companhias. Seu comandante: Major EB José Maria de Siqueira
Cezar. No quadro de oficiais, bons comandantes e destaques
nas delegacias de polícia. A Lei 3.715, 13Ago889, manteve o
efetivo da organização para 1890.
Em 6 de maio de 1890, o Governador do Estado – João
Pinheiro – reorganizou o Corpo Policial, transformando-o em
Brigada, com quatro Corpos Militares de Polícia e comandos
independentes, sediados respectivamente: 1º em Ouro Preto,
agregando-se-lhe um piquete de cavalaria; 2º, Uberaba; 3º,
Juiz de Fora; 4º, Diamantina. A Força (o conjunto dos Corpos
Militares de Polícia de Minas) ficaria sob as ordens imediatas
do Governador do Estado e subordinada ao Chefe de Polícia.
Na mesma data, em Ordem do Dia Governamental, nº 57, estabeleceu-se a organização da Força, já denominada Brigada
Policial, inclusive distribuição do efetivo.
Até o advento da 1ª Constituição Republicana do Brasil (Fev891), fonte da Constituição Mineira (Jun891), a organização de Polícia de Segurança Pública atrelou-se às normas
do Império, salvo o Chefe de Polícia que se tornou nomeação
do Governador.
A partir de 1891, os Corpos Militares de Polícia, formando o conjunto denominado Força Pública, passaram ao
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comando centralizado de um Comandante Geral: Cel Amaro
Francisco de Moura.
Pós-Constituição, a Lei nº 6, 16Out891, organizou a
administração de Minas Gerais em três Secretarias: Finanças,
Agricultura/Comércio/Obras Públicas e Interior. Responsabilidades desta última: Justiça, Higiene, Instrução Pública e
Segurança, incluindo aí a Chefia de Polícia e a Força Pública.
A Lei nº 30, 16Jul892, regulamentada pelo Decreto nº
613, 9Mar893, organizou a Polícia. O Chefe de Polícia, nomeado pelo Presidente do Estado, devia ser doutor ou bacharel
em Direito, com, no mínimo, quatro anos de prática no foro.
Auxiliado por uma Secretaria (escassa: Secretário de Polícia,
dois primeiros oficiais, dois segundos oficiais e dois amanuenses), competia-lhe as atribuições de Polícia Judiciária e Administrativa. Tanto na capital (Ouro Preto) como no interior, continuavam os Delegados e Subdelegados do Chefe de Polícia,
cargos sem remuneração, preenchidos, não raras vezes, com
homens despreparados e/ou vinculados aos chefetes políticos.
Saliente-se que a diminuta Secretaria do Chefe de Polícia naquela organização incipiente desenvolvia uma série de
atividades administrativas: controle de contratos de toda espécie (aluguel de prédios para Delegacia de Polícia e quartel de
destacamento, alimentação de presos das cadeias públicas...),
estatística criminal do Estado, mapeamento dos delegados municipais, carcereiros, estatística das prisões, criminalidade etc.
A partir de 1899, o cargo de Secretário do Chefe de Polícia,
que coordenava a diminuta equipe, foi extinto provisoriamente
em face da situação financeira do Estado, como também houve
a supressão do 4º Corpo de Juiz de Fora e das Bandas de Música do 2º e 3º. Coube ao próprio Chefe de Polícia a coordenação
direta da equipe e o controle da Força Pública. Dentro desse
arranjo, estando os Corpos, denominados Batalhões de uma
Brigada Policial, sob comando de um coronel, a Unidade de
Uberaba recebeu a classificação 2º; a de Diamantina, 3º.
Ainda no Século XIX, no Império, tão logo se separou
a função polícia da função judiciária, a organização provincial
acolheu normas que buscavam eficiência e efetividade
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da Chefia de Polícia: criou-se o Delegado Auxiliar, cargo
remunerado privativo de bacharel em Direito, e o Delegado
de Polícia Especial – oficiais do Corpo Policial – designados
para os municípios mais problemáticos ou para resolver graves
problemas de segurança pública.
Na primeira década republicana, persistiu o modelo
imperial, recepcionando-se algumas normas que se transformaram em lei. V. g, conforme se verifica da folha oficial de
7Fev899, alguns delegados especiais são citados: ocupava a
Delegacia de Polícia da capital Ouro Preto, o tenente Francisco Mendes da Cruz; era nomeado para Mariana, o alferes
Antônio José Barbosa; e Boa Vista do Tremedal, o alferes João
Batista Teixeira; noticiava-se a prisão de célebre bandido e
seus sequazes pelo delegado especial de Cataguazes – alferes
João Agostinho Ribeiro.
Dentro dessa concepção, a Lei 175, de 4Set896, instituíra o cargo de Delegado Auxiliar do Chefe de Polícia, privativo de doutores ou bacharéis em Direito para representá-lo
na capital (Ouro Preto) ou no Estado, exercendo todas as suas
atribuições. O artigo 6º facultava ao Chefe de Polícia o poder
de nomear delegados especiais. A lei em apreço foi regulamentada pelo Decreto 1.034, 11Mai897, cujo artigo 1º estabelecia:
“O serviço de administração policial do Estado de Minas Gerais será exercido pelos funcionários e auxiliares criados pela
lei nº 30, de 6 de julho de 1892, em seus artigos 1º a 5º e mais
um delegado auxiliar do Chefe de Polícia na Capital, e nos
municípios por delegados especiais instituídos pela lei 175, de
4 de setembro de 1896…”. O artigo 3º do mencionado Decreto
rezava que “O Chefe de Polícia, quando julgar conveniente,
nomeará delegados especiais, com jurisdição em um ou mais
municípios, dentre os oficiais da Brigada Policial…”
Para comparação histórica, a Lei 175 estabelecia para
o Delegado Auxiliar do Chefe de Polícia o vencimento de
“seis contos de réis anuais”. À época, o Cmt Geral da Brigada
vencia 7(sete) contos de réis; os comandantes dos Batalhões,
cinco; os capitães, três; os alferes, dois. As praças tinham um
salário irrisório.
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A Brigada Policial padecia da crônica insuficiência de
efetivo. Comarcas, municípios e distritos, através das autoridades policiais, viam-se na contingência de engajar paisanos
sem instrução, às vezes analfabetos, para atividade de guarda
e vigilância. Algumas comarcas nem mesmo dispunham de
destacamento para “Guarda de Cadeia”. O angustiante problema daquele pretérito distante, que ensejava a contratação de
paisanos precários, foi objeto de Regulamento aprovado pelo
Decreto 769/17Ago894, que o disciplinava.
Em extenso relatório, encaminhado pelo Cmt Geral da
Brigada Policial ao Presidente do Estado, Mai892, patenteia-se, além do efetivo incondizente para atender as necessidades
do vasto território mineiro, as deficiências concernentes ao obsoleto armamento, apoio à saúde, aquartelamento e recursos
para instrução da tropa. Entre os anexos, o mapa de distribuição do efetivo pelos Corpos Militares de Polícia (18Abr92): 1º
Corpo, Ouro Preto – 450; 2º, Uberaba – 240; 3º, Juiz de Fora –
326; 4º, Diamantina – 365; totalizando oficiais e praças, 1381.
O anexo nº 5 ao Decreto 907, 15Jan897, trouxe a distribuição do efetivo previsto, por Batalhão, para os municípios
do Estado, além dos efetivos das sedes, 1230 oficiais e praças
destacados em 140 cidades mineiras, cobrindo todo o território.
Dentre estes, muitas frações incompletas que necessitavam do
engajamento do “paisano”. Esse gap de efetivo era tão crítico
que se estabelecera uma gratificação para oficiais e sargentos
que conseguissem alistar soldados e ou engajar paisanos.
A Força Pública – tropa obediente – treinada e disciplinada por seus comandantes, tinha o dever de apoiar e atender
o Chefe de Polícia. Os destacamentos policiais subordinavam-se, funcionalmente, aos Delegados de Polícia: requisições
para patrulhamento, guarda e diligências. Na prática, os comandantes de destacamento (sargentos ou cabos experientes),
diante dos Delegados leigos em polícia, configuravam-se em
autênticos mentores das atividades, inclusive atuando como
investigadores e/ou escrivães de inquéritos. A cadeia de comando realizava-se com a presença do Delegado de Polícia
Especial.
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A realidade dos primeiros anos da República/MG,
mostrava que a Força Pública constituía o suporte da Chefia de
Polícia. Não havia nenhum prurido de Polícia Investigatória
nem Polícia Técnico-Científica. Os exames cadavéricos eram
processados por médicos nomeados peritos; nos casos mais
complexos, recorria-se aos médicos lotados na Força Pública,
o que foi oficializado, via Decreto 1.352, em 1900.
Na última década do Séc XIX, em sequência ao modelo do Império, os oficiais da Brigada supriam as lacunas de
Polícia Judiciária, tanto na capital Ouro Preto como no interior. Se o município saía da normalidade da ordem pública, o
Delegado de Polícia Especial era a solução. Diversas publicações na folha oficial se referiam aos delegados militares, como
os exemplos que se seguem:
O delegado especial de Manhuaçu, tenente Cesário
Rodrigues Brandão, enviou circunstanciado relatório ao Chefe
de Polícia sobre as diligências empreendidas desde o mês de
outubro de 1892, com uma força de 10 praças, em diversas
localidades, investigando uma série de homicídios e efetuando
prisões de facínoras (MG8Jan893).
O alferes João Agostinho Ribeiro, Delegado de Polícia Especial de Carmo de Frutal, comunicou diligências que
desenvolveu com prisão de perigosos homicidas (MGJul898).
O MGFev899 emitiu nota que orientava a população
da capital mineira sobre o Carnaval de 12 a 14 daquele mês. O
policiamento foi comandado pelo Delegado Especial capitão
Alexandre Coutinho, auxiliado pelo subdelegado Cap Antônio
Lopes.
MG20Dez900: “O sr. tenente Arthur de Andrade (...)
atualmente delegado especial no município de Piumhy, acaba
de prestar um bom serviço àquela cidade, estabelecendo a sua
área urbana e suburbana para os efeitos policiais e dividindo
as duas zonas em seções. / A área urbana foi dividida em
23 seções e a suburbana em 32, para cada uma das quais
foi nomeado um inspetor. / Foram estabelecidas clara e
minuciosamente as delimitações não só das áreas urbana e
suburbana, como as das diversas seções. Agradecemos ao sr.
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tenente Arthur de Andrade o exemplar que nos ofereceu do seu
útil trabalho a que deu o título de “Criação e classificação
da área urbana e suburbana da cidade de Piumhy em seções
policiais e nomeação de seus respectivos inspetores.”
Segundo relatórios da Secretaria de Polícia: 1897, 22
municípios eram ocupados por Delegados de Polícia Especial;
1898, 28 municípios.
Segurança Pública X Construção da nova Capital
Após criteriosos estudos, iniciou-se, 1895, sob o comando do Engenheiro Aarão Reis, o processo de construção
da nova Capital do Estado, no povoado de Curral Del’Rey.
O crescimento do povoado foi espantoso à proporção que as
obras emergiam: de 600 habitantes em 1890, 12.000, em 1897
e 13.000, em 1900. Eram trabalhadores que acorriam ao novo
mercado e aventureiros. No meio destes, baderneiros ou delinquentes inquietavam residentes e trabalhadores, ameaçando
o prosseguimento da obra. A Segurança fazia-se imperiosa. O
Chefe de Polícia, acionado, transferiu o Delegado de Polícia
da Comarca de Sabará para a cidade que se edificava. Começava a lenda do indômito Cap Antônio Lopes de Oliveira que
aportou no arraial, em maio do mesmo ano. Instalou um pequeno destacamento de 10 praças. Nos meses subsequentes,
agravando a segurança pública, reforçou sua fração com um
piquete de cavalaria comandado pelo Sgt Félix Rodrigues da
Silva (Delegado de Polícia Especial famoso com o cognome
alferes Felão).
Sobre o papel fundamental do Cap Lopes, algumas
referências do historiador de Belo Horizonte, Abílio Barreto:
“Alto, moreno-escuro, corpulento, desempenado, calmo, voz
suave, sempre risonho, muito amável, prudente, prestimoso
e de uma energia férrea, com o pequeno destacamento de
que dispunha, e que não passaria de 10 praças (...) Nunca
será demais repetir: sem o capitão Lopes, ou outro delegado
militar possuidor de têmpera igual à sua, de seu critério e
de seu valor, Belo Horizonte, na época da construção, seria
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uma horrível seara de crimes, um antro de vícios e perdição,
impossível de ser habitado...”
Inaugurada a nova capital, 12Dez897, o Cap Lopes
continuou a compor a equipe que daria sustentação ao Chefe
de Polícia na novel cidade.
MGSet898 noticiou exposição de MIMO VALIOSO
nas vitrines de Casaes&Comp. Uma rica espada dourada com
a seguinte inscrição na lâmina e em letras douradas a fogo:
VIVA O BRASIL, com talim especial. Seria oferecida ao
ilustre Capitão Antônio Lopes de Oliveira por um grupo
de seus amigos em atenção aos relevantes serviços prestados
ao comércio da capital e ao povo em geral na manutenção da
ordem pública. A entrega far-se-ia em 8 de setembro por uma
elegante menina. Em nome dos ofertantes falaria o Senador
Camillo de Brito. O préstito cívico teria o acompanhamento
pela Banda de Música do 1º Batalhão.

SEÇÃO II
(1901 a 1909)
– Suporte: Brigada Policial –
1901! A Brigada Policial, com seus batalhões, na capital e no interior, prosseguia na sustentação da Segurança Pública: Delegados Especiais e destacamentos.
O Decreto/Presidencial 1.444, MG14Jan901, mostrou
a Força Pública com um efetivo de 1695 militares e sua distribuição por 3 (três) batalhões, um Esquadrão de Cavalaria e
destacamentos por municípios, distritos, recebedorias e postos fiscais. O 1º Batalhão, sediado na capital, efetivo de 869,
destacava 573, entre sargentos, cabos e soldados, por 88 localidades do interior. O 2º Batalhão, em Uberaba, efetivo 353,
destacava 163, em 33 localidades. O 3º, em Diamantina, 353,
previa 144 destacados em 22 localidades.
Observe-se que o 4º Batalhão/JF fora extinto no final
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da década anterior; o 2º Batalhão, por força do Decreto 1.631,
26Agos903, transferiu-se de Uberaba para BH, onde ficou sediado até julho de 1911, e movimentado para Juiz de Fora, Decreto 3.218, 18Jul911. Uberaba recebeu o 4º Batalhão, criado
pelo Decreto 9.908, 25Nov909.
Acompanhando as edições do órgão oficial, Jan/
Fev901, algumas referências às Delegacias do interior:
(1) edição de 21/22Jan, notícia da Secretaria de Polícia
– “O sr. tenente Seraphim Moreira da Silva tem prestado
relevantes serviços à população do município de Arassuahy,
para onde foi ultimamente como delegado de Polícia especial.
/ Os habitantes de toda aquela zona se acham vivamente
satisfeitos e gratos ao brioso militar, pelo modo correto
e criterioso com que tem sabido desempenhar o seu cargo,
restituindo-lhes a calma, a tranquilidade de que há muito
não gozavam, devido às constantes tropelias praticadas em
todo o município por enorme quantidade de criminosos nele
refugiados. / Devido porém à energia e atividade da digna
autoridade, cuja ação se tem estendido por todo o extenso
município, já se acham capturados 18 criminosos, entre os
quais 10 autores de assassinatos.”
MG25Jan901 continuou a relatar as exitosas diligências desenvolvidas pelo Ten Seraphim, inclusive na Bahia.
A edição supra deu ciência de um telegrama do delegado de Ubá – tenente Arthur Andrade – “comunicando que cerca de 400 populares, na melhor ordem, foram apresentar-se à
autoridade, comprometendo-se a não mais linchar ladrões no
município, em vista da ação enérgica assumida pelas autoridades públicas.”
MG30Jan901– Presidente do Estado, em trecho de seu
relatório sobre as ações desencadeadas no campo da Segurança Pública, expressou-se: “E para que, com toda a calma e
imparcialmente, presidam as diligências repressivas, o governo do Estado tem nomeado delegados militares para diversos
municípios, mesmo para evitar que, no estreito terreno da politicagem, sejam exercidas injustiças. / Sim, porque a preocupação constante e a cada momento patente do nosso governo
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é a prosperidade de seus governados aliada esta à justiça e
à paz completa. / Assim é que para esta zona, compreendida
entre Palma, S. Paulo e Carangola, foi nomeado delegado especial um militar calmo e enérgico, o major Olympio Pimenta,
acerca do qual já nos externamos.”
MG5Fev901– O tenente Virgílio Augusto Simedo, delegado de Polícia especial na extensa circunscrição abrangendo os municípios de Além Paraíba, Leopoldina e Cataguases,
enviou relatório circunstanciado ao Chefe de Polícia das diligências encetadas e os inquéritos remetidos à justiça criminal,
visando assegurar a tranquilidade pública. Em trecho de seu
documento, afirmou: “Toda minha circunscrição está certa do
empenho que tem o governo na repressão dos crimes e eu,
por minha vez, procurarei cumprir o meu dever, compelindo os
ociosos a trabalhar e perseguindo os ladrões com o rigor das
leis...” (MG12Fev901)
MG21Fev901 noticiou conflito em Ubá, em 17, à noite,
durante folguedos carnavalescos em praça pública. Desordeiros ébrios e armados provocaram famílias e resistiram a tiros
à intervenção da patrulha do destacamento. Esta recuou para
não trocar tiros na presença de populares. Três soldados se feriram; dos desordeiros presos, um ficou ferido e outro faleceu.
O Delegado de Ubá, tenente Arthur Andrade, no momento do
evento, achava-se em conferência, no hotel, com o Subprocurador de Justiça e o Juiz de Direito. Prontamente foi para
o local e assumiu o controle. O redator da notícia informou:
“À hora em que escrevemos, sabemos que continua sem outra
perturbação a ordem pública em Ubá, tendo o sr. dr. Chefe
de Polícia recebido ontem o seguinte telegrama: ‘Cidade em
paz e tranquilidade. Festas carnaval correram animadas;
sociedades percorreram ruas. Povo satisfeito e favorável
à força pública e às autoridades. Chegou reforço pedido.
Francisco Campos e seu capanga Américo, mortos, eram
duas feras, chefes grupo linchadores – Tenente Arthur Andrade, delegado especial.”
Cumprindo preceito constitucional, o Presidente do
Estado – Francisco Silviano de Almeida Brandão – enviou sua
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mensagem anual ao Congresso Legislativo (MG22Jun901).
Na parte concernente à Segurança Pública, faz alusão aos
problemas ocorridos em alguns municípios (Ubá, São Paulo de
Muriaé, Jaguary...), dando ênfase à solução com a participação
dos Delegados militares. Nesse documento, reprisou elogios
a dois oficiais: “Manda a Justiça, que eu aqui consigne, e o
faço com prazer, que relevantes têm sido os serviços prestados
pelos dois briosos oficiais da Brigada, tenente Arthur Andrade
e major Olympio Pimenta, os quais têm cumprido, com
inteligência, dedicação e lealdade, os deveres dos cargos que
lhes foram confiados.”
MG23Jun901 noticiou que bandos criminosos aterrorizavam localidade mineira: “Com data de 8 deste mês, recebera, o sr. dr. Chefe de Polícia, um telegrama de Além Paraíba,
comunicando-lhe que um grupo de bandidos atacara a população do arraial de Pirapetinga, daquele município, bandidos
esses que, depois de cometerem as maiores tropelias, se refugiavam no vizinho Estado do Rio de Janeiro...”
O grave problema foi passado ao Delegado Especial
Tenente Arthur Andrade. Este, como lhe era peculiar, adentrou
ao Estado vizinho. Reuniu-se com o Delegado de S. Antônio
de Pádua e, juntos – comandando forças mineiras e fluminenses –, desbarataram temíveis grupos de perigosos e audaciosos
delinquentes, processados, presos e recolhidos à Cadeia Pública de Além Paraíba. Ao final, presente o Chefe de Polícia
Fluminense, ajustaram medidas comuns para controles das
fronteiras das duas Unidades Federativas. O MG26Jun publica
o circunstanciado relatório encaminhado ao Chefe de Polícia,
assim concluído: “A ordem está restabelecida e a população
satisfeita com as providências tomadas pelo governo. Tenente
Andrade.”
MG2Jul901 publicou nomeação do Major Olympio
Pimenta para delegado de Polícia especial de Passos, e manteve
o alferes Maurílio Arthur Guimarães com jurisdição em Santa
Rita de Cássia. No bojo do texto, um louvor da Chefia de Polícia
aos oficiais, capitão Francisco Ferreira de Andrade, alferes
João Ferreira Velloso, major Olympio Pimenta e tenente Arthur
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Andrade, pelos serviços prestados à administração policial do
Estado, nas diversas comissões confiadas aos mesmos.
1902! As circunscrições policiais de Belo Horizonte
eram ocupadas por delegados militares. Na véspera do carnaval,
MG8Fev noticiou POLICIAMENTO DA CAPITAL: “O sr. dr.
Chefe de Polícia conferenciou com o sr. coronel comandante
da Brigada sobre o policiamento da Capital durante os dias
de carnaval, ficando assentado que serão fornecidas duas
guardas de cavalaria, cada uma com certo número de praças e
comandada por um inferior, às ordens dos delegados militares
capitão Lopes e tenente Arthur Andrade, para o policiamento
das respectivas circunscrições. / O sr. dr. Chefe de Polícia com
um oficial, que comandará praças de Infantaria, inspecionará
o policiamento geral.”
Abaixo-assinado, 3Nov901, mais de 200 assinaturas,
habitantes de Três Pontas solicitam ao Presidente do Estado a
permanência do alferes Pedro do Livramento como delegado
de Polícia da cidade, razão de sua atuação dinâmica e firme
que tem garantido a ordem pública, paz e segurança individual
(MG21Fev902).
Sem embargo do esforço de uma Polícia precária em
meios e recursos humanos, o interior mineiro se caracterizava
pela violência. Facínoras, principalmente da Bahia, Espírito
Santo, Rio de Janeiro, Goiás e Mato Grosso, invadiam localidades limítrofes e aterrorizavam os moradores. A população
nativa, em sua maioria, por uma cultura ancestral de violência,
resolvia suas querelas em confronto armado. Antônio Paiva de
Moura, em sua obra, HISTÓRIA DA VIOLÊNCIA EM MINAS, edição de 1983, traça, com muita propriedade, a geografia da violência naquela época.
Nesse contexto de criminalidade intensa, a Brigada
Policial – deficiência crônica de efetivo – desdobrava-se para
atender, de um lado, o Chefe de Polícia em suas prementes
necessidades de destacamentos preenchidos e oficiais delegados
especiais para capturas e imposição da ordem, e, de outro, a
política de governo de adestrá-la militarmente (em condições
de combate). Esse conflito de interesses provocava “arranhões”
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no relacionamento Chefe de Polícia, cujo sustentáculo era a
Força Pública, e o Cmt Geral. Na crise, o Presidente do Estado,
a partir de 10Dez902, entregou o comando da Brigada Policial
ao Chefe de Polícia, que passou a contar com uma Secretaria
Militar (modelo de Estado-Maior).
Com o Chefe de Polícia fortalecido – Comandando a
Brigada Policial – veio o 1903. MG6Jun noticiou movimentação de delegados especiais. O capitão Arthur Andrade – fundador do Tiro Mineiro – e que se notabilizara como delegado
circunscricional da capital e do interior, foi nomeado delegado
especial de Mariana; o capitão José Francisco Paschoal, delegado especial da circunscrição da zona da Mata: municípios de
Guarará, Juiz de Fora, S. João Nepomuceno, Rio Novo, Pomba e Mar de Espanha, residência em Bicas; o tenente Seraphim
Moreira da Silva, 2ª circunscrição da capital, no lugar do capitão Arthur; capitão João Soares Lima, Viçosa; mantendo o
capitão Francisco Salles Ramalho Pinto em Queluz...
MG16Jun903 contemplou, na íntegra, a Mensagem do
Presidente do Estado, dr. Francisco Antônio de Salles, encaminhada ao Congresso Legislativo Mineiro. Dele, transcrevo
alguns trechos concernentes à Segurança Pública:
“... Estavam-se generalizando, nos municípios, atentados, de bandos de malfeitores armados, às propriedades agrícolas e à própria vida dos habitantes rurais, levando o sobressalto e o terror ao seio das populações (...) Esse estado aflitivo
vai desaparecendo com as acertadas e enérgicas providências
tomadas pelo Governo, podendo-se considerar restabelecida
a tranquilidade pública (...) Em alguns municípios a exaltação
dos ânimos tem sido alimentada por questões de política local,
quase sempre de feição pessoal...”
“A divisão do Estado em quatro circunscrições
policiais, em cuja sede se mantenha um forte destacamento à
disposição de um delegado remunerado como auxiliar da chefia
de polícia, além de ser medida econômica, consulta as altas
conveniências da segurança pública (...) A Brigada Policial
do Estado continua prestando bons serviços à manutenção
da ordem e segurança públicas, e é digna de louvores pela
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disciplina e solicitude com que vai desempenhando sua nobre
missão (...) Em novembro do ano passado deram-se atos de
indisciplina por parte de alguns oficiais do 1º batalhão, que
foram exonerados de seus cargos uns, e sujeitos à pena de
prisão outros, depois de ouvido um conselho de investigação
que o Governo nomeou para apurar as responsabilidades
desses fatos, que impressionaram naturalmente mal a opinião
pública, por destoarem da tradicional correção dos oficiais da
nossa milícia...”
“As funções do Comando Geral passaram a ser
exercidas diretamente pelo Chefe de Polícia, para cuja
secretaria foi transferida a seção militar, que funcionava
junto do Comando Geral e que é indispensável para manter
a unidade de direção nos diversos batalhões de que compõe a
Brigada (...) Na distribuição que acaba de ser feita, da força em
destacamentos pelos municípios, procurou o Governo atender,
tanto quanto possível, as necessidades de policiamento nas
diversas zonas do Estado, colocando em pontos centrais e
de mais fácil comunicação um contingente mais numeroso
de praças sob a direção de um delegado em comissão, com
jurisdição em diversos municípios, de modo a estar habilitado
a agir com prontidão para manutenção da ordem, onde quer
que seja perturbada...”
O problema de carência de efetivo continuava, e o
sistema de gratificar os oficiais que alistavam candidatos
persistia. V.g, MG21Jun903: (1) 40$000, ao alferes Félix
Rodrigues da Silva, 4 alistamentos; (2) 190$000, ao capitão
Arthur Andrade, 19 alistamentos; (3) 40$000, ao capitão
Cesário Rodrigues Brandão, 4 alistamentos.
Noticiário do MG7Out903: “O sr. dr. Chefe de Polícia
mandou elogiar ontem, em ordem do dia, o alferes Henrique
de Mello Franco, delegado especial no município de Passos,
pelos bons serviços prestados com a manutenção da ordem
pública e com a prisão de vários criminosos importantes. /
Igualmente foram elogiados o alferes Juvenal Antônio da Cruz
e sargentos Francisco Aureliano Esteves Rodrigues e José
Eloy de Almeida.”
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Na página de editais, MG12Dez903, publicou-se edital
da 1ª circunscrição policial da capital:
“José Francisco Paschoal, capitão ajudante do 1º batalhão da Brigada Policial, delegado especial da 1ª circunscrição da Capital, na forma da lei, etc. / Faz saber a todos
que o presente virem ou dele notícia tiverem que, usando da
atribuição que lhe confere o art. 79, nº 1, do regulamento
aprovado pelo Decreto nº 613, de 9 de março de 1893, nesta
data classificou em cinco seções policiais a 1ª circunscrição
desta Capital, com aprovação do sr. dr. Chefe de Polícia, como
adiante se vê ...”
Seguiu-se a distribuição em 5 Seções, com descrição
de ruas, praças e logradouros. As seções possuíam subdelegados oficiais da Brigada Policial. Na mesma página, o edital do
capitão Seraphim Moreira da Silva, da 4ª Cia. do 1º Batalhão,
delegado de Polícia especial da 2ª circunscrição da Capital,
que foi dividida em 12 Seções. Ambos editais foram aprovados pelo Chefe de Polícia Christiano Brasil.
MG20Dez903 noticia que o Cap Seraphim expediu
diversas portarias nomeando o Escrivão da circunscrição e
Inspetores para todas as Seções.
Documento manuscrito, Seção Militar da Brigada/1ºMar903, relacionou 43 oficiais nos cargos de delegado
especial de polícia: um major, 10 capitães, 11 tenentes e 21
alferes. Alguns bem conhecidos: major Olympio José Pimenta (Machado), capitães José Francisco Paschoal (Ayuroca),
Francisco de Salles Ramalho Pinto (Guanhães), Arthur Andrade (Guarará), Antônio Lopes de Oliveira (Freguesia da Boa
Viagem-Capital), Adolpho Francisco Machado (Uberaba),
João Canuto de Paula (Ouro Preto), tenentes Paulo da Cunha
(Ubá), João Ferreira Velloso (Barbacena), Seraphim Moreira
da Silva (Curvelo), alferes Antônio José Barbosa (Manhuaçu),
Egydio Rosa da Conceição (Caratinga), Pedro do Livramento
(Muriaé), João dos Santos (Montes Claros), Manoel Pires de
Figueiredo (Carangola)...
No torvelinho de uma criminalidade violenta e luta
insana da Chefia de Polícia para controlá-la, tendo, por
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sustentáculo, a Brigada Policial com as suas limitações de
recurso, o Presidente sancionou em Ago904 a Lei 380, que
criou a Guarda Cívica do Estado. Esperava-se, com isto, por
fim ao engajamento de paisanos, que, ao invés de solução,
agravava os problemas. Contudo, essa Guarda que, instituída
em municípios aderentes, acarretava-lhes ônus financeiro, teve
pouca adesão e vida efêmera.
A mensagem Presidencial de 1904 (MG19Jun), no
tocante à ordem pública, dá notícia da nomeação de alguns
delegados auxiliares do Chefe de Polícia (bacharéis nomeados
ou oficiais da Brigada) e relaciona graves alterações em
algumas regiões – Triângulo Mineiro: combate a marginais
oriundos do Mato Grosso; perturbação em Diamantina,
Muzambinho, Palma e Ouro Preto, exigindo-se deslocamento
de forte contingente de tropa; em Vila de Nova Lima, conflitos
envolvendo operários das minas do Morro Velho; na cidade
de Passos, exaltação dos ânimos por motivos de ordem
partidária, agravado por insubordinação de praças da Força
Pública, devidamente controlada com a presença de comandos
militares.
O exercício de 1904 se caracterizou por intensa ação e
movimentação de oficiais delegados especiais. Alferes Pantaleão Nery Tolentino, delegado de Paracatu, capturou perigoso
facínora Janjão, autor de diversos assassinatos (MG7Jan904);
alferes Antônio Affonso de Morais, nomeado delegado de Villa Nova de Lima; capitão Virgílio Augusto Simedo, nomeado
delegado especial de Ouro Preto/Mariana; alferes Francelino
Amaro de Jesus para delegado especial com jurisdição em
Leopoldina, Cataguazes, Além Paraíba, Palma, Muriaé, Carangola, Ubá, Rio Branco, Viçosa e Ponte Nova; tenente João
Ferreira Velloso, nomeado delegado especial de Queluz, continuando, porém, com jurisdição e residência em Barbacena
(MG9Jan904).
MG23Fev904– Capitão Paulo Cunha, delegado de
Muriaé, comunicou ao Chefe de Polícia, dr. Christiano Brasil,
a prisão do coronel Francisco Novaes e seu genro Francisco
Brum, que se achavam foragidos – ambos pronunciados
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por assassinato de Moysés Vaz. O Chefe de Polícia recebeu
telegrama de seu colega da Capital Federal, concebido em
termos altamente elogiosos à Polícia mineira pela captura e
transferência do temível estelionatário Obed Cardoso. Capitão
do 1º Batalhão foi elogiado em Ordem do Dia do Chefe de
Polícia, 25Fev, pela prisão do delinquente.
MG24Mar904 – Ato Governamental nomeou delegado
auxiliar do Chefe de Polícia nos municípios de Uberabinha,
Araguary, Prata, Vila Platina e Frutal, o tenente-coronel Lucas
Machado Velloso Caldas.
MG13Mai904 noticiou que, em dias do mês passado,
houve, em Poços de Caldas, um incidente desagradável entre
alguns hóspedes do hotel da Empresa e cocheiros. O Chefe
de Polícia fez seguir para aquela localidade o capitão Simedo,
como delegado especial. O órgão oficial transcreveu alusão ao
fato, publicado no Diário Popular de S. Paulo:
“Está felizmente terminado o desagradável incidente
que por alguns dias pôs em sobressalto os hóspedes do hotel
Empresa. / O digno Chefe de Polícia de Minas, dr. Christiano Brasil, atendendo ao pedido que lhe foi dirigido, acaba de
enviar para cá, na qualidade de delegado militar, o distinto
oficial da Brigada Estadual capitão Virgílio Simedo (...) A escolha de s. s. recaindo na pessoa do brioso capitão Simedo
não podia ser mais acertada: é um oficial correto, inteligente
e hábil...”
“Dr. Christiano Brasil não pode calcular a satisfação
geral com que foi acolhida a chegada do capitão Simedo, em
quem todos veem um garantidor da ordem que inspira muita
confiança. / Estamos certos que não se reproduzirão agora os
abusos e desacatos aos balneantes; a garrucha não andará
mais tão à vontade como até aqui, a figurar à cinta dos valentões (...) Os informes que temos colhido sobre a situação local
são de natureza a aconselhar que seja conservada uma autoridade militar, única que é temida e respeitada pelos valentões
desabusados que povoam a vila.”
MG4Set904 – Portaria expedida, em conjunto pelos
delegados da 2ª e 1ª circunscrição da Capital, respectivamente
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capitão Virgílio Augusto Simedo e tenente Modesto de Salles
Ferreira, determinando ações vigorosas de combate ao “Jogo
do Bicho”.
MG10Set904 – Ato do Presidente do Estado elevando o efetivo do destacamento de Uberaba de 2 para 4 oficiais, de 70 a 118 o número de praças, visando atendimento
pronto e eficaz aos problemas de ordem pública no Triângulo Mineiro.
Mesma data, Atos da Chefia de Polícia: (1) nomeando
do dr. Elpídio Martins Canabrava para delegado auxiliar em
comissão nos municípios de Carangola, S. Paulo, Rio Branco,
Rio Novo, Cataguazes, Leopoldina, S. João Nepomuceno, Mar
de Espanha, Palma, Ubá, Além Paraíba, Pomba, Manhuaçu e
Caratinga. (2) alferes João Januário de Almeida para o cargo
de delegado especial de Araçuaí e Salinas, e dispensando o
tenente Cesário Pereira da Cruz.
Edições MG – 11/Dez/903 e Set904 – noticiam graves
conflitos no município de Carangola, distritos de Faria Lemos
e Tombos. Subdelegado Braz Bruno foi emboscado e morreu.
Na fazenda de Francisco Novaes, destacamento recebido a
tiros, morrendo o cabo Adalberto Bezerra e dois soldados.
Estiveram no local, desenvolvendo inquérito e efetuando
prisões, o subprocurador de justiça dr. Aureliano Magalhães,
o delegado auxiliar dr. Canabrava e, comandando forte
contingente, o tenente Velloso e o alferes Pedra.
MG12Fev905 – Decreto 1792 – Presidente do Estado
distribui o efetivo da Brigada Policial: 3 batalhões e destacamentos – 157 localidades.
MG5Mar905 – “Para o bom policiamento da zona da
Matta, prisão de criminosos, repressão do jogo, de furto de
animais e da vagabundagem, o sr. dr. Christiano Brasil, Chefe de Polícia, conforme noticiamos, dividiu provisoriamente
aquela parte do Estado em sete circunscrições policiais, para
o efeito de, em cada uma, haver um delegado militar, sob a
inspeção do sr. delegado Auxiliar e direção dita Chefia. A divisão foi da seguinte forma: 1ª sede Juiz de Fora – municípios Palmira e Lima Duarte; 2ª sede Rio Novo – municípios
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S. João Nepomuceno, Pomba, Guarará e Mar de Espanha;
3ª sede Cataguazes – municípios Além Paraíba, Leopoldina e
Palma; 4ª sede Ubá – municípios Rio Branco e Viçosa; 5ª sede
Ponte Nova – município Abre Campo; 6ª sede Carangola –
municípios S. Paulo de Muriaé e S. Manoel; 7ª sede Caratinga
e município Manhuaçu.
Ato contíguo, foram nomeados delegados especiais nas
circunscrições seguintes oficiais: 1ª, alferes Joviano Wanderley de Mello; 2ª, capitão Francisco Bernardino do Alvarenga;
3ª, capitão José Francisco Paschoal; 4ª, capitão Paulo Ferreira da Cunha; 5ª, alferes José Paulino Cardoso; 6ª, tenente
Pedro do Livramento; 7ª, alferes Pantaleão Nery Tolentino.
O sr. delegado auxiliar poderá fixar-se em qualquer ponto da
zona, conforme exigir a necessidade do serviço policial, ficando, porém, provisoriamente, residindo na cidade de Cataguases. / Os delegados especiais ficam com a faculdade, quando
em perseguição de criminosos, de entrarem uns nas circunscrições de outros. ”
MG25Jun905 – Mensagem do Presidente do Estado
ao Congresso Legislativo com alusões à Segurança Pública.
Elogia os serviços da Brigada que, mesmo tendo o efetivo reduzido, por força da situação financeira do Estado, continua
prestando bons serviços.
MG30Jul905 reportou ao relatório do Chefe de Polícia
ao Secretário do Interior, ressaltando a redução do efetivo
da Força Pública e as medidas adotadas com ênfase às sete
circunscrições criadas na zona da Mata. Fez uma crítica:
“Foi a lei de 1871 que, julgando dar mais amplas garantias
à liberdade individual, exagerou de tal modo a separação
da polícia judiciária da justiça propriamente dita que
destituiu as autoridades policiais da faculdade de prenderem
preventivamente, inovação prejudicial à reparação dos delitos,
porque desarmou os verdadeiros e diretos agentes contra ele
dessa competência criminal. / Penso que se sacrificou a defesa
da sociedade...”
Edições MG – 12 e 16Ago905 – publicaram na íntegra
dos relatórios dos Secretário do Interior e Chefe de Polícia,
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que embasaram a mensagem presidencial acima referida.
Importante transcrever o introito do Secretário do Interior,
dr. Delfim Moreira: “Polícia e Força Pública – A respeito
destes importantíssimos ramos da administração pública,
reporto-me ao que deixei exarado nos relatórios anteriores,
nos quais salientei a necessidade da divisão do Estado em
circunscrições policiais, a conveniência do estabelecimento da
polícia de carreira – criação de uma guarda cívica na Capital
e nos municípios – da construção da penitenciária, fundação
das colônias correcionais e asilos disciplinares.” Na ocasião,
agradeceu aos membros da Seção Militar e aos comandantes
que o apoiaram.
MG1ºNov905 – Nomeação tenente-coronel Lucas Machado Velloso Costa para delegado especial 2ª circunscrição
da Capital. Mesma edição Ordem do Dia 70, em que Chefe de
Polícia dr. Christiano Brasil comunicou sua exoneração, a pedido, e consequente demissão do Comando da Brigada Policial
que transmitiu ao seu substituto dr. Elpídio Cannabrava. Fez
louvor e agradecimento: “A justiça manda consignar aqui a
solicitude e correção manifestadas pelos meus distintos auxiliares tenente-coronel João Ignácio da Costa Santos, capitão
Manoel Soares do Couto, tenente Henrique Brandão, tenente
João Franco do Couto e alferes Getúlio Manso da Fonseca,
e faço com toda satisfação, visto ter plena certeza de que os
mesmos se esforçam para o bom e pronto desempenho dos
serviços que lhes são confiados, pelo que, louvando-os pela
presente ordem do dia, me é sumamente grato agradecer-lhes
o auxílio eficaz que me prestaram...”
Edições de 8/11Nov/905 noticiaram acontecimentos
gravíssimos em plena audiência do Juiz de Direito de Queluz.
Assassinato de um popular e ferimentos mortais no delegado de Polícia especial – tenente Maurílio Guimarães. Tropa
seguiu para a localidade sob o comando do capitão Affonso
Praes. Apurava o evento o Delegado Auxiliar do Chefe de
Polícia dr. Elpídio Cannabrava, assistido pelo dr. Aureliano
Magalhães, subprocurador geral do Estado. Os agressores do
tenente foram presos.
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Portaria 9 do Chefe de Polícia, publicada no Minas
Gerais 23/24Abr906, estabeleceu novo conceito estratégico das
operações de segurança pública. Eis o cabeçalho do documento
normativo, assinado pelo dr. João Olavo Eloy de Andrade: “O
dr. Chefe de Polícia do Estado de Minas Gerais, usando das
atribuições que lhe são outorgadas pela lei nº 30, de 16 de
julho de 1892, resolve dividir o Estado em 32 circunscrições
policiais, mantendo, em cada uma, um delegado especial,
a fim de melhor garantir a tranquilidade pública em todo o
território.”
Seguiu-se a divisão em que o primeiro município constituiria a sede: 1ª circunscrição – Ouro Preto e Mariana; 2ª
– Pouso Alegre, Jaguary, Cambuhy, Santa Rita da Extrema,
Jacutinga, Ouro Fino, Santa Rita do Sapucaí, S. José do Paraíso; 3ª – Caxambu, Vargem Grande, Itajubá, Pedra Branca,
Christina, Silvestre Ferraz, Pouso Alto, Baependy, Ayuoroca e
Passa Quatro; 4ª – Varginha, Campanha, Águas Virtuosas, Três
Corações, Alfenas, Machado, S. Gonçalo do Sapucahy, Dores
da Boa Esperança, Três Pontas e Campos Gerais; 5ª – Poços
de Caldas, Cabo Verde, Muzambinho, Guaranésia, Caldas e
Caracol; 6ª – Lavras, Turvo, Bom Sucesso, S. João d’El Rei,
Tiradentes, Prados, Oliveira, Itapecerica, Formiga, Campo
Belo, Bambuhy e Piumhy; 7ª – Pitanguy, Santo Antônio do
Monte, Indayá e Abaeté; 8ª – Patos, Carmo do Parnahyba e
Paracatu; 9ª – Araxá, Patrocínio, Estrela do Sul e Monte Carmelo; 10ª – Frutal, Prata, Monte Alegre e Vila Platina; 11ª –
Uberaba, Sacramento, Uberabinha e Araguary; 12ª – Santa
Rita de Cássia, Monte Santo, Jacuí e S. Sebastião do Paraíso;
13ª – Passos, Vila Nova de Rezende e Carmo do Rio Claro;
14ª – Juiz de Fora; 15ª – Rio Novo, Mar de Espanha, S. João
Nepomuceno, Leopoldina, Além Paraíba e Guarará; 16ª – Ubá,
Cataguazes e Pomba; 17ª – Carangola, S. Paulo de Muriaé,
S. Manoel e Palma; 18ª – Viçosa e Rio Branco; 19ª – Ponte
Nova, Alvinópolis, Abre Campo e S. Domingos do Prata; 20ª
– Caratinga e Manhuaçu; 21ª – Barbacena, Alto do Rio Doce,
Palmira, Rio Preto e Lima Duarte; 22ª – Sabará, Caeté e Villa
Nova de Lima; 23ª – Curvelo, Santa Luzia do Rio das Velhas
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e Sete Lagoas; 24ª – Queluz e Piranga; 26ª – Conceição do
Serro, Itabira, Santa Bárbara, Santana do Serro e Guanhães;
27ª – Diamantina, Serro e S. João Batista; 28ª – Teófilo Otoni,
Minas Novas e Peçanha; 29ª – Araçuaí, Grão Mogol e Salinas;
30ª – Januária, Bocayuva, Montes Claros, Vila Brasília e S.
Francisco; 31ª – Rio Pardo e Tremedal; 32ª – Pará, Entre Rios,
Bonfim e Santa Quitéria.
O MG, mesma edição, publicou Atos: Nomeando delegado da 11ª circunscrição o tenente Modesto de Salles Ferreira, e da 24ª, o alferes Adalberto Henrique dos Santos.
MG25Abr relacionou os delegados especiais para ocupação das circunscrições: 2ª circunscrição – alferes Egydio
Rosa da Conceição; 5ª – alferes Alfredo Furst Filho; 7ª – alferes Juvenal Antônio da Cruz; 12ª – alferes Marcílio Antônio
de Castilho; 16ª – tenente Antônio José Barbosa; 17ª – tenente
Pedro Livramento; 19ª – alferes José Paulino Cardoso; 20ª –
alferes Pantaleão Nery Tolentino; 21ª – capitão Agostinho Lopes de Oliveira; 25ª – alferes Cezário Maldonado Gama; 26ª
– capitão Gasparino de Vasconcellos Brandão; 27ª – alferes
Horácio de Oliveira Christo; 28ª – alferes Manoel José Soares
Focas; 29ª – capitão Delphino Ferreira da Silva.
Na sua mensagem – MG29Jun906 – o Presidente
dedicou largo texto em comentários sobre a Segurança
Pública/Força Pública, da qual destaco alguns: “... O serviço
policial vai sendo feito com relativa regularidade. Enquanto o
Estado não puder remunerar os cargos policiais, dificilmente
encontrará quem os exerça dedicadamente nos municípios.
Em regra se faz necessária a nomeação de delegado militar
por falta de pessoas idôneas que aceitem e exerçam os
cargos, quando só em casos especiais de perturbação da
ordem deveriam ser encarregados dessa missão os oficiais
da Brigada, que, quando se retiram da sede, fazem falta aos
batalhões. / No intuito de atender melhor a essa necessidade,
foi o território do Estado dividido pela Chefia de Polícia em
31 circunscrições policiais, para as quais têm sido nomeados
delegados especiais com jurisdição em todos os municípios
(...) Deficiente para satisfazer às exigências do policiamento
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regular do vasto território do Estado, a Brigada Policial vai
suprindo, com dedicação ao serviço e disciplina, o que lhe falta
em número de soldados (...) Não se pode deixar de reconhecer
que a remuneração dos oficiais e inferiores da Brigada é
excessivamente modesta e não corresponde aos penosos
serviços que prestam ao Estado até com risco da própria vida,
encontrando-se eles muitas vezes em dificuldades para manter
convenientemente a família...”
Portaria do Chefe de Polícia, MG6Set, modificou divisão de algumas circunscrições policiais: 26ª – Diamantina
e Serro; 27ª – Teófilo Otoni e Peçanha; 29ª – Januária, Vila
Brasília e S. Francisco; 32ª – Montes Claros e Bocayuva; 33ª
– Minas Novas e S. João Batista.
MG11Set, Chefe de Polícia nomeou alferes Manoel
Vieira dos Santos para o cargo delegado especial 10ª circunscrição com jurisdição estendida à 9ª. No requerimento do tenente-coronel Lucas Caldas, pedindo exoneração do cargo de
delegado da Capital, proferiu o Chefe de Polícia o seguinte
despacho: “Não posso conceder exoneração a quem, como o
peticionário, tem prestado a esta Chefia serviços tão eficazes,
continuando a merecer a mesma confiança.”
MG6Out906 publicou Lei nº 445, assinada pelo
Presidente João Pinheiro da Silva, que fixou o efetivo da Força
Pública para 1907 e deu diversas outras providências na área
de Segurança Pública. Restabeleceu o posto de Comandante
Geral para um coronel da Brigada Policial (só efetivado em
15Out909) e revigorou o 4º Batalhão (sediado em Uberaba em
face do Decreto 9.908, 25Nov909). A Brigada teve a previsão
de 2.000 praças e 97 oficiais. E o governo ficou autorizado,
dentre outras melhorias do serviço policial, a montar, na
Repartição Central da Polícia, um Gabinete Fotográfico e de
Identificação.
Apesar da deficiência de efetivo e recursos materiais,
e baixo salário, a Brigada Policial – sustentáculo da Chefia
de Polícia – primava-se pela instrução e disciplina. Conforme
noticia MG4Nov906, a direção do jornal acompanhou o Chefe de Polícia, em visita não programada, aos dois batalhões
63

POLÍCIA SEGURANÇA PÚBLICA.indd 63

06/05/2021 14:45:44

instalados na Capital. Ficaram impressionados com a ordem,
disciplina e asseio – “Não se veem nos soalhos um phosphoro,
uma ponta de cigarro, nada, enfim, que macule a limpeza do
pavimento...” – Na Linha de Tiro, tiveram oportunidade de ver,
por amostragem, o elevado preparo dos oficiais e praças, através de demonstrações várias, efetuadas pelo alferes Agostinho
José Pedra, 2º Sgt Ulysses Braz, 2º Sgt Lucas José de Moraes
e soldado Altino Martins.
Certos oficiais faziam a diferença no comando da
segurança pública dos municípios. Manifestação de Ponte Nova
(MG14Abr907): “Enviou-se, ao Chefe de Polícia, um ofício
dos juízes de direito e municipal de Ponte Nova, fazendo ver
a conveniência de permanecer em nossa cidade, na qualidade
de delegado militar, o tenente Pedro do Livramento.” Este
tenente tornou-se um ícone na “arte de fazer polícia” em prol
das comunidades mineiras.
A mesma edição do MG publicou a dispensa do
delegado da 23ª circunscrição-sede Curvelo, tenente Manoel
José Coelho, e a nomeação para substituí-lo – alferes Félix
Rodrigues da Silva (sargento que comandava o piquete de
cavalaria durante construção da nova capital, que se tornou
lenda com a alcunha de “Alferes Felão”).
MG16/20Jun/907 publicou relatório do Secretário do
Interior e a mensagem anual do Presidente João Pinheiro da
Silva. Trechos concernentes à ordem pública, sintéticos e coerentes: “A ordem pública tem se mantido sem abalos em todos
os pontos do território mineiro. Uma ou outra perturbação,
de caráter local, desaparece logo com a ação da autoridade,
concorrendo poderosamente para este resultado a lealdade no
cumprimento dos deveres com que procede sempre a briosa
oficialidade da Brigada Policial do Estado.”
A assertiva da mensagem evidenciava uma realidade:
a Chefia de Polícia, com meia dúzia de funcionários e uma
miríade de delegados e subdelegados leigos, dominados pelo
partidarismo local, só dispunha da Força Pública; seus sargentos,
cabos e soldados desdobravam-se, nos destacamentos, no
exercício da polícia em todas as suas vertentes: patrulha,
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guarda, investigação... No coroamento, impondo a autoridade
delegada pelo Chefe de Polícia, os Oficiais.
Nesse papel desbravador, num interior armado e assolado pelo mandonismo dos “coronéis” políticos, que erigiam a
violência como solução de querelas, a Força Pública assistia,
periodicamente, o tombamento de heróis.
MG3Jul/907 relatou o assassinato do delegado de
Polícia especial de Carmo do Paranahyba – tenente Emílio
Fernandes da Costa Guimarães, e informou que o delegado
de Uberaba – alferes Adalberto Vieira – deslocara-se para o
local. O noticiário ressaltava que a morte do oficial causara
sentimentos de comoção e repulsa, fazendo encerrar o
expediente da Chefia de Polícia e dos batalhões da Capital,
e manifestação do dr. Raphael de Almeida Magalhães: “O sr.
tenente Emílio Guimarães era um oficial muito estimado não
somente pelos seus superiores como subalternos do batalhão
a que pertencia, pelas suas excelentes qualidades de soldado
disciplinado, prudente e cumpridor dos deveres”. O Governo
do Estado mandou celebrar missa em sufrágio da alma do herói
morto em serviço, 2Jul907, na igreja São José, com a presença
do Presidente, Secretários, Deputados, Senadores, militares e
imenso público.
Os milicianos da Brigada não paravam no afã de conduzir a bandeira da lei. O alferes Agostinho Pedra, delegado de
Polícia de Carangola, desenvolveu diligências fora da sede e
prendeu famigerado assassino (MG26Jul907). Na mesma comarca, encerrou a carreira de fugas de estelionatário foragido
de S. Paulo (MG26Out907).
A Lei nº 453, 31Ago907, fixou a Força Pública para
o exercício de 1908. No seu artigo 8º, caput, e parágrafo
único, criou quatro lugares de delegados auxiliares do Chefe
de Polícia, parâmetros de nomeação e o vencimento anual de
quatro contos e oitocentos mil réis (à guisa de comparação:
tenente-coronel – 5:300$000; major – 4:300$000; capitão –
3:600$000; tenente – 2:400$000).
1908 – Regulamentação do Art. 8º da Lei 453 que criara
os quatro cargos de Delegado Auxiliar do Chefe de Polícia.
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O Decreto 2.187, de 1º de fevereiro, assinado pelo
Presidente João Pinheiro, normatizou a “organização policial
do Estado”: “Artigo 1º - A administração policial do Estado
de Minas Gerais será exercida pelos funcionários e auxiliares
criados pela lei nº 30, de 16 de julho de 1892, em seus arts. 4º
e 5º, e mais por delegados auxiliares do Chefe de Polícia, nas
circunscrições territoriais que lhes forem designadas, e nos
municípios por delegados especiais instituídos pela lei nº 175,
de 4 de setembro de 1896, art. 6º”. Em sequência de capítulos
e seções, o regulamento definiu as quatro circunscrições
auxiliares, com as respectivas sedes e municípios integrantes:
1ª, em Belo Horizonte; 2ª, Juiz de Fora; 3ª, Uberaba; 4ª,
Diamantina; aos delegados auxiliares, representantes do
Chefe de Polícia, tinham definidas missões administrativas
(centralização das estatísticas) e de polícia judiciária, com
ascendência hierárquica sobre as delegacias subordinadas. O
Art. 39 rezava que a criação dos Delegados Auxiliares não
importaria na supressão dos delegados de Polícia das sedes
das circunscrições, nem dos delegados de Polícia especiais.
Contudo, facultava-lhes avocar, como representantes diretos
do Chefe de Polícia, a jurisdição em quaisquer autos, termos,
investigações etc., quando então cessava, no caso, a competência
dos delegados do município ou especiais. Emergia, assim, o
primeiro miolo do que seria uma organização de polícia
judiciária civil.
O combate aos ciganos, dando fim à bandidagem, prosseguiu firme e rijo. Os alferes Egydio Rosa e Teixeira dispersaram um bando, em Caracol: “... depois de tenaz resistência,
uma quadrilha de 100 ciganos, perfeitamente armados e municiados, sob a direção de Galdino Costa, vulgo ‘Major’. / A
quadrilha acampada vai por muitos meses, nesse município,
cometia frequentes depredações e homicídios. / Em poder da
polícia deixaram os ciganos, ao fugir, 60 animais e alguma
bagagem. / Houve morte e vários ferimentos.”
MG17Abr908 – tenente Antônio Gomes Freire
de Andrade, exonerado do cargo de delegado especial de
Araguary e nomeado para Sacramento. Endereçado ao Chefe
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de Polícia, relatório de inspecção Cadeia Pública de Curvelo.
Inspetor anotava diversas vulnerabilidades, dentre elas: 44
presos, sendo 26 homicidas, e apenas três praças para guarda
24 horas.
Nomeação de Delegados Auxiliares: 1ª circunscrição
– bacharel Herculano Cesar Pereira da Silva; 2ª, bacharel Saul
Bello; 3ª, bacharel Leon Roussouliéres
MG7Jul908 – Chefe de Polícia dividiu a capital em
duas circunscrições policiais, e estas em distritos: 1ª, sete
distritos; 2ª, 11 distritos.
Rebelião em Manhuaçu – MG16Set908 – Transcrição
de relatório: “Em 20 de agosto último, o sr. Chefe de Polícia
recebera do sr. Juiz de Direito da comarca de Manhuaçu, um
telegrama em que ele comunicava que, ameaçado por capangas do dr. Fausto Maldonado, teve de retirar-se da cidade, e
que o coletor das rendas federais havia sido vítima de tentativa de assassinato por parte dos mesmos capangas. / O sr.
Chefe de Polícia, no intuito de assegurar a manutenção da
ordem pública e de se informar de todos os pormenores da
ocorrência, despachou para ali, como delegado especial, o
capitão João Soares de Lima, que lá chegou a 27. / Em 1º
de setembro, segundo telegrama do sr. Juiz de Direito comunicava que, estando ele na fazenda do vice-presidente da
Câmara Municipal, fora ela cercada por grupos de capangas,
por ordem do dr. Maldonado, os quais exigiram a sua retirada
imediata, sob pena de morte, e que, na impossibilidade de reagir, teve de ceder às circunstâncias, seguindo escoltado para
Carangola. / Ao mesmo tempo, chegava à Chefia de Polícia o
seguinte boletim impresso e distribuído em Manhuaçu:
‘O povo da comarca de Manhuaçu, reunido em
praça pública, resolve depor a atual Câmara Municipal e
proclamar seu presidente e agente executivo o sr. tenente
coronel José Bento Barbosa, garantindo pelas armas sua
posse e exercício até ulterior resolução. / O mesmo faz em
relação ao juiz de direito, que fica para sempre deposto.
O comitê reacionário: José Guilherme Hott, Francisco
de Paula Coelho, João Pedro de Faria, Álvaro Dutra de
67

POLÍCIA SEGURANÇA PÚBLICA.indd 67

06/05/2021 14:45:44

Carvalho, Henrique Camillo Pinel, Vicente Sedaro, Joviano
Gualberto de Medeiros, Benjamin Badaró.’
À vista de tão graves notícias, impunha-se a necessidade de providências prontas e eficazes para restabelecimento da ordem e manutenção do princípio de autoridade, tanto
mais quanto, em 2 deste mês, tivera a Chefia de Polícia confirmação da gravidade das ocorrências, por um telegrama do
delegado especial, capitão Lima, que reclamava auxílio de um
forte contingente de praças para poder dominar a situação. /
Diversas providências tomou então a Chefia de Polícia, dentre
as quais a de recomendar ao delegado especial de Carangola
que empregasse todos os esforços para conservar desimpedidas as comunicações de Manhuaçu com esta Capital; de tomar as precauções necessárias para que não fossem transmitidos, aos amotinados, avisos da aproximação e da quantidade
de força que daqui partiria no dia seguinte. / Efetivamente,
a 3, pelo trem da manhã, foi despachado um contingente de
50 praças do esquadrão de cavalaria, bem armadas e municiadas, sob o comando do alferes Mello Franco. / Essa força
partiu de Carangola, no dia 4, às 7 horas da manhã, levando
o juiz de direito e o presidente da Câmara, coronel Frederico
Dolabella, e entrou em Manhuaçu no dia 6, ao meio dia, sem
outro incidente, a não ser a morte do conhecido desordeiro Vicente Sedaro, um dos signatários do boletim acima transcrito,
o qual, num impulso de ousadia, antepôs-se à força em atitude
agressiva, contra ela disparando tiros. / Teve então a força de
reagir, fazendo fogo contra o agitador, que veio a falecer em
consequência dos ferimentos recebidos. / Nesse mesmo dia,
foram recolhidos à prisão o dr. Fausto Maldonado, o coronel
José Bento Barbosa, pronunciados por crime de homicídio, e
todos os signatários do boletim, menos dois, que se evadiram.
As últimas notícias dão como restabelecida a ordem e recolocados em seus cargos as autoridades e funcionários que haviam sido violentamente depostos (...) Sobre todas as ocorrências está o delegado especial procedendo a inquérito, segundo
instruções recebidas da Chefia de Polícia.”
A transcrição acima, quase na íntegra, é um retrato
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localizado do interior mineiro àquela época, quando as armas
de fogo abundavam (carabinas, garruchas, revólveres...), e os
problemas, normalmente, resolvidos à bala. Manhuaçu fora
o clímax, quando o dr. Fausto Maldonado, já processado por
outros homicídios, pretendera proclamar a “independência do
município” pela lei das armas.
1909! Tudo continuava como d’antes na seara da Polícia
de Segurança Pública. A Brigada Policial dando o suporte para
a Chefia de Polícia. O MG13Mai destacou a enérgica atuação
do alferes Pantaleão Nery Tolentino, delegado especial da
circunscrição com sede em Curvelo: prisão de arruaceiros e
homicidas; repressão à loteria clandestina.
MG16Jun909 – Mensagem anual do Presidente do Estado. O texto concernente à Segurança Pública noticiava assuntos de relevante interesse: estruturação no âmbito da Chefia
de Polícia do Gabinete de Identificação de Criminosos; construção de novos presídios e reformas de Cadeias; reorganização da Brigada Policial; breve criação da Guarda Cívica da
Capital.
MG2Jul909 – Comércio de Juiz de Fora promoveu
abaixo-assinado ao tenente Joviano de Mello, solicitando-lhe
que retirasse seu pedido de exoneração do cargo de delegado
especial do município. Esse oficial fez história no contexto
policial e militar!
MG10Set909 – Lei 490, assinada pelo Presidente
Wenceslau Braz, fixou e organizou a Força Pública para 1910.
A Brigada Policial permaneceu com 4 batalhões, o efetivo de
2.000 praças de pret e 97 oficiais. A inovação foi o artigo 7º:
“A Guarda Civil da Capital do Estado será composta de 120
guardas, sendo 50 de 1ª classe e 70 de 2ª; de um inspetor e
um adjunto com os seguintes vencimentos (...) Os guardas
servirão sob as ordens do inspetor...”
O noticiário da Vida Mineira – MG10Set – informou
captura de um célebre facínora em Juiz de Fora. O delegado
especial, alferes Pedra, solicitou ao Chefe de Polícia elogio
para os autores da prisão: sargento Sertório Augusto Fernandes Leão e praças do destacamento.
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MG14Set colocou em relevo o numeroso contingente
da Brigada Policial destacado em Montes Claros sob o comando do alferes Cesário Maldonado.
MG24Set destacou as diligências do alferes Pantaleão
Nery, delegado da circunscrição de Curvelo, efetuadas na sua
jurisdição de Sete Lagoas, e ao alferes Pedra, em Porto Novo.
MG14Out909 – Publicou Decreto nº 2.654, que
criou a Guarda Cívica/Capital, e baixou o regulamento que a
normatizou: “Art. 1º A guarda cívica para a Capital, fixada
pela Lei nº 490, de 9 de setembro de 1909 em 120 homens...”;
“Art. 2º O fim dessa força é auxiliar, dentro da Capital do
Estado, à polícia militar na manutenção da ordem, segurança
e tranquilidade públicas...”. A seguir, descreveu a organização,
as atribuições da Inspetoria, dos Fiscais e dos Guardas.
MG15Out909 trouxe o Decreto Presidencial nº 2.656.
Aprovou o regulamento que reorganizou a Brigada Policial.
Extenso e detalhado documento, oito títulos, 79 capítulos e
mais de 600 artigos que ocuparam 17 páginas do órgão oficial,
abordando todos os aspectos concernentes à organização e
funcionamento da Força Pública: organização e fins; oficiais –
nomeação e promoções; exame prático da arma de infantaria;
alistamento das praças, tempo de serviço, baixa e expulsão;
substituições, compromisso, precedência, licenças, reformas
e demissões; vencimentos e consignações; promoção e rebaixamento das praças; fornecimentos e contratos; tratamento e
curativo dos enfermos; animais, forragens e ferragens; escrituração; armamento, equipamentos, arreamento, munições de
guerra e fardamento; recompensas; estado-maior: comandante
geral, secretaria militar – seu pessoal e atribuições; batalhões
– seu pessoal, deveres e atribuições; majores-fiscais; auditor;
ajudantes; secretários; quartéis-mestres; diretores de escolas regimentais; diretor de banda de música; comandantes de
companhias; oficiais subalternos; inferiores em geral; sargentos; furriéis; cabos de esquadra; soldados, clarins, cornetas e
tambores; seleiros e ferradores; serviço interno dos batalhões;
comandante da guarda do quartel; sentinelas das armas e do
xadrez; esquadrão de cavalaria; oficiais de dia e de ronda;
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comandante de estação, posto policial e destacamento; sentinelas em geral; organização e funcionamento do Tiro Mineiro;
transgressões e castigos disciplinares; crimes militares; disposições gerais... Com efeito, naquela época em que o Estado demandava esforços para se organizar, a Brigada Policial
constituía-se em paradigma.
Na sequência do regulamento, em decreto governamental, o Presidente Wenceslau Braz, cumprindo o disposto
em lei, retornou o cargo de comandante geral da Brigada a um
militar – oficial do EB, comissionado no último posto da corporação: tenente-coronel Christiano Alves Pinto. Este emitiu
sua Ordem do Dia nº 01 em que convocou todos ao cumprimento do dever:
“Nomeado por decreto de ontem datado para o cargo
de secretário da Brigada Policial de Minas e designado, por
ato governamental da mesma data, para o cargo de comandante interino da referida corporação, assumo hoje as respectivas funções que acabam de me ser passadas pelo exmo.
sr. dr. Chefe de Polícia, em sua ordem do dia nº 60. / Falta-me, certamente, a mór parte dos requisitos necessários, para
que, com brilho para o meu obscuro nome e real proveito para
a corporação a que passo a pertencer como chefe, eu possa
exercer este posto de elevada e honrosa confiança. / Bem conheço a grande dose de responsabilidades que passam a pesar
sobre mim; mas a minha ousadia, enfrentando-as, tem a sua
plena justificativa no apoio que sei me advirá do benemérito
Presidente do Estado e seus dignos auxiliares de governo e
na cooperação esforçada e eficaz dos srs. oficiais e praças
da Brigada e é lícito que espere da sua lealdade de militares.
A partir desses elementos inapreciáveis e até mesmo imprescindíveis ao bom êxito da minha administração interina, eu
hipoteco ao Estado de que sou filho a minha responsabilidade
de oficial do exército, com um passado de 19 anos, sem mácula, o meu ardente desejo de acertar e de ser útil e, mais que
tudo, a minha lealdade de soldado e de mineiro. / Demais, se
não possuo ainda a sábia experiência dos velhos, sobejam-me,
todavia, as rudes lições da mocidade. Educado na escola do
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trabalho e obrigado sempre a superar por mim mesmo todas
as ingentes dificuldades que se opõem ao filho do povo na luta
pela existência, aprendi a ser tolerante dentro mesmo dos rijos
preceitos da disciplina – nos limites que comportam as exigências do serviço militar – jamais concebendo a possibilidade de
conseguir-se pelo rigor aquilo que só da instrução se pode eficazmente obter. / A instrução da prática militar, encarada sob
seus múltiplos e variados aspectos, será, portanto, o meu mais
esforçado objetivo, sendo certo que, atingindo ele, e com os
bons elementos que possui a Brigada Policial, esta poderá se
orgulhar de estar apta para preencher a sua complexa e nobre
missão. / E não será demais que o consigamos; basta que nos
congreguemos como um só homem em torno desse ideal e que
na prática do direito de mandar e do dever de obedecer, todos,
absolutamente todos, oficiais e praças, tenham bem presentes
as suas prerrogativas e responsabilidades e, de olhos fitos na
lei e na justiça, sem tergiversações e sem temor, cumpram simplesmente o seu dever. / Reorganizada hoje a Brigada Policial
nos termos da lei nº 490, de 9 de setembro do corrente ano,
passando a sua organização a ter um caráter verdadeiramente
militar, é mister que encaremos de frente todos os serviços que
a mesma corporação superintende, considerando-as no seu
período inicial, e que desse início partamos para o fim com a
certeza inabalável de atingi-lo. / Tenhamos tenacidade e valor, obstinação e firmeza, predicados essenciais ao soldado, e
triunfaremos.”
O Cel Christiano comandou de 15 de outubro de 1909
a 21 de outubro de 1911.
Prosseguiram as movimentações em Delegacias do
interior.
MG3Nov909 – Nomeado delegado especial de Passos,
capitão Pedro do Livramento; de Barbacena, Palmyra (atual
Santos Dumont) e Lima Duarte, capitão Modesto de Salles
Ferreira; de Caxambu e Baependy, tenente Antônio Augusto
Rodrigues Jardim; de Guanhães, Ferros e Itabira de Mato Dentro, o alferes Otávio Campos do Amaral; de Oliveira e Bom
Sucesso, o alferes Luiz de Oliveira.
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MG10Dez909 – O Presidente Wenceslau Braz – Decreto nº 2.683 – aprovou o quadro de distribuição da Força Pública nos destacamentos: 1º Batalhão, 12 destacamentos, 128
militares; oficial comandante em Ouro Preto; 2º Btl, 61 destacamentos, 577 homens; oficial comandante em Juiz de Fora; 3º
Btl, 23 destacamentos, 137 praças; 4º Btl, 50 destacamentos,
275 praças. Resumo: 146 localidades; destacados: 2 oficiais,
43 sargentos, 107 cabos, 760 soldados e 2 corneteiros. Total:
917 destacados.

SEÇÃO III
– Casos controversos e/ou polêmicos –
A) Alferes FELÃO
Desde meus tempos de criança, através de meu pai,
ouvia histórias (ou estórias) sobre um famoso alferes Felão,
temível Delegado de Polícia dos primeiros anos do Século XX.
Violência era sinônimo de Felão até em autores consagrados
como Guimarães Rosa, cuja infância e mocidade fora rodeada
por histórias do lendário policial. Ingressando na PMMG, em
3Mar1958, continuei a ouvir as histórias, na escola como ao
longo da carreira, mas nada escrito ou documentado. Depois
li um livro, versando sobre o bandido Antônio Dó, de um
respeitável escritor meu amigo. Felão era apontado como autor
de feitos monstruosos. Porém, em contrapartida, outros diziam
que ele fora o Delegado de Polícia, corajoso e intimorato, que
resolvia os problemas no velho sertão mineiro.
Quando, após reformado na PMMG e aposentado na
empresa privada, assumi a presidência da Academia de Letras
João Guimarães Rosa, e conversei a respeito com o cognominado “Paleontólogo Literário da Polícia Militar” – Cel Antônio
Fernando de Alcântara. Desafiei-o! Pesquisar e estudar sobre o
miliciano antepassado. Teria sido ele um grande Delegado de
Polícia, apropriado para uma época de assaltantes e assassinos
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desalmados, ou um policial de crueldade sem limites? Sugeri
uma palestra – “Felão: Um Retrato Sem Retoque”. Alcântara
aceitou o desafio. Sua pesquisa foi profunda. Remexeu alfarrábios do Arquivo Público Mineiro; consultou obras de historiadores renomados: Geraldo Tito da Silveira, Anatólio Alves de
Assis, Paulo Renê de Andrade, Saul Alves Martins; recorreu a
jornais antigos de Curvelo, Sete Lagoas, Pirapora (O Curvelano, O Porvir, Reflexo...). Envolveu um pesquisador/cronista de
Curvelo: o sargento veterano Raimundo de Oliveira, que, pelas
suas façanhas em prol da sociedade, recebeu a alcunha de “Felão”. Este garimpou em cartórios e arquivos, fazendo emergir
importantes documentos.
Em 1ºSet2017, às 19h00, com o auditório da Escola de
Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos totalmente lotado
(mais de 300: acadêmicos, alunos do CFO, CAS etc.), o Cel
Alcântara deu início à sua palestra. Numa síntese, trouxe-nos
o passado real do alferes Felão. Lastreado em documentos,
mostrou verdades, desfez injúrias e difamações.
Ao final, aplaudido pela plateia, em pé, Alcântara
nos passou um dossiê de 151 páginas, autêntico “retrato,
sem retoques” de Felão – documentos históricos, recortes de
jornais, textos de livros, cópia de certidões e fé-de-ofício...
Eis um resumo sobre o alferes Félix Rodrigues da
Silva, o “Felão”:
Nasceu na Bahia, 1868, e faleceu (edema pulmonar
agudo), em 5Jul917, no distrito de Joaquim Felício/Diamantina, aos 49 anos, deixando quatro filhos de seu enlace com
Emília da Rocha Andrade, em Ouro Preto, 27Mar894.
Conhecendo as primeiras letras, ainda jovem, a exemplo de uma plêiade de baianos, e navegando pelo São Francisco, veio buscar seu futuro em terras mineiras. Assentou praça
no destacamento de Paracatu, em 1888, aos 20 anos. Afrodescendente, filho de libertos, não possuía vício de qualquer espécie. Mostrou-se, logo nos primeiros meses, iniciativa e inteligência, destacando-se nas ingentes lutas contra bandidos.
Em 1892, foi promovido a cabo de esquadra. 1894, a sargento. Servindo no esquadrão de cavalaria do 1º Batalhão/Ouro
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Preto, apresentou-se ao delegado de Curral D’el Rey, onde se
construía a futura Capital de Minas, em 1895, comandando
um piquete de cavalaria para reforçar o pequeno destacamento. Tornou-se o braço direito do capitão Lopes. Foi-lhe dada a
espinhosa missão de comandar o posto da favela (hoje, bairro
Floresta), local de badernas e crimes de toda ordem. Tranquilizou a população. Sua figura de policial impunha admiração
e respeito.
Em 1898, foi elogiado por sua coragem ao efetuar a
prisão de um soldado armado de navalha que ameaçava seus
companheiros. Em 1899, reforçou Ubá, por ocasião de tumultos naquela localidade.
Trabalhava e não se descuidava dos estudos, leitura
e escrita. Julho/1900 – Por ato do Presidente do Estado, foi
promovido ao primeiro posto do oficialato: alferes. Começou
sua saga como delegado de Polícia especial – Delegacias de
Alto Rio Doce e Tiradentes – cargo para o qual eram escolhidos
os oficiais mais capazes e corajosos. Por solicitação do Juiz
de Direito de Alto do Rio Doce, foi elogiado pelos serviços
relevantes prestados ao município.
A partir da experiência exitosa de 1900, Felão tornou-se o “homem solução” para os mais graves problemas policiais do interior mineiro. Passou por 30 delegacias. Esclareceu
uma série de crimes de toda a espécie: homicídios, furtos, roubos, estelionatos. Sua marca ficou sinalizada em várias cidades: Santo Antônio do Monte, Pitangui, Jacuí, Monte Santo,
Abaeté, Sacramento, São Francisco, Montes Claros, Ubá, Curvelo, Sete Lagoas, Uberaba, Águas Virtuosas de Lambari, Sabará, Campanha, Araçuaí, Santa Quitéria, Minas Novas, Santa
Luzia do Rio das Velhas, Conceição do Serro, Natividade, Manhuaçu, Bocaiuva, Paraopeba, Dores do Indaiá...
Fev905 – O alferes Felão, por seu discernimento
policial, coragem e audácia, era bem conceituado na Chefia
de Polícia. Naquela época, a zona limítrofe Minas x S. Paulo,
no Triângulo Mineiro, vinha sofrendo uma sequência de
ações delinquenciais de ciganos e malfeitores nativos, que
contrabandeavam, cometiam assaltos, assediavam e invadiam
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propriedades. Ora fugiam para São Paulo, ora para Minas. Os
chefes de Polícia dos dois Estados combinaram no sentido de
reprimir vigorosamente a sequência de crimes, e restabelecer
a ordem. Foi nomeado delegado de Polícia especial de
Sacramento, o alferes Felão; e, na zona limítrofe de São Paulo,
o tenente João Antônio de Oliveira, da Força Pública daquele
Estado. Os dois oficiais, por cerca de um mês, comandando
tropas de ambos Estados, estruturaram ardilosas diligências e,
após combates, prenderam dezenas e apreenderam produtos
de roubo. Conforme a jurisdição, desenvolveram inquéritos,
inclusive indiciando “coiteiros” de ambos os lados (inquéritos
comarca Uberaba e notícias jornais de São Paulo e Gazeta de
Uberaba). As diligências bem-sucedidas, que devolveram a
paz aos sofridos habitantes, foram elogiadas pelos Chefes de
Polícia dos Estados envolvidos, destacando-se a atuação dos
oficiais líderes.
Alferes Felão era violento e impiedoso com os desordeiros e delinquentes. Esteve na circunscrição com sede em
Curvelo por quase dois anos (1906/1907), colocando ordem
na região. Saiu por prática de arbitrariedades, no que foi processado e chegou a cumprir prisão em Diamantina. Contudo,
as comunidades fizeram abaixo-assinado (juntado ao dossiê
do Cel Alcântara) e pediram seu retorno ao Chefe de Polícia.
Jornais como o Curvelano, Reflexo e O Porvir comungavam
em elogios e sentiam a falta do alferes Felão. Em suma, as
comunidades ordeiras, que queriam viver em paz, adoravam
o estilo firme do oficial. Odiavam-no, no entanto, aqueles folgazões que gostavam de andar armados, praticar desordens e
infernizar a vida alheia. Felão não lhes dava tréguas. Segundo
os antigos, Felão, para justificar, certas arbitrariedades na manutenção da ordem, adotava um ditado: “Sigo a lei, mas para
combater os delinquentes que a desrespeitam, tenho que sair
do caminho da lei.” Assim, justificava os castigos que impunha aos “marginais da lei”.
No interregno de suas duas passagens por Curvelo,
foi convocado para pôr fim ao império do jaguncismo (1908),
comandado pelo fazendeiro Germano Dias, na região de
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Araçuaí. O homem, vindo da Bahia, mantinha em sua fazenda
dezenas de jagunços. Era o “governo”; impunha sua própria
lei; fazia dos outros proprietários e serviçais, seus vassalos. A
desobediência era a expulsão ou a morte. A primeira diligência
para intimá-lo – um cabo e um soldado – resultou na morte
destes, com os jagunços dançando em volta dos corpos. Era,
pois, um assunto para Felão. Ele foi e resolveu. O reduto de
Germano foi tomado após dura refrega. Muitos bandidos
presos. Jagunços mortos e feridos. Nenhum policial morto.
Germano e o filho evadiram-se, e, tempos depois, localizados
e mortos. Diante do gravíssimo problema resolvido para
sempre, e manifestações das comunidades, elogios do Chefe
de Polícia.
Ainda no cansaço de Araçuaí, o alferes Felão foi
convocado para assumir a delegacia de Montes Claros. A cidade
estava agitada. Tempos antes, o também rigoroso e temido
alferes Maldonado estivera naquela cidade como delegado
especial com a missão de controlar uma Liga Operária que
agitava contra o governo estadual. A Liga foi fechada. Uma
semana depois, agitadores provocaram um tiroteio. Segundo
as crônicas e escritores idôneos, um elemento da associação
foi baleado e morto por um próprio companheiro. Houve
intervenção do delegado Maldonado para cessar o tiroteio e
reprimir os autores. Porém, no clímax das violentas e passionais
lutas partidárias, urdiu-se um complô, atribuindo-se a morte ao
alferes Maldonado, que, processado criminalmente, foi levado
a julgamento. No dia do julgamento, estando como delegado
de Montes Claros o alferes Felão, Maldonado compareceu,
armado, ao fórum, e notou que o recinto estava repleto de
inimigos. Protestou e exigiu do Juiz de Direito a evacuação
do local. Fê-lo agressivamente e em alta voz, exibindo um
parabellum. Felão sacou sua arma e intimou Maldonado a
respeitar o Juiz de Direito. Segundo as notícias, os presentes
fugiram em debandada, e o júri ficou para o dia seguinte,
quando ninguém teve coragem para comparecer: somente o
Juiz, o escrivão e os jurados, além do réu e o delegado Felão.
Maldonado foi absolvido por unanimidade.
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Uma diligência penosa, mas exitosa, pois desestruturou a organização de perigoso bandoleiro – Antônio Dó – fazendo com que seu bando, derrotado, fugisse para Goiás com
seu líder. Essa operação foi comandada por Felão, no segundo
semestre de 1913, no norte de Minas, à frente de numerosa
tropa do 3º Batalhão. A diligência resultou-lhe infâmias e difamação por parte de escritores açodados da região. Atribuíram a
ele situações inexequíveis: incêndio de todo um povoado; eliminação de famílias e outras barbaridades. Caso verdadeiras
tais imputações, destituídas de elementos concretos de comprovação, teriam sido objeto de ação governamental, e Felão
teria sido preso.
Vamos aos fatos.
Antônio Dó, bandoleiro foragido da Cadeia de São
Francisco, arregimentara dezenas de jagunços e ameaçava a
cidade. Pequenos destacamentos seriam insuficientes para
detê-lo em sua sanha criminosa. Em junho/1913, o alferes João
Batista de Almeida, do 1º Batalhão, comandando um pelotão
de 30 praças, deslocou-se para a cidade ameaçada. O oficial,
talvez subestimando o facínora ou por falta de experiência,
teve sua tropa emboscada e totalmente esfacelada. O alferes,
ferido, recuou e morreu afogado nas águas do São Francisco.
O desastre alvoroçou as autoridades governamentais.
Nova diligência, desta feita comandada pelo imbatível alferes
Otávio Campos do Amaral. Relativo êxito, mas Antônio Dó
escapou. Gravemente ferido, o comandante Amaral foi socorrido e salvo por um roceiro.
Por derradeiro, convocou-se o alferes Felão, que,
partindo de Diamantina, conduziu três pelotões de milicianos
escolhidos, do 3º Batalhão. Conhecedor da região, e usando
de estratégias bem arquitetadas, impõe combate a Antônio Dó.
Este, que se escondia no povoado de Vargem Bonita, apoiado
por uma “chusma de coiteiros”, consegue, após renhido
combate, fugir para o Estado de Goiás, chegando-se a noticiar
que estava morto. No combate, morreram diversos jagunços
e apoiadores do bandido. Felão foi duro com o povoado
que acolhera e se tornara pouso permanente da bandidagem.
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Concluída a diligência, um grupo político da região passou
a difamar aquele que expulsara Antônio Dó e dizimara seu
bando de jagunços.
O alferes Felão foi o homem providencial ao lado da
lei para uma época e uma região. Foi o policial destemido,
intimorato, hábil e inteligente, que mostrou à bandidagem
imperante que o Estado era o detentor da força; que
demonstrou para as comunidades onde atuou que o império
da lei deveria prevalecer. Durante sua carreira não teve
oásis de lazer – deslocamentos em sequência; resolvido um
problema grave, outro o chamava. As viagens a pé, a cavalo
ou em barcos; alimentação precária; descanso diminutos em
locais improvisados. Seu organismo não aguentou; as doenças
vieram a partir de 1914, incapacitando-o para o serviço ativo.
Reformou como tenente, por ato do Governo do Estado, 19 de
maio de 1915. Seus feitos em favor da sociedade, elevaram-no
a lenda. Pouco desfrutou da reforma ao lado de sua querida
“Sá Miloca” e filhos.
MG9Jul917: “NOTAS SOCIAIS. Falecimento. Telegrama endereçado ao sr. Major Alfredo Furst – ajudante
de ordens do Chefe de Polícia, foi portador da triste notícia
do falecimento do Tenente reformado sr. Félix Rodrigues
da Silva, em Buenópolis, a 5 do corrente. O extinto, como
oficial da Força Pública, prestou, durante muitos anos, excelentes serviços à causa da manutenção da ordem neste
Estado. / Homem de grande coragem, cumpridor de deveres, desempenhou cabalmente as mais arriscadas diligências, recomendando-se também, entre seus superiores,
colegas e comandados, por bom procedimento, amor ao
trabalho e espírito de disciplina. / A morte do distinto e
brioso militar causou intensa mágoa no seio da nossa Força
Pública, onde o finado contava muitos amigos. / O extinto
era cunhado do nosso companheiro de trabalho na sala das
máquinas: sr. Pedro Celso de Abreu; deixa viúva e filhos.”
Se um dia, talvez, a Secretaria de Segurança Pública
estruturar uma Galeria dos Grandes Delegados de Polícia do
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período republicano, certamente haverá lugar para o lendário
alferes Felão.
B) Alferes IZIDORO e o conflito de Passos
IZIDORO CORRÊA LIMA, nascido em Sergipe,
1868, filho de José Victório da Fonseca. Praça de 1º de março de 1894; Alferes, 29Out897; Tenente, 25Jun912; Capitão,
3Mar920. Dados do almanaque da Força Pública/1923, onde
consta o nominado como Cmt 1ª Companhia/3º Batalhão de
Infantaria/Diamantina.
Quando queremos fazer um retrospecto da violência no
pretérito mineiro, sempre recorremos a um pesquisador estudioso – Antônio de Paiva Moura – que, em 1983, nos brindou com a obra HISTÓRIA DA VIOLÊNCIA EM MINAS.
Ao adentrar nesse distante e obscuro conflito de Passos, que
trouxe graves dissabores ao alferes Izidoro, vou transcrever
um breve trecho de um estudo do autor, intitulado OS CORONÉIS DO NOROESTE MINEIRO: “Após a Proclamação
da República, a Guarda Nacional foi extinta. Mas, durante
a República Velha (1889-1930), os fazendeiros continuavam
gozando da ideologia congelada nos títulos marciais, especialmente o de coronel. Os coronéis eram os donos do Partido
Republicano, o instituto que escolhia o presidente da República, os governadores dos estados, os senadores, os deputados e
os chefes dos executivos municipais. O poder judiciário também advinha do coronelato. Não raro, o bacharel em direito e
potencial magistrado era filho ou neto de coronel.”
A Primeira República (1889/1930), em Minas Gerais,
caracterizou-se pela formação de poderosas oligarquias rurais
que dominavam municípios ou regiões. A era do Coronelismo, como relata Paiva Moura. Os chefes regionais, proprietários de latifúndios, eram “coronéis”, patenteados pela Guarda
Nacional ou autodenominados pelo poder econômico aliado
às armas. Os “jagunços”, tutelados por esses chefes, além de
impor ameaças, eram os executores das mortes convenientes.
Os Presidentes do Estado, via Chefia de Polícia/Comando da Brigada Policial, tentavam minimizar essa “força
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regional”, pois cada “Coronel” se julgava a autoridade máxima, árbitro do cutelo e do baraço. Os Delegados de Polícia
municipais, nomeados segundo a indicação de chefes dominantes, eram, quase sempre, figuras de ficção. A Brigada Policial – sempre carente de efetivo – distribuía-se em pequenos
destacamentos que, com o tempo, acabavam se submetendo ao
poder local.
Nesse quadro caótico, a figura do Delegado de Polícia
Especial (oficiais da Brigada) constituía a reserva de autoridade do Chefe de Polícia para enfrentar sucessivas crises. Autoridades judiciárias, promotores de justiça e cidadãos do bem
pleiteavam, com frequência, a presença do chamado Delegado
Militar, que representava o poder do Estado frente aos “Coronéis” desviados. Para exemplificar, um pedido manuscrito,
datado de 17Mar901, dentre os muitos existentes do Arquivo
Público Mineiro. Trata-se de uma comunicação do Bacharel
Raul Soares de Moura – Advogado de Carangola (governou
o Estado na década de 1920), endereçada ao Chefe de Polícia, quando tomou posse como Promotor de Justiça. Descreve
a situação de insegurança e ameaça generalizada, e pleiteia a
nomeação do um Delegado Militar para a comarca.
Eis alguns trechos da carta: “... Cumpre-me declarar-vos que no exercício deste cargo não pouparei esforços no
sentido de revigorar a ação do governo na manutenção da
ordem pública e da segurança individual (...) esta comarca
(...) tem sido agitada por crimes de toda espécie, que trazem a
população continuamente sobressaltada (...) Para sanar este
mal é preciso que aqui seja mantido um destacamento regular
com um Delegado Militar (...) Acredito que a nomeação de um
Delegado especial é uma medida de necessidade inadiável,
que se impõe...” Esse era um pleito comum, e o Chefe de Polícia não tinha como atender a todos.
Dentro desse quadro caótico, entra a cidade de Passos,
no sudoeste mineiro. Região rica no comércio de gado e na lavoura altamente produtiva. Os grupos de interesse, proclamada a República, buscavam o domínio. De um lado os governistas, liderados pelos irmãos Gomes: Chico, Jayme e Joaquim...
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Dominaram por muitos anos a câmara municipal; o presidente
desta, executivo máximo do município. Negociantes poderosos lhes eram alinhados. Em oposição, os “Lavouristas”, onde
predominavam os grandes proprietários de fazendas, aqueles
que faziam a ponte do comércio de gado. Sobressaíam os irmãos Medeiros – Neca e Chico – e outros potentados como
Juca Miranda, o mentor do grupo, e outros notáveis do município, inclusive o advogado, escritor e jornalista Antônio Celestino, redator do jornal local: Lavoura e Comércio.
De um lado, entrechoque político do “coronelismo” –
partes inconciliáveis – e, de outro, a riqueza do município fizeram da região um nicho de “jagunços”. O período eleitoral,
em 1903, constituiu um império de violência: morte de adversários, invasão de locais de alistamento eleitoral, destruição de
documentos... O Chefe de Polícia, atendendo os clamores da
câmara municipal, enviou um delegado militar – alferes Henrique de Mello Franco – e um reforço de tropa. A presença
da força estadual passageira, embora não erradicasse a malta
de jagunços, pelo menos os conteve, ensejando a eleição sem
maiores dissabores.
Cumprida a missão, o alferes Mello Franco desabafou
em correspondência ao Chefe de Polícia: “Passos assemelha-se a um arraial de desatinados...”. A câmara, que pedira o
reforço, enviou-lhe um ofício de agradecimento onde traçou
o perfil da violência local (texto do ofício transcrito em TOCAIA NO FÓRUM – Violência e Modernidade, tese de doutorado de Antônio Theodoro Grilo): “É geralmente sabido e o
próprio Governo do Estado não ignora, que esta Cidade, infelizmente, de há muito tempo tem sido teatro de cenas próprias
de aldeias, de modo que as famílias se achavam aterrorizadas,
a garantia tinha desaparecido, os jagunços enchiam a cidade
e praticavam todas as sortes de desordens, os assassinatos se
reproduziam em plenas ruas, as notas falsas circulavam em
profusão”.
Em 1904, os Lavouristas, ganhadores das eleições,
assumem a direção municipal. Neca Medeiros – opositor do
governo estadual – tornou-se o executivo municipal. Passos
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continua um covil de jagunços. Não há espaço de tranquilidade para a maioria que não concordava em viver sob a égide da
ameaça, violência e delinquência.
Em 1908, aconteceu um incidente que alguns intérpretes/historiadores tentam ligar aos acontecimentos sangrentos
de 1909, na cidade de Passos. Neca Medeiros compareceu ao
Fórum de Monte Santo para acompanhar um processo que envolvia patrimônios e herança familiar em que era parte. No
decurso das discussões, em face de seu gênio, atritou-se com o
advogado da parte contrária. Segundo notícias que atravessaram o tempo, deu-lhe um bofetão. Esse advogado – Wenceslau
Braz – pouco depois, assumiu a Presidência do Estado.
1909! A jagunçada continuava seu nicho em Passos.
Assassinatos claros, por motivos obscuros, não eram apurados, malgrado fossem executores e mandantes de conhecimento público. Os Gomes e companheiros do Partido Republicano,
aliados do governo estadual, exigiam providências contra os
“Lavouristas” liderados pelos Medeiros. Era Chefe de Polícia
do Estado o dr. Urias de Melo Botelho, que, cumprindo ordem
do Secretário do Interior, decidiu dar um “basta” à situação de
Passos.
Havia necessidade de escolher um delegado militar habilidoso e ponderado, mas enérgico. A escolha recaiu no alferes Izidoro Corrêa Lima, que se encontrava na Delegacia de
São Sebastião do Paraíso, e cujo passado de enfrentamento a
marginais em Araguari, Muzambinho e outras zonas críticas,
recomendava-o; homem talhado para a missão de colocar Passos num bom clima de ordem pública. A recomendação era no
sentido de apontar mandantes e executores das mortes encobertas, indicando-os à Justiça Criminal. Concomitantemente,
criar-se-ia um clima de dissuasão psicológica, pela exibição
do poder da Força Pública, o que, de um lado, frenaria a ânsia
criminosa dos “coronéis políticos” e, de outro, afugentaria a
jagunçada. A missão não era fácil. Os potentados delinquentes
não aceitariam, mansamente, a mudança de um poder absoluto
e sem controle, para a submissão ao poder da lei.
Filho de miliciano e veterano da Força Pública, não sou
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historiador, mas sempre fui curioso para espanar a poeira do
tempo desses casos antigos que sinalizaram uma época, às vezes ligeira, na caminhada da segurança pública. Um deles, o de
Passos. Perguntava ao meu saudoso genitor, porém ele pouco
sabia; apenas ouvira dizer sobre a bravura do alferes Izidoro.
Contudo, na década de 1960, servindo no Vale do Rio Doce,
com sede em Governador Valadares, fiz uma grande amizade com o Gerente Regional do antigo BEMGE (já falecido).
Ele era de Passos, e sua família ainda lá morava, inclusive o
genitor que o visitava esporadicamente. Em nossos inúmeros
encontros de família, provoquei-o sobre o conflito de 1909.
Esclareceu-me alguns dados, mas seu pai fora testemunha ocular, e deu-me sua versão genérica.
Em 1966, quando Delegado de Capturas, fui a Passos
em companhia do saudoso e lendário Cel Pedro, auxiliando-o
na investigação de um homicídio misterioso ocorrido tempos
antes na região. Ficamos mais ou menos uma semana no teatro
das diligências. Nas horas de folga, conversei com o pai de
meu amigo e outras pessoas idosas, incluindo velhos milicianos. A poeira do tempo foi sendo espanada, e o episódio, que
tivera repercussão nos jornais de BH, RJ, São Paulo e Senado
Federal, emergiu para pesquisas.
Na década de 70, li o romance “Chapadão do Bugre”,
de Mário Palmério, inspirado nas querelas políticas passionais
e violências da cidade de Passos, inclusive os sangrentos episódios de 1909. Salvo os ingredientes ficcionais inseridos, a obra
reproduz a época do mandonismo desenfreado e sem limite
dos “Coronéis”, com seus personagens. A cidade de Passos é
focalizada como “Santana do Boqueirão”, e a fortaleza da Força Pública, na figura do capitão Eucaristo Rosa, que representaria o alferes Izidoro. Quem conhece a história dos conflitos,
ao ler o romance, certamente identificará outros atores.
Além de obras várias que dão diferentes versões da
“matança de Passos”, ultimamente li duas produções acadêmicas que abordam o episódio: (1) “TOCAIA NO FÓRUM
– Violência e Modernidade”, tese de doutorado, defendida
pelo professor Antônio Theodoro Grilo, na UNESP, Franca/
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SP, 2009 – trabalho volumoso e qualitativo com profundidade de pesquisa; (2) “PODER E CORONELISMO NO OESTE
DE MINAS GERAIS – A Relação entre História e Literatura
na Obra de Mário Palmério” – trabalho desenvolvido no Centro de Pós-Graduação da UNI-BH, 2007, pela professora Lélia
Maria Silva de Assis.
Tenho, pois, minha visão dessa ocorrência longínqua
(26Set909), e interpretação própria. Diante de tudo que li e
ouvi, conhecedor do modus operandi de polícia (histórico e
tradicional!), entendo que o passionalismo daquelas lutas partidárias, num clima cultural de violência, ensejou, ao longo do
tempo, versões contraditórias, às vezes ilusórias e fantasiosas
dos fatos.
Wenceslau Braz não participou do evento trágico,
como alguns lhe querem atribuir. Era Presidente do Estado,
homem correto e limpo que chegou a Presidente da República.
Urias Botelho – Chefe de Polícia e Cmt Geral da Brigada – tinha por política, dentro de seus parcos recursos, mas
sob a égide da lei, arrefecer a ânsia arbitrária dos “Coronéis”
e refrear o instituto do “jaguncismo”, tudo impulsionado pela
impunidade. Nos planos do alferes, não havia ideia de enforcar
e nem matar a golpes de machadinha os “lavouristas”; ele não
era louco, e isto é imaginação criativa de certos segmentos. O
que se pretendia, na ação legal, era indiciar os responsáveis
pela violência, desrespeito e criminalidade desenfreada.
O que teria acontecido de fato? O alferes, dispondo de
boa tropa, acantonada na Delegacia/Quartel/Fórum, pretendia
instrumentar sua investigação através de interrogatórios/inquirições que não misturassem adversários. No domingo, 26,
procurou, pessoalmente, líderes “lavouristas”, convidando-os
a comparecer ao quartel. Eis algumas constatações (tese de
Grilo):
Trecho depoimento de Manuel Ferreira de Medeiros,
filho de Chico Medeiros “... tava ouvindo missa, na Igreja
Matriz, aí mesmo na porta, quando aí apareceu o alferes
Isidoro perguntando pelo meu pai. Disse que o mesmo tava
dentro da igreja e o alferes lá se meteu, e conversaram lá
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mesmo e depois, de saída, disse que eu comparecesse no
quartel ao meio dia. À hora marcada, eu, em companhia de
meu pai, do Antõe Celestino12, do Tonico Neném, de um tal
Ildefonso e de outros fomos pro quartel, mas lá chegando, não
vimos ninguém...”
Em face da resolução de alguns próceres de não atender o convite do alferes (trecho do depoimento de Jorge Davis): “... chegou o sentenciado Justino de tal que disse ao Cel
Medeiros que o Sr. alferes aguardava só a presença dele para
dar começo ao inquérito (...) regressou o dito sentenciado Justino dizendo para o Cel Medeiros e para o Quinca Pinto que
o alferes fazia questão das suas presenças. Como os dois estivessem firmes na sua resolução, logo depois veio o próprio
alferes em pessoa, convidando os dois com boas maneiras a
fim de acompanhá-lo. Seguiram os três em direção ao quartel
e eu resolvi guardar o regresso do Coronel Medeiros...”
A custo, os protagonistas aceitaram o convite, e o autor da tese comenta: “... O delegado especial só consegue a
aquiescência dos “coronéis” em troca de alguma submissão:
tem de procurá-los pessoalmente e obter o que pretende não
como acatamento de ordem, mas como “favor pessoal”. Até
certo ponto, o delegado não é autoridade para os “coronéis”.
Presentes os protagonistas, o alferes começou sua audiência com as declarações de Juca Miranda, o mentor do grupo Lavouristas. Nesse interregno, o inesperado! Uma discussão entre os irmãos Neca Medeiros e Chico Medeiros, este,
Presidente do Partido Lavourista, aquele, Presidente da Câmara e Executivo principal. Neca culpava o irmão, chamava a
polícia de merda e dizia que não ia depor; Chico repassava
a culpa, pela presença da Polícia, no companheiro Juca Miranda. Nesse clima não esperado pelo alferes, Juca resolveu
agredi-lo; recebeu uma machadada que lhe decepara a orelha
e, sacando da arma, atira no alferes, acertando-lhe o dedo.
Criou-se o alvoroço, e grande público, afeiçoado dos
lavouristas, estava em frente ao local, e correu para o quartel.
Consta que, do lado da força policial, tão somente o
alferes e soldado Furquim atiraram. O soldado Barroso, que
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carregava um fuzil, recebeu à queima roupa um tiro de Chico
Medeiros. Ao final, morreram Juca Miranda, Antenor Guimarães e Neca Medeiros, e três feridos – além do soldado Barroso, Totõe Medeiros e Jorge Davis.
Nota-se, claramente, analisando-se o evento com os
elementos disponíveis 110 anos depois, que o tumulto poderia
ter gerado mortes em grande número. Se o alferes não tivesse o
controle, os soldados poderiam ter atirado nos assistentes, mas
tal não ocorreu. Isto derruba as fantasias levantadas.
Findo o indesejável confronto, e estando a cidade abalada, o alferes Izidoro, apesar de Chico Medeiros reunir jagunços e buscar novo confronto, julgou prudente retirar-se com a
tropa para a vizinha cidade de Santa Rita de Cássia, levando
seu soldado ferido e toda a tropa.
O fato, como esperado, repercutiu nacionalmente.
Grande contingente de infantaria e cavalaria chegou a Passos,
juntamente com Delegado Auxiliar da circunscrição de Uberaba – dr. Léon Roussoulières, e seu escrivão Dolabela Portela.
O inquérito policial foi instaurado, e decretada a prisão preventiva do alferes Izidoro, soldado Furquim, Chico Medeiros
e Antônio Ferreira de Medeiros. Todos foram denunciados e
processados criminalmente.
Processo veloz! Em março, 1910, alferes Izidoro e soldado Furquim absolvidos pelo corpo de jurados, sem apelação. Este agira “por ordem superior” e “para evitar um mal
maior”. Aquele, “crime cometido em repartição pública, para
evitar mal maior”. No mesmo mês, os dois líderes também
absolvidos.
Importante assinalar que, apesar de trágico e rumoroso,
o evento de 26Set909 recolocou Passos num clima de ordem
pública. A atuação enérgica dos delegados dr. Arthur Eugênio
Furtado e capitão Pedro do Livramento restauraram o império da lei. Consoante, informou o MG12Jan910, nos meses
de novembro/dezembro de 1909, 29 pessoas, entre políticos
envolvidos em crimes e jagunços, foram recolhidas à Cadeia
Pública. Encabeçou a lista o “coronel” Chico Medeiros, irmão
do Executivo Neca Medeiros, morto no citado evento. Em
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8Dez/911, assassinato do “Coronel” Carlos Lemos Medeiros.
De imediato, o capitão Pedro do Livramento, que permanecera
como delegado de Polícia especial, apurou o fato delituoso e
prendeu o mandante “Coronel” Bernardino Vieira e o executor
Ozório Augusto (MG22Dez911). Passos progredia; deixara de
ser a terra dos jagunços dos “coronéis”.
O alferes Izidoro prosseguiu sua carreira militar, reformando em meados da década de 1920. O sangrento episódio
continua até hoje despertando o interesse dos intérpretes da
história, e as fantasias prosperam.

SEÇÃO IV
– O modus operandi daqueles tempos –
O Pesquisador-Mor, Cel Alcântara, na sua permanente
garimpagem nos arquivos que agasalham escritos de antanho,
trouxe-nos diversas cartas/ofícios manuscritos pelos antigos e
intimoratos delegados de Polícia; algumas quase ilegíveis. Da
mesma forma, foram coligidas manifestações pleiteando militares para conter a violência do crime. Também, algumas obras
raríssimas comentam a atuação dos delegados militares desde a época do Império. Entendo que, transcrevendo algumas,
podemos reconstruir na imaginação contemporânea o que era
“fazer polícia” naqueles tempos do “coronelato” com seus jagunços armados.
Correspondências diversas:
1ª Correspondência: Delegacia de Carangola – ao Chefe de Polícia – Delegado Especial – tenente João Soares Lima
– 13Mai902: “Comunico-vos que a 3 do corrente tomei posse
e entrei em exercício do cargo de delegado de polícia deste
município. Tendo em mãos vosso ofício (...) tenho a dizer-vos
que a 12 tenho de inquirir testemunhas do assassinato de José
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Roxo e do resultado vos darei ciência; porém a voz pública é
de ter sido uma tranquilidade para toda esta massa que vivia
sobressaltada com as façanhas do dito Roxo e hoje só o senhor
Cel Novaes lamenta a morte daquele que a população inteira
abençoa o desaparecimento. / É necessário dizer-vos que o
senhor Cel Novaes não só vive cercado de homens verdadeiramente facínoras como ainda pretendeu até mandar assassinar
o alferes Simeão, sendo necessário acompanhá-lo até Patrocínio com a força armada e municiada para evitar o assassinato
de um companheiro que tem sabido honrar sua divisa.”
2ª Correspondência: Delegacia de Polícia da Cidade de
Serro – ao Chefe de Polícia João Olavo Eloy de Andrade –
Delegado Especial tenente Octaviano José Affonso Fernandes
– 24Abr906 – “Tenho a honra de levar ao alto conhecimento
de V. Excia, que tendo seguido em Diligência a fim de debandar os ciganos deste Município, o 2º Sargento João Antônio
Teixeira Lages, e cinco praças deste destacamento, cuja diligência teve o melhor êxito possível, visto como os ciganos
foragiram-se procurando Sant’Anna dos Ferros, sem haver o
menor incidente entre a Força, e os referidos bandidos. Cumprindo igualmente o meu dever de levar ao alto conhecimento
de V Excia que n’esta diligência foram capturados pelo referido Sargento, e sua escolta, comandada pelo mesmo os criminozos seguintes:(...) O Sargento voltou horrorizado com os
crimes, e criminozos, do lugar denominado Magoalena. Entre
elles, o célebre Antônio Luiz da Cunha, criminozo de diversas
mortes e tentativas, e que ultimamente chega ali em qualquer
caza, espanca os pobres paes de família, e qual um segundo
sultão, apropreia-se das pobres mulheres e, no dia 19 do corrente, tentava roubar uma pobre moça e seguir para Sant’Anna dos Ferros, a fim de unir-se aos ciganos, tendo o pai da
moça pedido garantia ao Sargento no Rio Vermelho, deixando
este de prestar o seu auxílio por estar só com uma praça, e o
povo do Rio Vermelho negado o seu auxílio ao Sargento com
receio do referido criminoso, que na opinião do Sargento conforme officio que junto tenho a honra de passar as mãos de
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VExcia, é mais para se temer do que os próprios ciganos. Outrossim, cumpro a agradável dever de levar ao conhecimento
de VExcia que a população do districto de Rio Vermelho está
alarmada com um assalto que elle pretende fazer no fim do
corrente mês. O célebre Marcolino, conforme já deve VExcia
ter visto na Gazeta de Notícias, cujo artigo tenho a satisfação de lhe passar às mãos de VExcia. O 2º Sargento João Antônio Teixeira Lajes, chegando hontem do Rio Vermelho, me
descreveu o estado assustador d’aquella população a fim do
povo reunir-se em massa e querer obstar a sahida do referido
Sargento, e uma praça em sua companhia. A vista do acima
exposto, espero que VExcia, com acustumada justiça dará as
providências necessárias aguardando por telegramma a justa
deliberação de VExcia.”
3ª Correspondência: Delegacia Especial – 23ª Circunscrição – CURVELO – 13Fev907 – Endereçado ao dr. Josino
d’Alcântara Araújo – Chefe de Polícia – pelo delegado alferes
Cesário Maldonado Gama – “Participo a V. Exa que, nesta
data, sigo em diligência para tomar em consideração diversas
representações sobre tropelias praticadas por desordeiros e
vagabundos nos pontos de comércio da Estação, indo até Rio
das Velhas. Encontrei, no arquivo de Polícia, ofícios da Chefia determinando ali investigações sobre procedência de notas
falsas passadas aos agentes de Curralinho. 100$000, ofício
31 de julho sob nº 979.3 de outubro sob nº 1.212 expedido
pela 2ª seção 60$000 em cédulas de 20$000 (...) E como estão
estes processos sem nenhum andamento dando assim ampla
liberdade aos passadores de moeda falsa para continuarem no
mesmo crime, entendi de tomar isso em consideração mesmo
porque já tenho tido algumas queixas neste sentido. Espero
qualquer determinação de V. Exa em Santa Luzia do Rio das
Velhas.”
4ª Correspondência: Idem 3ª, data de 20Fev907: “Tenho a honra de passar às mãos de V. Exa as investigações
policiais sobre a procedência de cédulas falsas, determinado
90

POLÍCIA SEGURANÇA PÚBLICA.indd 90

06/05/2021 14:45:45

em ofício de 3 de novembro de 1906, sob nº 1.291 expedido
pela 2ª seção pelo Exmo. dr. João Olavo Eloy de Andrade, ex-Chefe de Polícia, cujo ofício encontrei no arquivo da delegacia deste município, e que recai autoria, pondo em circulação
cédulas falsas: Antônio Cardozo. Nesta diligência que efetuei
até o lugar denominado Ponto D’Anta, também percorri diversos povoados onde servem de coito de criminosos, e grande mata de esconderijo de bando e ladrões, efetuei as prisões
de criminosos, a saber: (...) pronunciados no artigo 304 do
código penal e Otaviano da Cruz, condenado em face do artigo 184 combinados com o artigo 409, também do código. É
de extrema necessidade a nomeação de autoridades policiais
para o distrito de Matozinhos, que é bastante grande, e que
constantemente tem se dado crimes, como sejam assassinatos no povoado denominado Quinta do Sumidouro e acha-se
completamente no abandono. Os nomes para autoridades policiais desse distrito já enviei a V. Exa em ofícios anteriores. O
distrito Capim Branco, não obstante ter autoridades policiais,
estas nenhuma importância ligam ao serviço e muitas vezes
eu cobrei fatos criminosos. Indico para autoridades policiais
aquele distrito os srs. Caitano Gonçalves da Costa, Salustiano
Correa da Costa, Januário Luiz da Silva e Custódio José dos
Santos. Na diligência ali efetuada, torna-se digno de estima e
elogios o 2º sargento José Antunes Vieira Sobrinho e que também auxiliaram nestes serviços os srs. João Carvalho e Pedro
Ferreira de Souza. As prisões foram efetuadas no dia 17 do
corrente. Saúde e Fraternidade.”
5ª Correspondência: 12Jun909 – do delegado de Polícia especial, em Belo Horizonte, alferes Pantaleão Nery Tolentino, ao Chefe de Polícia: “Sobre o assunto do ofício de V.
Exa, sob número 462, de 7 do corrente, peço a V. Exa substituir-me em Pirapora, pelo sr. Alferes Félix Rodrigues da Silva,
como delegado naquele lugar, pois, esse oficial declarou-me
que seguirá para ali se V. Exa determinar, pensando que será
de resultado a permanência ali de um oficial com dez praças,
devido o grande número de forasteiros que para aquele lugar
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imigram. Pois, constantemente desembarcam centenas de pessoas vindas do Estado da Bahia, a maioria das mesmas são
perigosas e que a polícia precisa ter toda vigilância sobre tais
pessoas. Cumpre-me esclarecer a V. Exa que para mim torna
muito difícil a minha presença ali de pronto, salvo se abandonar outros pontos deste município sem policiamento, pois, em
todo ele há diariamente excesso de serviço policial, como V.
Exa há diariamente sido participado por mim os constantes
fatos criminosos. Pois posso informar a V. Exa que o descrito
de Pirapora atualmente tem grande movimento e quase sempre ocorre fatos criminosos somente com o pessoal do prolongamento da Estrada de Ferro que já está próxima naquele
local.”
6ª Correspondência: Endereçada ao Chefe de Polícia
Urias de Mello Botelho, firmada em 26Jan910, por Humberto
Brand e Antero Roiz Chaves, respectivamente Juiz Municipal
e Promotor Público do município de Caratinga: “Sabedores de
que V. Ex. determinou a retirada do sr. alferes José Antunes
Vieira Sobrinho desta Comarca, onde o mesmo tem exercido
com todo critério, correção e energia o cargo de delegado de
polícia, vimos pedir-lhe a reconsideração desse ato de V. Ex.,
que prestará assim mais um assinalado serviço à causa do
Estado e, neste caso, especialmente a esta comarca, onde a
estatística criminal é avultadíssima, devido à quase impunidade imediata dos criminosos, originada das grandes dificuldades de sua captura pelos delegados civis, sem ordenado,
e, portanto, sem estímulos para desenvolver um policiamento
eficaz. / Interessados pela boa marcha da ação da justiça, que
tem encontrado no distinto oficial um impulso benéfico, nesta
comarca, que se estende em área de 30 léguas de um ponto a
outro, não nos arreceiamos de representar a V. Ex. no sentido
de conservá-lo aqui, porque assim procedendo, temos por escopo somente a ordem, a paz e a tranquilidade públicas, que
muito tem ganho pela ação da moderada, enérgica e imparcial
autoridade...”
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Transcrição de trechos de obras de referência
1º) “Montes Claros – Sua História Sua Gente Seus
Costumes”, autoria Hermes Augusto de Paula, editado 1979,
1º volume. Trechos extraídos das páginas 110 e 111, tendo por
epígrafe DELEGACIA DE POLÍCIA: “Numerosos delegados
têm passado pelo nosso município, não nos sendo possível
nominar todos eles. Vamos lembrar apenas alguns. Dentre os
mais antigos citaremos o alferes Joaquim Pinto Paca, o qual
para aqui veio em missão especial de ‘ganhar’ as eleições de
1849 em favor do Partido Conservador. Praticou as maiores
arbitrariedades, inclusive espancamentos e assassínios na via
pública (...) Logo depois foi nosso delegado o capitão José
Filomeno de Araújo. Também foi delegado o alferes Francisco
Durães Coutinho, em 1877. Em 1885, era delegado em nosso município o alferes Lucas Machado Veloso Caldas. Outro
nome guardado e sempre lembrado com elogios é o do capitão
Ovídio Melo. O capitão Ovídio era zeloso e cumpridor dos
seus deveres, não descansava enquanto não prendesse o criminoso escondido (...). Em 1908 veio para Montes Claros um
delegado militar – o alferes Cesário Maldonado Gama (...).
Tivemos um outro delegado enérgico – Ten Alcides do Amaral.
Depois aqui esteve o Ten Paula Rego, que se celebrizou pela
originalidade em castigar os ladrões e vagabundos. Quando
a cadeia se enchia ele organizava um préstito. À frente ia um
moleque batendo um tambor e logo em seguida os presos: cada
um carregando o objeto furtado e uma tabuleta. Um vinha puxando um cavalo e a tabuleta dizia: ‘Eu sou ladrão de cavalo’.
Outro trazia uma galinha debaixo do braço e a legenda: ‘Eu
sou ladrão de galinha’. Um ébrio inveterado carregava uma
garrafa de cachaça e na tabuleta: ‘Eu não presto para nada,
sou cachaceiro’ (...) Mais tarde tivemos o Ten Jader, substituído pelo Ten Otávio Diniz, que fundou aqui o escotismo e as
bandeirantes...”.
2º) “São Francisco nos Caminhos da História”, de Brasiliano Braz, também discorre sobre os delegados militares.
Segundo suas pesquisas, o tenente Lucas Machado Veloso
93

POLÍCIA SEGURANÇA PÚBLICA.indd 93

06/05/2021 14:45:45

Caldas foi, em 1883, o primeiro delegado militar de São Francisco. Elogia alguns, e critica acerbadamente outros, principalmente o violento alferes Felão. Dentre os elogiados: Cel
Antônio Fonseca, Cel Afonso Elias Prais, capitães João Guedes Durães, Américo Ferreira Lima, tenentes Pio Rafael de
Miranda e Paula Rego. Na página 496, relaciona três dezenas
de delegados militares que passaram por São Francisco.

94

POLÍCIA SEGURANÇA PÚBLICA.indd 94

06/05/2021 14:45:45

CAPÍTULO II
– República Velha/MG – Trajetória evolutiva e lutas –
SEÇÃO I
– Novos horizontes –
A) Modelo paulista
São Paulo, com o advento da República, tornando-se
Unidade Federativa autônoma, deu continuidade, mormente
pela chegada dos imigrantes europeus, à sua alavancagem industrial, assumindo, no seio do Brasil, arremedos de potência
econômica.
Na primeira década do Século XX enveredou, em termos de Segurança Pública, por duas vertentes: (1) metamorfosear sua Força Pública em exército estadual; (2) criar uma
Organização Policial Civil, e bacharelizar em Direito os postos
de comando, que seriam privativos dos Delegados de Carreira
– bacharéis em Direito.
No contexto dessa política, criou a Polícia Civil de Carreira. Por proposta do Presidente do Estado, Jorge Tibiriçá, o
Congresso Estadual instituiu, através da Lei nº 2.679, de 23 de
dezembro de 1905, a “Polícia Civil de Carreira do Estado de
São Paulo”. Coube ao secretário de Justiça, Washington Luís,
as providências para organizá-la. Foram criadas seis classes
de Delegados de Carreira, e leis posteriores adotaram carreiras profissionais em todos segmentos da Polícia Civil paulista,
inclusive criando Gabinetes de “Identificação Criminal” e “Investigação e Capturas”. Dentro dessa concepção, o Estado foi
dividido em Delegacias Regionais. Suprimiram-se os Delegados Militares – oficiais da Força Pública.
Salvo o Distrito Federal (cidade do RJ), o modelo
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paulista, colocando o bacharel em Direito no topo de comando
de uma Polícia Civil de Carreira, foi inovador. Em todo o
Brasil, persistia o que viera do Império: o delegado leigo,
não remunerado, vinculado ao poder político local. Instalado
o novo, São Paulo passou a fazer convenções e congressos
policiais, convidando os Chefes de Polícia para constatarem
e discutirem in loco. Os mineiros entusiasmaram-se, mas o
modelo era caro; os cursos Jurídicos raros àquela época.
Redesenhada sua Polícia Civil, com a totalidade dos
oficiais da Força Pública comandando tropa, o governo paulista, pioneiramente, contratou uma missão militar francesa para
adestrá-la ao combate:
“A Força Pública Paulista, desde sua criação, em 15
de dezembro de 1831, demonstrou uma evolução contumaz no
que diz respeito ao seu contingente de profissionais. Tal fator,
aliado ao crescimento das cidades, foi decisivo para que houvesse o pensamento sobre uma real necessidade de se oferecer
à tropa paulista treinamento militar específico, original e voltado ao combate armado, uma vez que o próprio crescimento
urbano e populacional levavam à necessidade de demonstração do poderio militar frente aos conflitos armados que ocorriam, e frente a disputas políticas que permeavam o cenário
nacional (...) Para comandar a Missão Militar Francesa em
São Paulo, foi escolhido o comandante Paul Balagny, major
do Exército Francês (...) O chefe da Missão se subordinava diretamente ao presidente do Estado e ao secretário do Interior
e Justiça, equivalendo-se, pelo contrato, ao comandante-geral
da Força (...) o embarque dos integrantes para São Paulo, em
28 de fevereiro de 1906 (...) Segundo o autor André Rosemberg1 (2008), em texto elaborado acerca da chegada da Missão Francesa na Força Pública, houve repercussões de ordem
negativa por parte da imprensa, o que acabou por influenciar o próprio Exército sobre a necessidade de contratação
desses militares (...) Porém, a chegada da Missão Francesa,
capitaneada por um oficial do exército francês, o coronel Paul
Balagny, auxiliado por mais três militares (o tenente Negrel e
os sargentos De La Brousse e Stattmuller), repercutiu mal em
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alguns órgãos da imprensa, principalmente no Rio de Janeiro,
onde os jornais reagiram ferozmente contra o “imperialismo”
paulista, de um lado, e, de outro, contra o enfraquecimento do
Exército (...) A primeira impressão que se tem ao ver um tão
empenhado luxo de arregimentação é a de que São Paulo se
arma para alguma guerra...”(Trechos do ensaio A MISSÃO
MILITAR FRANCESA NA FORÇA PÚBLICA DE SÃO
PAULO).8
A Missão Francesa teve seu contrato renovado por vários anos, permanecendo até a eclosão da Primeira Guerra. Em
1921, uma nova missão francesa na Força Pública, quando o
EB também havia adotado o modelo. Além da organização de
um autêntico Exército, a missão exerceu papel fundamental na
implantação da Aviação da Força Pública, antecipando-se ao
Exército Brasileiro.
“Em 17 de dezembro de 1913, era criada, oficialmente, a Aviação da Força Pública de São Paulo, por intermédio
da Primeira Escola de Aviação Militar, cuja primeira sede foi
no Campo do Guapira, tendo Eduardo Pacheco Chaves (Edu
Chaves) e Cícero Marques como instrutores. Com a Primeira
Guerra Mundial, as atividades da unidade foram suspensas e
reativadas apenas em 1919, tendo então o norte-americano
Orton W. Hoover como instrutor. A Aviação da Força Pública ganhou uma reestruturação eficaz, oficializada em 31 de
dezembro de 1924, incluindo até as diretrizes de formação
de pessoal.” (site: ssp.sp.gov.br/institucional – acessado em
4/7/2020).

8 Ensaio “A Missão Militar Francesa na Força Pública de São Paulo”, de autoria de Sandra
Helena Linhares: graduada em Direito São Paulo (1998); mestrado em História Social pela
Universidade de São Paulo (2003) e doutorado em História Social pela mesma escola (2008).
Cursou Doutorado em Paris IV-Sorbonne, no Centre de Recherche en Histoire du XIXeme
Siécle. Terminou o Pós-Doutorado no Departamento de Sociologia e Antropologia da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, campus Marília. Foi pós-doutora de janeiro
de 2016 a julho de 2017 no programa de História Social da PUC-SP. Atua na área de História,
com ênfase em história da polícia, do crime e do controle social. (site: ebrevistas.eb.mil.br –
acessado 4/7/2020.
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B) Tenta-se implantar modelo
Júlio Bueno Brandão, que presidiu Minas Gerais de
7Set1910 a 7Set1914, ficou perplexo com o modelo paulista,
mormente a transformação de sua Força Pública num autêntico Exército. Ele e seu Secretário do Interior – Delfim Moreira
– que o substituiria no governo, entenderam de contratar uma
missão militar instrutora para a Brigada (efetivou-se, Dez912).
Iniciava-se, a partir de 1913, a era Roberto Drexler na Força
Pública Mineira. Este, capitão do Exército Suíço, tinha uma
formação prussiana. Foi comissionado coronel, com ascendência na instrução da corporação. A partir daí a Brigada tomaria a
conotação de Exército Estadual, enquanto a Chefia de Polícia,
que já contava com uma organização modelar – Guarda Civil
– estruturava-se à semelhança de São Paulo.
A Chefia de Polícia, conforme acompanhamos nos primeiros 20 anos de República, malgrado sua importância, era
reduzidíssima: uma Secretaria com meia dúzia de funcionários
para controlar um universo de delegados de Polícia leigos. Seu
sustentáculo, a Brigada Policial.
1910. A influência de São Paulo começou a concretizar-se. O Gabinete de Identificação Criminal, instalado na Capital
e algumas cidades do interior, avançava para a identificação civil. Arquitetava-se um Gabinete de Investigação junto à Chefia
de Polícia. E intensificava-se a criação de cargos de delegado
remunerados, bacharéis em Direito; projeto fora apresentado
no Congresso Estadual. Em 18Ago911, o Presidente do Estado
sancionou a Lei 552, criando os cargos de “delegado de polícia exercidos por bacharéis em direito”. Não seria ainda uma
polícia de carreira; os delegados, nomeados pelo Presidente
do Estado, e demissíveis ad nutum, poderiam exercer a Advocacia, exceto causas criminais e/ou de interesse do Estado. A
mesma lei suprimia os quatro cargos de delegados auxiliares
do Chefe de Polícia.
Também em 1911, a Lei nº 550/22Jun, regulamentada
pelo Decreto 3.206, proporcionou o instrumento da MedicinaLegal à Chefia de Polícia, aliviando o Setor de Saúde da
Força Pública do encargo. Todavia, a história nos indicou,
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cristalinamente, que o embrião da Organização Policial Civil
emergira com a Guarda Civil.
ADVENTO DA GUARDA CIVIL
MG1ºJan910 – Espaço de noticiário da Secretaria do
Interior – GUARDA CIVIL – “A guarda civil será hoje oficialmente inaugurada, instalando-se definitivamente os seus
serviços. / Para solenizar o ato da inauguração da nova e utilíssima instituição, realiza uma festa, que promete ser muito
brilhante, colocando solenemente, por essa ocasião, na sua
sede, à rua da Bahia, os retratos do exmo. sr. dr. Wenceslau
Braz, presidente do Estado, do dr. Urias de Mello Botelho,
chefe de Polícia, e do major Arthur Andrade, inspetor da corporação. / Para assistirmos a essa cerimônia, que se realizará
a 1 hora da tarde, veio trazer-nos um convite uma comissão
de guardas civis, composta dos srs. Antônio Luz de Menezes,
Soter de Assis Gonçalves e Epaminondas de Castro”.
Instalava-se a corporação, criada no ano anterior, para
auxiliar a Força Pública na estafante missão de patrulhar a Capital. Escolhido para estruturá-la e dirigi-la, como Inspetor, o
major reformado (1906) Arthur Andrade, tido como um dos
grandes delegados especiais de Polícia dos anos de 1890/1900,
quando foi citado como destaque em mensagem governamental. O oficial, após deixar o serviço ativo, transferiu-se para o
Rio de Janeiro (Distrito Federal), onde trabalhou na implantação da Guarda Civil daquela cidade. O Chefe de Polícia buscara o homem certo para o lugar certo.
A obra editada em 1938, pela Imprensa Oficial, comemorando os 28 anos da Guarda, comentou: “UM GRANDE DIA – Com incontestável argúcia, o governo mineiro, em
1909, escolheu para instruir a Guarda Civil em organização o
Major Artur Andrade, que, no Rio já exercera, entre aplausos,
o mesmo cargo. / O ilustre militar, que já pertencera à Força
Pública de Minas Gerais, pela sua inteligência e prática, era
a figura talhada para a difícil função. Amigo dos Guardas que
iniciavam sua carreira, suas lições são ainda lembradas com
saudade pelos velhos elementos da corporação. / Observador
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rigoroso das ordens que recebia, afastava sempre, das fileiras
da Guarda, indivíduos que, de qualquer maneira, pudessem
deslustrá-la”.
A Guarda Civil iniciou com 120 homens divididos em
duas classes: 70 na 1ª classe, e 50, na 2ª. Seu efetivo foi distribuído para vigilância e patrulha nas principais regiões, aliviando a Força Pública no seu empenho de Infantaria e Cavalaria.
Em 1911, o governo elevou o efetivo para 180 guardas; 2012,
200 guardas, criando-se o cargo de fiscal geral, nomeado pelo
presidente do Estado, e nove fiscais de turma; a divisão passou
a ser em três classes: 30, na primeira; 70, na 2ª; e 100, na 3ª.
Nesse ano, o governo instituiu (Decreto 3.558), diante da realidade do automotor, o “serviço de veículos na capital”, aperfeiçoado por outra norma – Dec. 3.588 – que regulava a inspeção. Para a missão, 14 guardas e um fiscal de turma foram
destacados, diminuindo-se o quadro de vigilância. E a Guarda
Civil prosseguiu em sua missão estendida em novo setor que
iria crescer vertiginosamente.
1912! Mais de 2 anos de bons serviços, e uma turbulência indesejada na trajetória da Guarda Civil.

SEÇÃO II
– Ações, turbulências e tragédias –
A) Polícia de Segurança Pública em marcha
Montes Claros, assolada por facínoras de toda espécie;
homens cruéis vindos de diversos quadrantes. O Chefe de Polícia escolheu um delegado especial de envergadura – alferes
Francisco José da Costa Guedes. Este entrou em ação firme,
e resultado apareceu. MG1ºFev910 – Captura e processa “...
quadrilha de malfeitores que há anos assola e despovoa os
campos de criar das fazendas ribeirinhas do Pacuhy (...) preso, felizmente, o célebre Luiz da Vargem, um dos chefes da
corja (...) elogiemos a atividade policial exercida pelo alferes
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Guedes, que, compenetrando-se da sua importante missão,
soube indagar dos crimes e de seus autores, coligir os esclarecimentos necessários e entregá-los à justiça pública.”
MG9Mar910 – Criticando o Júri de Montes Claros, que
só se reunia para absolver homicidas, referiu-se ao “... enérgico delegado militar, alferes Francisco Guedes, tem desenvolvido ativa perseguição aos criminosos, prendendo em menos
de dois meses cerca de doze, mas tudo é improfícuo, diante do
descaso do júri pela segurança coletiva. ”
MG8Mar910 – Abaixo-assinado formulado em cartório, mais de 200 moradores, a cidade de Bambuí pediu ao Cmt
Geral da Brigada Policial a permanência do cabo Silvino Muniz Rodrigues no comando do destacamento.
MG25Mai910 – Informações sobre delegado especial
de São João del-Rei: capitão João Soares Lima; idem, delegado Palmira, alferes José Machado Bragança; idem, delegado
Carmo do Rio Claro, alferes Daniel Ferreira de Magalhães.
MG22Jun910 – Mensagem do Presidente Wenceslau
Braz, que, a par de aludir a episódios trágicos em Passos e
Uberabinha, referiu-se à ordem pública mantida em todo o Estado, elogiou a Brigada Policial e a Guarda Civil recém-criada.
MG27Set910 – Comentado o Jubileu de Congonhas,
encerrado em 15 do mês, quando as festas transcorreram em
perfeita ordem, concorrendo para tal a atuação prudente e
enérgica do delegado especial – capitão Nicolau Tassara de
Pádua. O delegado arcebispal – Padre João Pio – oficiou ao
Chefe de Polícia dr. Américo Lopes: “Cumpre-se agradecer a
v. exc. o serviço prestado a este Santuário, mantendo a ordem
durante os dias do jubileu. Apesar da extraordinária reunião,
nenhuma alteração houve na ordem pública, devido à correção e disciplina do capitão Tassara, que soube corresponder à
confiança nele depositada por v. exc. / Reiterando meus agradecimentos peço licença a v. exc. para elogiar, sem reservas, o
procedimento do capitão Tassara. ”
Esse notável capitão, segundo noticiário do MG18Fev911, faleceu em decorrência de grave doença, aos 49 anos
de idade e quase 30 de serviço público, no EB e Força Pública.
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MG22Out910 – Destacou delegado especial de Juiz de
Fora – tenente Agostinho Pedra – que criou na Cadeia Pública
uma escola de instrução primária para os reclusos.
MG8Nov910 – Chefe de Polícia dr. Américo Lopes
mandou elogiar o sargento e dois soldados que capturaram, no
Brumado de Santa Bárbara, um dos mandantes do assassinato
do delegado de polícia de Guaranésia (1908) – indivíduo Pedro
Gomes Jardim. Mesmo tema é repercutido no MG17Jan911:
“Importante diligência – Em nossa edição de 8 de novembro do ano findo, noticiamos a captura do célebre criminoso (...) que, de parceria com Manoel Antônio de Ferraz e Domingos Antônio de Oliveira, havia consumado o assassinato
do capitão Francisco Leite, ex-delegado de Guaranésia. / Há
dias, o sr. dr. Américo Lopes, Chefe de Polícia, tivera conhecimento de que Manoel Ferraz se achava homiziado em Campo Belo. Afirmava-se então ser difícil capturá-lo, devido aos
ardis e astúcia que empregava (...) Ao delegado especial da
respectiva circunscrição, a Chefia transmitiu instruções (...)
fim entregar à justiça o facínora, já condenado a 30 anos de
prisão e evadido da Cadeia de Monte Santo (...) O furriel João
Baptista do Nascimento e o soldado João Ferreira dos Santos,
a quem fora confiada a árdua empresa, dela se saíram com
galhardia, pois a 12 deste mês, em Porto Mendes, surpreenderam a Manoel Ferraz, que lhes ofereceu tenaz resistência,
lutando desesperadamente, tendo afinal de ceder à intrepidez
dos dois agentes da força pública, que lograram desarmá-lo
e recolhê-lo à cadeia. / Destarte vão se satisfazendo os justos
reclamos da população de Guaranésia, que em peso condenou
o insólito atentado levado a efeito contra uma autoridade zelosa e enérgica no cumprimento de seus deveres funcionais.”
MG22Dez910 – Noticiário ressaltou atuação do delegado especial de Santo Hipólito que, através de percuciente investigação, esclareceu e prendeu os autores de bárbaro assassinato ocorrido em 16Nov, no que foi elogiado pelos delegado
Auxiliar e Cmt do 3º Btl. de Diamantina.
MG10Fev911 – Vida Mineira – Ordem do Dia nº 3
– Comando da Brigada Policial do Estado de Minas Gerais
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“... Para conhecimento da Brigada e fins convenientes, faço
público o seguinte: Elogio – Tomando em consideração os
documentos que me foram remetidos pela Chefia de Polícia
(...) apraz-me elogiar o alferes Pantaleão Nery Tolentino pela
cooperação eficaz e inteligente que prestou à administração
da justiça como delegado de Polícia especial de Curvelo, consoante a afirmação do dr. Juiz de Direito da comarca e por
ter sido cumpridor dos seus deveres, inteligente e escrupuloso
no exercício das funções de seu cargo, conforme atestaram as
demais autoridades judiciárias locais. Assinado: Tenente-coronel Christiano Alves Pinto – Comandante Interino.”
MG27Mai911 – Atos do Presidente do Estado – Despacho de requerimento do Tenente Agostinho José Pedra, pedindo exoneração posto – “Concedo a exoneração pedida,
agradecendo-se e elogiando-se os bons serviços prestados ao
Estado, quer como oficial da Brigada, quer ao desempenho
das comissões que lhe foram confiadas...”
O Estado crescia. A Capital dispunha de dois batalhões
– 1º e 2º; Diamantina, o 3º; Uberaba recebera o 4º. Juiz de Fora,
que assumia a liderança industrial de Minas (Manchester Mineira), dispunha tão somente de um destacamento comandado
por oficial. O Prefeito da cidade – dr. Antônio Carlos Ribeiro
de Andrade – político de força e projeção, vinha apelando para
a criação de um Batalhão da Brigada Policial.
A Guarda Civil da Capital, criada em 1ºJan910, aliviara
os pesados encargos de Patrulhamento suportados tão somente
pela Força Pública. Para atender Juiz de Fora e dentro de uma
estratégia de defesa do Estado, o Presidente Júlio Bueno Brandão, ouvido o Secretário do Interior, o Chefe de Polícia e o Comandante-Geral, resolveu rearticular a Brigada Policial. Através do Decreto 3.218, de 18jul911, transferiu o 2º Batalhão,
instalado originalmente, por ato do Presidente João Pinheiro,
em Uberaba, em 6Jun890, mas que, em 26Ago903, viera ter
sede em Belo Horizonte.
A história resumida do 2º Batalhão (organizada pela
DCO/PMMG), relata a chegada da Unidade em sua nova sede:
“Em 6 de agosto de 1911, o Segundo Batalhão foi recebido
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com festividade pelas altas autoridades, comércio, clero e operários das fábricas que formaram uma grande massa popular
que acompanhou os nossos soldados da Estação Ferroviária
até o antigo prédio da imigração italiana, escolhido para sediar a Unidade, no bairro Santa Terezinha. Na oportunidade,
a comunidade presenteou a tropa com a Bandeja de Prata que
hoje é exibida no Memorial da Unidade, sendo a referida data
escolhida para comemorar os Aniversários do 2º BPM. A partir daquele momento, o município de Juiz de Fora, também
conhecido como ‘Manchester Mineira’ e ‘Princesa de Minas’,
tornou-se, definitivamente, a sede do 2º Batalhão.”
MG27Ago911 – Publicou o Relatório do Chefe de
Polícia dr. Américo Ferreira Lopes, dirigido ao Secretário do
Interior, dr. Delfim Moreira. A autoridade enfatizou o pleno
funcionamento do Gabinete de Identificação e Estatística Criminal, criado por Decreto de 1909. Propôs melhorias, mormente nas bases do interior. Expôs a melhoria da Guarda Civil
com a elevação de seu efetivo para 180 guardas, e preconizou
a necessidade de 200. No tocante à Força Pública, ressaltou a
absoluta incapacidade de atender as múltiplas exigências do
Estado com o efetivo estacionado há anos em 2.000 praças de
pret. Insistiu na necessidade urgente do “delegado remunerado, bacharel em Direito”, pela impossibilidade da Força Pública de alocar permanentemente o número necessário de oficiais
(já estavam alocados 37 oficiais). Mostrou que os estudos da
realidade existente indicavam que o efetivo de praças deveria
ser dobrado.
Decreto Presidencial – MG27Ago911 – designou bacharéis em Direito para as seguintes Comarcas: (1) Barbacena
e Alto Rio Doce – José Pereira Teixeira; (2) Queluz – Affonso Henrique de Figueiredo Santos; (3) Lavras e Bom Sucesso
– Gil Augusto da Silva; (4) Guanhães e Peçanha – Carlos da
Cunha Pereira; (5) Teófilo Otoni – Antenor de Figueiredo; (6)
Ponte Nova e Abre Campo – Leon Vieira Starling; (7) Muriaé – Epaminondas Porto; (8) Rio Branco – Agenor de Senna;
(9) Pouso Alegre – Anphilóquio do Amaral; (10) Rio Novo
– Oscar Moretzsohn. MG13Set911 continua a publicação de
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nomeações de bacharéis delegados: (11) Curvelo – Euclydes
Gonçalves de Mendonça; (12) Baependi e Pouso Alto – José
Pinto Fernandes; (13) Ouro Preto – Sandoval de Oliveira; (14)
Varginha e Três Corações – Cândido de Andrade Junqueira;
(15) São João del-Rei – Álvaro Corrêa Bastos Jr; (16) Campanha e Machado – Cícero Lemos; (17) Campo Belo e Piumhy
– Lafayette Corrêa de Araújo.
MG28Set911 – Portaria ampliando jurisdição alferes
Felão de Curvelo até o quilômetro 70 da E.F.C.B (Curralinho
a Montes Claros). Ampliação de jurisdição do alferes Mello
Franco de Santa Bárbara ao município de Caetés. Notícias do
capitão Américo Ferreira de Lima, delegado especial de S.
Paulo de Muriaé; alferes Joaquim Francisco de Paula Rego,
delegado de Rio Branco; alferes João Pereira Leite, delegado
especial de Uberaba; capitão Affonso Praes, delegado de Paracatu; tenente José Messias de Menezes, delegado de Viçosa;
alferes Pio de Miranda, delegado de Pará de Minas; alferes
Ulysses Braz Lopes, delegado da 9ª circunscrição; alferes Sebastião Antônio Pires, delegado de Januária e S. Francisco.
MG11Out911 – Alferes Aníbal Ramos, nomeado delegado especial de Araguary.
MG22Out911 – Dispensa do Cel Christiano Alves Pinto do Comando Geral da Brigada Policial, e nomeação do Cel
Jacinto Freire de Andrade. Na mesma edição, mensagens de
despedida do oficial exonerado, e mensagem de assunção do
nomeado.
MG30Nov911 – Ato governamental nomeando Delegado de Polícia, os seguintes bacharéis em Direito: 1) João de
Deus Sampaio, Itabira e S. Domingos do Prata; 2) Waldemar
Loureiro, Ubá; 3) José Ribeiro de Miranda, Além Paraíba; 4)
Joaquim Alves da Cunha, Palmira e Lima Duarte; 5) Rafael
Fleury da Rocha, Muzambinho e Cabo Verde.
MG31Dez911 – Decreto nº 3.388, do Presidente do
Estado, deu nova organização à Força Pública: Art. 1º - “A
Força Pública do Estado de Minas Gerais, para o exercício de
1912, compor-se-á de quatro batalhões de infantaria de quatro
companhias cada um, sob os nº 1, 2, 3 e 4, e um esquadrão de
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cavalaria, com o total de 2.699 homens, sendo 99 oficiais e
2.600 praças, conforme o mapa anexo...”.
Finalmente, depois de anos de estagnação em 2.000
praças, o Estado concedia mais 600 praças. Não seria suficiente, pois desde o início da República, as autoridades reconheciam que o efetivo de praças deveria ser o mínimo de 4.000. De
qualquer forma, era um primeiro sinal de alívio para socorrer
os municípios mais carentes de segurança pública, devendo-se
levar em conta que, ao destacamento cabia a Guarda de Cadeia e a Patrulha, e, suplementarmente, fazia as investigações
criminais, quando um graduado não era nomeado “escrivão ad
hoc” para os inquéritos e flagrantes.
B) Guarda Civil: Incidente penoso
MG2Jan912 noticiou a solenidade de 2º aniversário da
Guarda Civil. Inaugurou-se em sua sede o retrato do Chefe de
Polícia – dr. Américo Lopes. Secretários, Cmt Geral, Prefeito
de BH e outras altas autoridades presentes. A Banda de Música
do 1º Batalhão abrilhantou o evento. Com efeito, a corporação
sedimentara-se na Capital de Minas. Seu desempenho, suplementando a Força Pública, tornara a cidade mais tranquila.
Seguia tudo normal no patrulhamento de BH, salvo os
pequenos incidentes naturais do serviço policial.
MG26Maio912 estampou uma manchete: Cena de
Sangue no Barro Preto: “Eram 10 horas da noite, quando começou a circular pela cidade a notícia de que o bairro Barro
Preto acabava de ser teatro de uma sangrenta cena desenrolada entre um guarda civil e uma praça da 9ª Companhia de Caçadores (...) Desde algum tempo, vêm-se verificando pequenas
rixas entre guardas civis e soldados da 9ª companhia naquele
subúrbio. / Ontem, o guarda civil André Magalhães estava de
serviço ali, quando três soldados que por ele passaram, lhe
dirigiram gracejos. Tais gracejos se repetiram até motivar a
repulsa da parte do provocado, que foi então ameaçado de espancamento pelos soldados. Receioso da agressão iminente, o
guarda civil atacado apitou chamando em seu socorro, assim,
colegas que trabalhavam um pouco além do local da disputa.
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/ Como estes não chegassem a tempo e um dos soldados já estivesse prestes a vibrar-lhe uma cacetada, André defendeu-se
disparando um tiro de revólver contra o seu agressor, que foi
atingido no ventre, caindo imediatamente banhado de sangue.
(...) Avisado do que se passara, ali compareceu o tenente Oscar Paschoal, que tomou as providências que o caso requeria.
/ O soldado ferido, que se chama Francisco Fernandes, foi
conduzido para a enfermaria da 9ª Companhia de Caçadores,
no Prado Mineiro, onde ficou em tratamento, sendo grave o
seu estado.”
O soldado atirado, não resistindo, faleceu. O guarda,
embora alegando legítima defesa, fora autuado em flagrante.
As autoridades policiais, para evitar possíveis atos de desforra
como se propalava, entenderam-se com o comandante da subunidade do Exército – capitão Alberto Fonseca – que assegurou estar a situação sob controle.
MG29Mai912 – Dolorosas Cenas de Sangue – Inesperada Agressão de Soldados do Exército à Guarda Civil. Longa
reportagem comparou a noite de 28 ao ocorrido na noite de
São Bartolomeu, em Paris, mais de dois séculos antes. As cenas foram proporcionadas por desvairados militares da 9ª Cia
do EB, à guisa de vingar o assassinato do soldado Francisco.
Vejamos a descrição do repórter:
“... A rua da Bahia, como acontece nas noites de espetáculo no Municipal, estava mais movimentada do que nos
dias comuns. Em frente ao Teatro, chegaram as primeiras famílias que iam assistir a representação anunciada da ópera
a Traviata. / De repente, sem que ninguém o imaginasse, irrompem da rua Goitacazes vários soldados da 9ª companhia;
um tiro ecoa e um guarda civil que ali fazia policiamento, cai
mortalmente ferido sobre o passeio do Teatro. / Antes que o
povo voltasse do torpor e do espanto em que o afundou o imprevisto da estranha cena de sangue, novos tiros se seguiram.
Só então é que se pôde ver que os alvejados eram guardas
civis ali destacados, caçados pelos soldados como feras, numa
batida africana. Ainda próximo ao Teatro, foram, no mesmo
instante, baleados dois outros guardas. / Um foi carregado
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por populares para a farmácia Nunan, enquanto outro, gravemente ferido com uma bala no ventre, corria perseguido pelos
agressores para o interior da Agência Standard (...) ‘Não há
aqui telefone? Sei que estou morto, mas é preciso dar providências. Avise ao Chefe de Polícia pelo telefone mais próximo’. Dito isso, caiu desfalecido o desventurado guarda (...)
Em frente ao Cinema Comércio, um guarda civil, depois de
ferido, refugiou-se no interior dessa casa de diversões, no que
foi invadida pelos assaltantes, que requintaram a sua perversidade, espancando barbaramente a sua desventurada vítima.
/ Um segundo guarda, que acudira em socorro deste, tombou
logo depois vítima da sanha assassina da soldadesca (...) Continuando a caçada feroz dos indefesos mantenedores da ordem, os agressores tomaram rumo da praça do Mercado, onde
arrebataram de um bonde da linha do Bomfim um guarda civil, contra o qual descarregaram tiros e vibraram punhaladas,
deixando-o no chão em estado grave...”
Muitos guardas escaparam porque populares lhes alertaram para esconder. Nisso, avisado pelo que se passava, chegou o Chefe de Polícia dr. Américo Lopes, acompanhado do
Ajudante de Ordens capitão Alfredo Furst. Concomitantemente, surgia pela Av. Afonso Pena, uma força de infantaria da
Brigada, precedida por um esquadrão de cavalaria: “A força
pública foi recebida pela massa popular debaixo de um delírio indescritível de aplausos, ouvindo-se repetidos e calorosos
vivas à honrada Polícia Mineira.”
Com a presença da tropa da força pública guarnecendo
o centro da capital, os baderneiros fugiram, e a cidade voltou
à calma. Contudo, o povo, que se juntara em grande número,
encontrava-se revoltado pelas cenas de barbárie. O capitão Alberto Fonseca, Cmt da 9ª Cia, comunicou ao Chefe de Polícia
que os agressores estavam sendo capturados e recolhidos ao
quartel por um grupo de oficiais e sargentos.
Ao final, dois guardas mortos – Joaquim Tibúrcio Lisboa e José de Oliveira Malta – e dois feridos graves – José Mariano Diniz e Deodoro Furtado – recolhidos à Santa Casa de
Misericórdia. O Presidente do Estado e todo corpo de governo
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solidarizaram-se com a Guarda Civil. O policiamento da Capital permaneceu, durante algum tempo, feito exclusivamente
pela Força Pública.
O enterro dos guardas mortos reuniu do Presidente do
Estado aos mais humildes populares, em tocantes homenagens. Um movimento de amparo à família dos mortos acumulou substancioso recurso financeiro de fontes de todo o Estado.
Os feridos recuperaram-se, após doloroso tratamento.
A 4ª Região Militar enviou um tenente-coronel para o
Inquérito Policial Militar. 19 militares foram presos, indiciados e entregues aos cuidados da Chefia de Polícia, sendo recolhidos à cadeia pública durante o processo criminal. A 9ª Companhia de Caçadores/EB foi removida de BH para outra sede.
O processo criminal, com a sessão do Tribunal do Júri,
concluiu em novembro de 1912. Trechos da reportagem de
15Nov912 transcritos:
“Teve hoje o seu epílogo, com a condenação dos
acusados, a sangrenta tragédia de 28 de maio, em que Belo
Horizonte, sempre tão pacata e operosa, vivendo contente, a
sua assombrosa evolução de cidade de nobilitante e fecundo
trabalho, tremeu de horror, ante a perversidade inaudita dos
desumanos soldados da 9ª companhia isolada de caçadores
do exército (...) Ontem, como nos dias anteriores, grande foi o
número de pessoas da nossa sociedade que se dirigia ao edifício do fórum, para conhecer a decisão do Tribunal do Juri
(...) O policiamento, feito por soldados da polícia e guardas
civis, comandados pelos srs. capitão Getúlio Manso da Fonseca, alferes Mello Franco e Vieira Christo, e dirigido pelos
srs. dr. Herculano Cesar, major Antônio Lopes de Oliveira e
capitão Oscar Pachoal, foi perfeito até o final do julgamento,
sendo todos unânimes em louvar a boa ordem que reinou no
Forum (...) Os acusados chegaram ao Tribunal às 11 ½ da
noite, sendo os carros que os conduziam escoltados por um
piquete de cavalaria, sob o comando do alferes Mello Franco.
/ Até se finalizarem os trabalhos, foi avultadíssimo o número
de pessoas que assistiam ao julgamento...”
Encerrado esse gravíssimo incidente, e vencidos os
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traumas morais, a Guarda Civil continuou sua trajetória ascensional.
Repercutiram a notícia edições do Minas Gerais 30Mai,
31Mai, 1ºJun, 21jun e 15Nov912.
C) Tomba um Bandeirante da Segurança Pública
Tenente ADALBERTO HENRIQUE DOS SANTOS,
delegado de Polícia Especial de Santa Rita de Cássia, assassinado a tiros de carabina, numa emboscada, às 19h00 de
25Jul1911.
MG27Jul911 – “Por telegrama das autoridades de
Santa Rita de Cássia, teve a Chefia de Polícia conhecimento
de haver sido assassinado, no dia 25 deste, à tarde, naquela
cidade, onde desempenhava o cargo de delegado especial, o
tenente Adalberto Henrique dos Santos, um dos distintos oficiais da Brigada Policial e que tantos serviços prestou à causa pública em diversas comissões de que fora incumbido, as
quais desempenhou sempre com elevado critério. Não há pormenores a respeito do crime, sabendo-se apenas que o infeliz
oficial foi assassinado em plena rua da cidade por pessoas
desconhecidas, que talvez houvessem para ali se dirigido, pois
o inditoso oficial gozava da estima e era mantido como autoridade na circunscrição a instâncias de pessoas do mais alto
conceito social ali residentes. / O sr. dr. Américo Lopes, Chefe
de Polícia, ao ter notícia da lamentável ocorrência, fez seguir
para Santa Rita de Cássia o tenente Manoel Vieira dos Santos,
acompanhado de forte contingente, e ordenou ao delegado
auxiliar de Passos abrir rigoroso inquérito para elucidação
completa do fato. / O oficial era natural do Ouro Preto e contava 36 anos de idade e mais de vinte anos de serviço (...)
brioso, inteligente e disciplinado, a sua fé de ofício está cheia
de merecidos e honrosos elogios (...) A notícia de seu assassinato causou o mais intenso pesar não só na Chefia de Polícia,
como entre os oficiais da Brigada, que bastante o prezavam
pela lhaneza do seu trato e lealdade...”
Em telegrama de 28/7, delegado auxiliar Malvino Alvino Dutra comunicou que, em decorrência do assassinato do
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marido, esposa do tenente Adalberto está em “estado de loucura”; em sua companhia quatro meninas, sendo uma paralítica. Instaurou investigação. Em 2/Ago, informou: “chegada
do alferes Sant’Anna com 15 praças; assassinato continua um
pouco misterioso, porém há bons e fortes indícios; vinda da
força ampliará ação investigativa”.
13/8/911, entra no exercício do cargo de delegado especial de Santa Rita o tenente Manoel Vieira dos Santos. Delegado auxiliar de Passos informou crime esclarecido e prisão
de três assassinos, e que, com a chegada do delegado militar,
estaria retornando à sua sede.
19Set911 – Câmara de Santa Rita comunicou ao Chefe
de Polícia que, em 17, fora inaugurado o serviço de iluminação pública à energia elétrica na cidade. Porém, em respeito à
memória do tenente Adalberto, o auspicioso fato não se comemorou de forma solene; apenas uma modesta sessão especial
na câmara.
O tenente Adalberto era um oficial que, sem rompantes
de arrogância e truculência, sabia conduzir uma comunidade
nos caminhos da ordem pública. Sua maior arma era o exemplo e a persuasão. Transferido, em 1909, de Carmo do Rio
Claro para Santa Rita, esteve na iminência de ser removido,
ou ampliado, para Alfenas, a fim de garantir o Juiz de Direito daquela comarca. O jornal O CASSIENSE, em vigoroso
editorial da primeira página, 9Out910, protestou em nome da
comunidade, onde o oficial era participativo, estimadíssimo e
proporcionava um clima de tranquilidade. Suas ações, embora
enérgicas, sempre foram dosadas de prudência e equilíbrio.
Eis um exemplo de sua intervenção, conforme relato
feito ao Chefe de Polícia, 7/2/910: “Ontem, às 5 horas da
tarde, sem que me desse ciência alguma, saiu percorrendo
as ruas desta cidade um grupo de arruaceiros armados
intitulados civilistas acompanhados de alguns (...) que
conduziam bandeiras; sendo que aqueles gritavam morra
ao Marechal Hermes e doutor Wenceslau Braz. Quando me
preparava para intervir a fim de desarmá-los para evitar
conflitos, travou-se um atrito entre os mesmos e pessoas
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do outro partido denominado Hermista. De pronto com o
alferes Francisco Cândido de Miranda e o sargento Miguel
Martins Ferreira, intervimos no conflito fazendo dispersá-los
e desarmando alguns. Continuo agir energicamente (...) que
jagunços armados entrem na cidade com o fim de promoverem
desordens, desacatando as autoridades locais como aconteceu
há poucos dias, que cerca de 50 destes arruaceiros foram à
casa do Doutor Juiz Municipal desfeitiá-lo.”
Assim, tombando no cumprimento do dever, o tenente
Adalberto, malgrado os anos decorridos, permanece, em memória, na galeria dos heróis mortos na luta ingente em prol da
Segurança Pública Mineira.
D) UBERABINHA x Processo Eleitoral/1910
O Presidente, em sua mensagem ao Congresso Estadual, Jun911, citou, como uma das exceções no clima de ordem, o evento de Uberabinha (hoje a pujante Uberlândia), por
ocasião do pleito eleitoral de Mar/910, quando se confrontaram Hermistas x Civilistas.
Muitos são os escritores que se pretendem historiadores. Alguns, ao narrarem a história, criam, por razões de amor
à terra natal, ou má-fé, versões ilusórias e fantasiosas. Costumam erigir mitos, modelando-os como seres perfeitos.
Lendo “Bandeirantes e Pioneiros do Brasil Central”, de
Tito Teixeira, editado em 1970, vejo que o personagem central,
pivô dos tumultos trágicos de Uberabinha, em 1910, desempenha o papel de “mocinho inocente”. Vejamos a página 124:
“A campanha eleitoral Rui Barbosa-Hermes da Fonseca se
processou num clima de tensão nervosa, quando se verificou
o bombardeamento do chalé do chefe civilista, Cel Severiano
Rodrigues da Cunha, pelo destacamento da força policial, sob
o comando do tenente Egydio Rosa, na suposição de estar o
prédio lotado de jagunços...”.
A versão das autoridades de Segurança Pública diverge
visceralmente. O fato foi exposto em circunstanciado relatório, lastreado em criteriosas investigações e documentos.
O delegado de Polícia especial de Uberabinha era um
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policial altamente experiente, com passagem exitosa por diversas Delegacias de Polícia. Por exemplo, em 1902/03, na
problemática Caratinga, região de “coronelismo” exacerbado
e jagunços. Tendo estruturado um sistema de informações tão
logo chegara a Uberabinha, visando proporcionar um clima
ameno nas eleições de março1910, resolveu alertar a Chefia de
Polícia (ofício de 16Fev910):
“Levo ao conhecimento de V. Exa. que, nesta cidade,
preparam-se, muito ocultamente, para uma desordem no dia
28 do corrente com fim único de perturbar o pleito eleitoral a
ferir-se no dia 1º do vindouro, e isto é emanado do grupo que
defende a candidatura do Senador Ruy Barbosa, sob o título
de partido civilista, constando já existir, dentro da cidade, 500
carabinas com a competente munição para armar e municiar
igual número de pessoas esperadas do Estado de Goiaz; que
nenhuma providência ainda não tomei sobre o armamento,
porque, na minha ausência, é que, segundo consta, fora recebido pelos negociantes nesta praça, Capitães Custódio da
Costa Pereia e Carmo Giffoni; os quais receberam, vindos de
São Paulo, encaminhados de forma a ficar parecendo com outra mercadoria ‘cerveja’; tem sido necessário agir-se nesta
cidade prudentemente a fim de evitar perturbação da ordem
pública, pois que, constantemente, indivíduos irresponsáveis
saem a insultar pessoas de outro partido na porta de suas próprias casas, o que felizmente, estes têm tido a devida prudência, limitando-se apenas a trazer ao meu conhecimento, os insultos recebidos. Urge, portanto, que V. Exa. tome providência
de modo a ser aumentado com a máxima brevidade o destacamento desta cidade, a fim de evitar os conflitos prometidos...”
O ofício recebeu parecer da Secretaria de Polícia e despacho acionando o Delegado auxiliar de Uberaba e o Cmt do
4º Batalhão, no sentido de atender o Delegado de Uberabinha.
Antes do ofício acima transcrito, o delegado municipal – João Bernardo de Souza – alertara, em 3Fev, a Chefia de
Polícia: “Constando-me, de fonte segura, haver certa casa comercial desta praça recebido não pequeno stoc de carabinas,
encomendado pelo partido civilista local para, pela força,
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pleitear as próximas eleições de 1º de março, venho solicitar
de V. Exa., para prevenir tão grande mal, a remessa de vinte
praças para esta cidade, e que volte incontinente o tenente
Egydio Rosa da Conceição para esta mesma cidade, como delegado especial daqui. / Espero que V. Exa não deixará de
atender o que ora exponho com a maior franqueza e lealdade. O tenente Egydio é um militar inteligente, capaz e que já
conhece de visu a situação local”. Despachado: “o tenente
retornou e reassumiu a Delegacia de Uberabinha; quanto às
praças de reforço, apesar das dificuldades, vai se esforçar.”
A previsão aconteceu. 1ºMar910 – A cidade agitada
com a votação. O tenente Egydio distribuiu sua tropa reforçada
pelos pontos críticos a fim de garantir a normalidade do pleito.
Deixou uma reserva em prontidão no quartel do destacamento.
Tudo, graças ao dispositivo de segurança, se desenrolava bem.
Às 17h30, já encerrando a votação uma surpresa: o quartel do
destacamento fora atacado por um bando de jagunços; feridos,
o soldado Armarido (que veio a falecer após socorrido) e os
cabos Mário Pereira Dias e José Alves. Malgrado a surpresa, a
tropa reagiu ao ataque, e os atacantes refluíram para o esconderijo: um chalé de propriedade do chefe Civilista Cel Severiano Rodrigues da Cunha que o preparara, adredemente, para
alojar a bandidagem. O tenente Egydio rearticulou sua tropa e
comandou o cerco ao esconderijo. Enquanto isso, o Cel Severiano e seus sequazes amoitavam-se. Foram mais ou menos,
segundo os relatos, 30 horas de cerco tenaz, pois o Delegado
Auxiliar e o Cmt do 4º Batalhão/Uberaba enviaram socorros.
Ao final, após algumas fugas, os jagunços se entregaram com
suas armas.
O tenente Egydio, delegado e comandante experiente,
providenciou, de imediato, os exames de Corpos de Delito, os
Autos de Apreensão, Prisão em Flagrante, Resistência e Busca, recolhendo os presos à Cadeia Pública. Nesse interim, os
chefes da baderna escafederam-se. A cidade, estupefata, retomava o clima de calma.
As autoridades da época louvaram o desempenho
do tenente Egydio. Soube controlar a tropa. Dispôs um
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cerco tático, empregando paciência, até a rendição plena
dos jagunços. Evitou, com sua inteligência e serenidade,
um derramamento de sangue. Se o comando estivesse com
um oficial estouvado, certamente o chalé do Cel Severiano
seria invadido, com perdas de vida de ambos os lados. No
decurso da operação, as “buscas e apreensões”, nos depósitos
clandestinos de carabinas, realizaram-se de forma ordenada.
Sua preocupação, relatam as crônicas da época, foi a repressão
firme ao banditismo, aos desordeiros ou passionais políticos,
mas resguardando a integridade da população de Uberabinha.
Observação: O Ten Egydio Rosa da Conceição, delegado desde os primeiros anos da República, após Uberabinha,
ocupou outras delegacias. Capitão, aos 30 anos de serviço público, faleceu em Santa Rita do Sapucaí, onde se encontrava
em tratamento de saúde, no dia 29Out913. Deixou viúva e três
filhos. O comando da força lamentou a perda em ordem do dia,
ressaltando a brilhante fé-de-ofício do oficial (MG1ºOut913).
E) O pós-baderna em Uberabinha
Em 8 de Março, ainda sob o fogo das emoções, o tenente Egydio encaminhou extenso relatório (seis páginas manuscritas) ao Presidente do Estado, Procurador e Chefe de Polícia.
O oficial detalhou a situação hostil, promovida por chefes civilistas, desde a sua chegada, pois não era interessante a eles,
que queriam comandar o processo eleitoral com a força dos jagunços, a presença da Força Pública com um delegado militar:
“Vem de um mês a esta parte a excitação, o ódio político e constantes insultos com que os chefes da parcialidade
civilista receberam o delegado militar (...) o sr. Cel Severiano
e outros, não é a primeira vez que aliciam gente e perturba
profundamente a ordem pública em Uberabinha. / A tentativa
de expulsão do Juiz de Direito da Comarca, o aliciamento de
gente para resistir ordem emanada do Bispo de Uberaba (...)
Se não fora minha dedicação ao serviço público, e o modo
porque joguei minha vida para salvar a dignidade do meu cargo, o prestígio da administração, e as vidas e propriedades
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em Uberabinha (...) Emissários desta cidade eram enviados
às pressas para diferentes pontos do município, de Goiás, Araguari, Uberaba etc; era aliciamento de gente armada, muitos
dias antes das eleições de 1º de março (...) tive conhecimento
seguro da entrada de gente armada até o momento em que a
cidade foi varejada por numerosa malta de jagunços armados de carabina; atacaram o quartel da força pública, pelos
fundos (...) Neste momento, faziam-se calmamente as eleições,
e quase no ato de apuração ouviu-se uma descarga de tiros
de carabina. Eram os atacantes que cerraram fogo contra o
quartel, pelos fundos, morrendo logo um soldado varado por
quatro balas de carabina; em seguida, estabeleceu-se um
grande pânico, enquanto a força atacava os jagunços. Estes
que se achavam em diferentes pontos da cidade, com a reação
da força, muitos fugiram (...) Nesta noite do mesmo dia, recebi
reforços vindos de Uberaba, com este e outros recursos que foram prontamente dados pelo sr. Delegado Auxiliar, para debelar o movimento armado, prendendo criminosos, armamento e
munição de guerra...”
O relatório minucioso prossegue, oferecendo outros
detalhes e indicando o nome de autoridades e pessoas de bem
que, certamente, testemunhariam a origem das perigosas desordens bem antes programadas.
31Mar910 – O alferes Marcílio Antônio de Castilho,
delegado especial designado para apuração do evento, encaminhou seu relatório ao Chefe de Polícia, do qual transcrevemos
alguns trechos esclarecedores:
“Está evidentemente provado, pelo depoimento de testemunhas, que o coronel Severiano Rodrigues da Cunha, tendo como auxiliares Carmo Giffoni e Orozimbo Luiz da Costa,
vulgo ‘Zimbico’, são os responsáveis pelos lamentáveis acontecimentos ocorridos n’esta cidade de Uberabinha no dia 1º
do corrente, tendo por mira atrapalhar a eleição (...) O Cel
Severiano, chefe dos civilistas neste município, procurou, com
antecedência, aliciar capangas em vez de eleitor. Mandou pedir auxílio ao seu irmão tenente-coronel Eduardo Rodrigues
da Cunha, no Estado de Goiás (...) na madrugada de primeiro
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do corrente entra grande quantidade de jagunços que foi se
homiziar no chalet de propriedade do Cel Severiano (...) À
tarde, às 5 horas mais ou menos, conhecendo o coronel Severiano a sua derrota, mandou recado aos jagunços (...) os
jagunços municiaram suas carabinas e desceram em direção
ao quartel de polícia e atacaram o mesmo a tiros. Os soldados
tentaram cercar os jagunços dando volta pela frente (...). Os
jagunços que se achavam em melhor posição dentro do mato,
fizeram certeiro tiroteio contra a força, resultando a morte
do soldado Armarido e ferimentos no cabo Mário (...). Os jagunços correram em direção à chácara do Cel Severiano (...)
a força deu cerco e de dentro para fora começou o tiroteio,
sendo ferido o cabo José Alves. A força respondeu ao tiroteio
dos jagunços e nisso conservou até que os sitiados pela fome
e sede deliberaram se entregar à prisão (...) à vista da prova
dos autos, o Cel Severiano Rodrigues da Cunha, seu irmão
Cel Eduardo Rodrigues da Cunha, Orozimbo Luiz da Costa,
Carmo Giffoni e major Constantino Rodrigues da Cunha são
os únicos responsáveis pelo assassinato do soldado Aramindo
e ferimentos nos dois cabos e ainda atrapalharem a eleição de
1º do corrente à bala...”
31Mar910 – Comissão representativa do Partido Republicano Mineiro, vencedor das eleições Presidenciais em
Uberabinha, solicitou ao Chefe de Polícia garantias, ordenando a permanência de 25 a 35 praças no destacamento local.
Alegavam que se não houvesse uma força dissuasora, os adversários, tomados pelo ódio da derrota, poderiam forçá-los a
se mudarem com as famílias, o que lhes acarretaria grandes
incômodos.
No mês de março, estando Uberabinha sob os efeitos
emocionais da eleição do dia 1º, assumiu a Delegacia Especial de Polícia, o alferes Jacinto Rodrigues da Costa, em 1º de
abril, e endereçou ofício ao Chefe de Polícia de teor seguinte:
“O Comando do 4º Batalhão de Uberaba acaba de
determinar ao comandante do destacamento local, o recolhimento urgente, à sede – de mais doze praças. / Assim fica
permanecendo somente 15 praças ao todo, entre destacados e
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as que estão em diligência transitória. / A cadeia local está,
atualmente, com 10 presos sentenciados, apesar de não oferecer segurança. Portanto, é justo que nela permaneça uma
guarda vigilante e reforçada. / Os ânimos políticos ainda correm em atividade, há muito capricho por parte da facção civilista. / Em algumas fazendas deste município, existe avultado
número de jagunços aguardando primeiro aviso criminoso de
seus chefes. / O policiamento da cidade tem sido feito com
todo rigor e justiça. / Quanto aos fatos de 1º de março findo,
à vista de novas provas colhidas, esta delegacia prossegue um
outro inquérito para melhor elucidar a justiça federal. / É indispensável um forte contingente de forças neste lugar; porém,
uma vez removida a força aqui localizada, a autoridade se
sente coagida de agir prontamente, em uma emergência grave, como aconteceu no dia 1º do pretérito. / Pois, se naquela
ocasião aqui estivesse concentrada uma força respeitável, os
jagunços não se ofereciam a atacar o quartel afrontosamente.
/ Diante da situação ainda melindrosa, é forçoso que se mantenha o homem de guarda no quartel, e portanto, 15 homens
são insuficientes para os serviços apontados. / Mediante esta
simples, mas verídica exposição, recorro a V. Exa., pedindo
vossas enérgicas providências para que seja mantido aqui um
contingente de 25 praças, em caráter de diligência permanente, a bem da ordem pública.”
Despacho do Gabinete do Chefe de Polícia, em
6Abr910: “Recomendar ao Cmt Geral, a manutenção em Uberabinha de um número de praças nunca inferior a 25, até que
a localidade entre em plena paz. As. Urias Botelho”.
Alferes Jacinto, após alguns meses, deixou a delegacia,
e o problema de efetivo continuou. Seu substituto, o alferes
Otávio Campos do Amaral enviou, datado de 2Nov910, duas
correspondências ao Chefe de Polícia.
1ª Correspondência: “Sou obrigado a cientificar a V.
Exa do modo porque procede o sr. dr. Juiz de Direito daqui.
/ Comuniquei-lhe, ao chegar, minha nomeação e exercício.
Ao 30 do mês próximo passado, seriam onze horas da noite,
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quando, recolhendo-me da ronda, percebi um grupo que descia para o largo do Rosário, e ouvi uma voz, que depois verifiquei ser a do próprio Juiz, dizendo: ‘Você é um cachorro, foi
jagunço da polícia em 1º de março, deu surras etc., agora está
preso.’ Neste diapasão, continuaram os insultos até o momento em que interpelei o grupo sobre o que era aquilo, ao que
o juiz, dando-se a conhecer, me entregou o turco Jorge José,
dizendo ter entrado aquela hora em sua casa e o prendido,
em virtude de precatória contra ele expedida de Sertãozinho,
Estado de S. Paulo. Cumpre notar que o dito dr., para invadir
minhas atribuições, muniu-se de companheiros inimigos figadais do turco Jorge, e embriagou-se bastante, pois foi neste
estado que o vi insultando o preso. / Anteontem, tendo cercado
uma casa de tavolagem e orgias denominada ‘El Dorado’, e
encontrando ali grande dose de baralhos, o seu proprietário
me disse que lá jogavam com assistência do dr. Duarte (Juiz
de Direito), que lá ia beber e jogar!... Por aí calculará V. Exa.
as dificuldades com que hei de lutar, máxime sem força para
me prestigiar contra os ataques dos amigos do Juiz, que me
guerrearão por força. Fui obrigado a trocar palavras ríspidas
com o dito Juiz, por ter ele querido me obrigar a providenciar
o transporte do preso para Sertãozinho, sem ter eu força suficiente, e por achar que eu só poderia efetuar essa extradição,
por ordem superior, segundo dispõe o Promptuario. Saúde e
Fraternidade.”
Em 8Nov, encontra-se à margem do ofício, o parecer
da 1ª Seção/secretaria de Polícia: “Convém responder ao delegado que tenha a máxima prudência, a fim de evitar atritos
que possam enfraquecer o prestígio ou sua autoridade, mantendo sempre a máxima energia. / Sim, não é correto o procedimento do Juiz, é claro; portanto, sou de parecer que se
transmita uma cópia deste ofício ao dr. Secretário do Interior,
para os devidos fins.”
2ª Correspondência: “Tenho em mãos o ofício em que V.
Exa me cientifica de que não providenciara sobre o aumento do
destacamento por falta de pessoal; se eu oficiei a V. Exa sobre
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certos fatos criminais que ocorrem no município, implantando
o terror no ânimo de seus habitantes, e já que V. Exa me tira a
esperança de dar meios com que eu obste semelhante estado
de coisas, levo ao conhecimento de V. Exa tais fatos, somente
para cumprir o meu dever. / Desde que aqui cheguei, tenho tido
denúncias de certos planos de assassinatos cujo fim é eliminar
alguns chefes políticos locais; denúncias partidas de pessoas
apaixonadas, recebi-as com certa prevenção, e as coloquei
de quarentena, ficando de observar. / Há oito dias, aqui se
hospedou, na mesma pensão que eu, o professor Virgílio Alvim
que, em conversa, me disse residir em uma fazenda do coronel
Virgílio Rodrigues da Cunha, irmão do coronel Severiano,
chefe oposicionista aqui; que Virgílio e um outro fazendeiro
irmão deste, de nome Eduardo Rodrigues da Cunha, residente
no Estado de Goiás, pretendem mandar matar o coronel José
Theofilo Carneiro, chefe governista, assim como a outros
chefes, todos hermistas, em razão dos fatos de 1º de março.
Disse mais este professor que os tais fazendeiros dispõem de
bons jagunços para executarem o plano. O dito professor é
todo de confiança dos Rodrigues da Cunha, e me disse isto
confidencialmente, aconselhando-me a que me retirasse daqui.
/ Com as seis pessoas que tenho, não posso determinar sequer
uma patrulha, pois que mal dão para a guarda a meio dia de
folga; não posso dar caça aos inúmeros criminosos que fazem
do município o terror de muita gente; deixo de perseguir o
jogo, e quando se der aqui um conflito sério, vejo-me impotente
para evitar-lhe as consequências, limitando-me às medidas de
repressão. É por isto que insisto no meu pedido de força, de
umas oito praças, ao menos por sessenta dias”.
À margem da exposição do alferes, o parecer da 1ª Seção/Secretaria de Polícia, 8Nov910: “Em Uberabinha estão
atualmente 1 inferior, 1 cabo e 13 praças, havendo, portanto,
um excesso de 8 praças, além do inferior, pois que o quadro de
distribuição marca um destacamento de um cabo e cinco praças. / Sou de parecer que não se promova o reforço. / Quanto
às denúncias, deve o delegado abrir sindicância procedendo
dentro da lei contra os implicados nos crimes premeditados”.
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O Chefe de Polícia Américo Lopes é conciso em seu despacho:
“Na forma do parecer”.
Inferências do autor: O certo é que, apesar de processados, os “coronéis” continuavam inquietando com ameaças,
deixando instável a segurança pública em Uberabinha. Entrava delegado e saía delegado, o problema continuava: o efetivo
da Força Pública era minguado. A correspondência do alferes
Amaral sobre o efetivo do destacamento foi aparentemente
desmentida pela Secretaria de Polícia em seu parecer. Conhecendo a burocracia estatal, que ainda era confusa nas décadas
de 1950/1970, fico com a afirmação do homem que conhecemos – Cel Otávio Campos do Amaral. Corajoso, audaz e sincero. Suas correspondências, quando “Alferes” atestam essa
assertiva.
O alferes Amaral, apesar dos óbices, deu tranquilidade
a Uberabinha. Vejamos mais uma de suas correspondências,
dirigida ao Chefe de Polícia, datada de 23Fev911:
“Em obediência ao conteúdo em ofício de 28 do passado, expedido pela 1ª Seção dessa Secretaria, segui a tomar
posse do cargo para que fui nomeado na portaria que veio
junta ao citado ofício. Dirigi-me em 1º lugar ao município de
Estrela do Sul, onde era reclamada a minha presença, e coincidia a minha ida com a do sr. 3º Delegado Auxiliar, que, ao
certo, já terá dado conta a V. Exa do que ali ocorreu, em que
limitei a prestar-lhe o meu auxílio, e o único ato meu foi tomar posse, e depois capturar o criminoso Álvaro Theodoro de
Almeida, que há um ano e tanto assassinara, em Piumhy, o 2º
sargento João Câncio, o que muito deu que falar à imprensa
mineira. O dito criminoso vivia em Estrela do Sul, e nos fatos
ali desenrolados durante o último alistamento eleitoral, esteve
em armas ao lado do sr. Delegado de Polícia dali; o soldado
José Cândido Apolinário, que seguira daqui comigo, conheceu-o, e me deu parte de seu crime, e eu o prendi, trazendo
escoltado para esta cidade, de onde seguiu anteontem para
Uberaba com o 3º Delegado Auxiliar. É digno de elogios o
soldado José Cândido. / Estrela do Sul é um município pacato,
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o povo ordeiro, mas não tanto que dispense um destacamento
regular: lá existem três soldados e um cabo, mal fardados e
mal municiados. / Araguary, o principal empório comercial de
toda esta zona, ponto convergente de todos os trabalhadores
da E. F. Goyaz e de parte dos da Mogiana, cidade sempre
cheia de tropeiros e boiadeiros, assim como de bandidos de
toda espécie, é também o empório do crime; é um dos lugares
onde há mais furtos, assassinatos e espancamentos... O destacamento que lá está é irrisório; é simplesmente ridículo! Lá
encontrei um sargento e dois soldados, insuficientes para a
guarda da cadeia. / Logo que me seja possível, irei até Monte
Alegre tomar posse da delegacia.”
F) 1912 – Reedição do PROMPTUARIO POLICIAL
Em 1962, servindo no 6º Batalhão de Infantaria/Governador Valadares, tomei, às vésperas da campanha eleitoral
daquele ano, experiência direta em uma Delegacia de Polícia.
Setembro/1962, assumi Tarumirim, onde fiquei por 20 dias,
para acalmar o clima de luta partidária entre PSD e UDN. Em
seguida, sob a supervisão do Maj Norberto, fui para Conselheiro Pena, durante o período eleitoral. A partir daí, diversas
delegacias: Alpercata, Machacalis, Gov. Valadares, Mutum,
Itambacuri, João Monlevade, Cel Fabriciano, Mantena e Ipatinga. Nos interregnos, à disposição da DVS (inquérito subversão GV) e da Delegacia Geral do Estado (repressão furto/
roubo animais no eixo Itanhomi, Caratinga e Ipanema), além
dos sucessivos períodos na Delegacia Supervisora de Capturas
do Estado, sob a égide do lendário Cel Pedro.
Durante os 4 anos do Curso de Formação de Oficiais,
aprendemos, sob a batuta dos professores Milton Gomes, Osvaldo Carvalho Monteiro, Jener José de Araújo, Cap Caldeira
e outros mestres, o que era o exercício da espinhosa missão
de Delegado de Polícia. Alguns livros foram guias de aprendizagem: (1) Polícia Judiciária, de Ivan Moraes de Andrade;
(2) Novo Manual do Delegado, de Amintas Vidal Gomes (3)
Aspecto Policial de Mantena e Polícia Educativa, do Cel José
Geraldo Leite Barbosa. Obras que ligavam teoria e prática na
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ciência/arte de “fazer polícia”. À época, a função de Delegado
Especial de Polícia era rotineira, mormente para os oficiais do
interior.
Nos idos do Império, a partir de 1871, criado o Inquérito Policial, não existia uma obra prática que orientasse os
chamados Delegados do Chefe de Polícia da Província. Em
1887, o Chefe de Polícia da Província de Minas, experiente jurista Levindo Ferreira Lopes, sentiu essa lacuna. Precisava-se
de um manual prático para orientar o sistema policial mineiro.
Dentro desse escopo, um ano antes da proclamação da República, elaborou o denominado PROMPTUARIO POLICIAL
– compilação, em ordem alfabética, das leis do Processo Criminal, e descrição “sobre atribuições e deveres das autoridades policiais, os processos de sua competência e formulários”.
Essa obra, impressa por ordem do Presidente da Província, foi
distribuída, gratuitamente, aos funcionários da Secretaria de
Polícia, aos Delegados de Polícia de todo o Estado, aos oficiais
e comandantes de destacamentos do Corpo Policial.
Veio a República – 15Nov889 – dr. Levindo deixou o
cargo, e o legado de um manual que se popularizara. Tornara-se documento de leitura e prática imprescindíveis para quem
se ocupava da seara policial.
O autor ingressou na política, elegendo-se sucessivamente para o Congresso Estadual, ora como Deputado, ora
Senador, e seu guia do Delegado de Polícia foi tendo edições
sucessivas. Em 1912, ele procedeu a uma revisão, atualizando
o manual, e autorizou a Chefia Polícia a produzir a 4ª edição
para difusão gratuita no meio policial. E essa nova edição continuou como referência até fins da década de 1920.
O PROMPTUARIO POLICIAL, hoje, um documento
histórico, é volumoso e detalhado. À guisa de entender melhor aquela época, transcrevo algumas definições e conceitos
vigorantes, esclarecendo que a obra apresentava modelos para
todos os atos administrativos e de polícia judiciária. Foi altamente facilitadora para o exercício da atividade de polícia em
todos seus aspectos. Por isso, a longa duração.
1) ACEITAÇÃO do cargo de delegado ou subdelegado
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de Polícia é obrigatória. O cidadão nomeado que, sem escusa
legítima, recusa servir, pode ser constrangido debaixo de pena
de desobediência.
2) ATOS de polícia judiciária são a investigação dos
crimes, a prisão dos criminosos e a fiança.
3) ATOS de polícia administrativa: os passaportes, os
termos de bom viver e de segurança, a dispersão de sociedades
secretas e dos ajuntamentos ilícitos, a inspeção de teatros, espetáculos e prisões, a estatística.
4) ADMINISTRAÇÃO POLICIAL é exercida, em
todo o Estado, pelo Chefe de Polícia, e delegados auxiliares;
no município pelo delegado de Polícia; no distrito pelo subdelegado de Polícia.
5) AJUNTAMENTO ILÍCITO – Compete ao chefe,
delegados e subdelegados evitar que se formem em seus distritos ajuntamentos ilícitos e dispersá-los.
6) ALGEMAS não é lícito empregar na condução de
presos, salvo o caso extremo de segurança, que deverá ser
justificado pelo condutor; e quando não o justifique, além das
penas em que incorrer, será multado na quantia de 10$000 a
50$000 pela autoridade a quem for apresentado o mesmo preso.
7) ALUGUEL de casa para quartel dos destacamentos
policiais é contratado pelos delegados de Polícia com as cláusulas e na forma seguinte (segue Modelo).
8) AUDITORES – O artigo 1º da Lei nº 473, de
5Ago908, criou o lugar de auditor da Brigada Policial, na capital, e incumbiu o exercício das respectivas funções aos promotores de justiça nas comarcas que forem sede de corpos estacionados fora da capital.
9) BÊBADO deve ser posto em custódia durante a bebedice. É abuso demorá-lo por mais tempo.
10) CHEFE DE POLÍCIA – É nomeado pelo Presidente do Estado dentre os doutores ou bacharéis em direito, que
tiverem quatro anos de prática do foro ou de administração (...)
toma posse perante o Secretário do Interior.
11) CIRCUNSCRIÇÕES POLICIAIS – Estabelecidas
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pelos decs. ns. 2.187, de 1908, e 2.748, de 1910, cessaram com
a supressão de lugares de delegados auxiliares (...) Cabe ao
Chefe de Polícia designar as comarcas em que devem exercer
jurisdição os delegados auxiliares conservados na Capital e em
Uberaba.
12) DELEGADOS AUXILIARES foram criados pelo
art. 8 da Lei n. 453, 31Ago907; são nomeados pelo Presidente
do Estado (...) e conservados enquanto bem servirem, e o Presidente julgar conveniente (...) A criação dos Delegados Auxiliares não importa a supressão dos delegados de Polícia das
sedes das circunscrições, nem dos delegados especiais. Uns e
outros continuarão a exercer os seus cargos segundo os regulamentos em vigor, sem prejuízo, todavia, da faculdade dos
Delegados Auxiliares avocarem, como representantes diretos
do Chefe de Polícia a jurisdição em quaisquer autos, termos,
investigações...
13) DELEGADO ESPECIAL pode o Chefe de Polícia
nomear no caso do art. 57 L. n. 30, de 16 de julho de 1892,
isto é, quando a segurança e tranquilidade pública se achem
gravemente comprometidas em alguma comarca, ou porque
se tenha aí cometido algum crime de tal gravidade e revestido de circunstâncias tais, que reclame uma investigação ativa,
imparcial e inteligente; ou porque se achem nele envolvidas
pessoas cujo poderio e prepotência tolham a marcha regular e
livre da autoridade.
14) DESTACAMENTOS POLICIAIS – Há, em cada
município, um destacamento policial encarregado de velar
pela segurança da cadeia, de auxiliar a autoridade policial no
desempenho de suas funções quanto à prevenção dos crimes, à
prisão dos criminosos (...). Os destacamentos ficam em regra à
disposição do delegado de polícia, mas o governo pode designar outra autoridade a que fiquem sujeitos...
15) DIVISÃO POLICIAL – O território do Estado divide-se para a administração policial em circunscrições municipais (termos), distritos e seções (...) A divisão atual é de
175 circunscrições, municípios, que se subdividem em 792
distritos.
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16) ENGAJAMENTO – Com autorização do governo,
podem, as autoridades policiais, engajar praças para a Brigada
Policial.
17) FORÇA PÚBLICA – Compõe-se a força pública
do Estado de Minas Gerais de três mil praças de pret e 118
oficiais, formando quatro batalhões, que se subdividem em 16
companhias, um corpo de cavalaria e uma companhia de bombeiros.
18) ORDENANÇAS – Ao Chefe de Polícia serão prestadas duas ordenanças e às outras autoridades da Capital se
dará uma (...). Às autoridades policiais fora da Capital só terão
ordenanças quando a força for maior de 15 praças.
19) PATRULHAS – Compete aos delegados de Polícia
regular a força de patrulha, o tempo de duração do serviço, e
dar instruções aos respectivos oficiais.
20) POLÍCIA – À polícia considerada em seu todo, diz
P. Bueno, Proc. Crim. n. 5, compreende e significa a vigilância exercida pela autoridade para manter a ordem e o bem do
público em todos os ramos dos serviços do Estado; e em todas as partes e localidades. (...). Esta vigilância constante é
um dos primeiros deveres de toda a administração, por isso
mesmo que a administração é quem deve prevenir os perigos
e os delitos e resguardar os direitos individuais; é ela também
quem tem o encargo de descobrir os crimes, coligir e transmitir à autoridade competente os indícios e provas, reconhecer
ou capturar os delinquentes, concorrer para que assim sejam
entregues aos tribunais e sujeitos à aplicação da lei.

SEÇÃO III
– Definição Política dos Rumos –
A) Governo Mineiro – 1910/1914
Júlio Bueno Brandão, substituindo Wenceslau Braz,
presidiu o Estado de Minas Gerais, de 7Set910 a 7Set914.
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*11Jul858OuroFino/MG +21Mar931RJ. Como autodidata
foi Juiz de Direito, Juiz Municipal, Advogado e Delegado de
Polícia na cidade natal.
Delfim Moreira da Costa Ribeiro. *17Nov868Cristina/
MG +1ºJul920SantaRitaSapucaí. Foi Secretário do Interior, na
Presidência de Júlio Bueno, sucedendo-o na Presidência do
Estado – 1914 a 1918. Eleito Vice-Presidente da República,
no contexto da política do “café com leite”, assumiu a Presidência pela morte do paulista Rodrigues Alves, antes da posse.
Convocou novas eleições em 9 meses, mas cumpriu apenas 7,
porque adoeceu. Dizem os coetâneos que era um homem frágil
de decisões, guiado por mentores. Tinha ojeriza por problemas
trabalhistas.
Américo Ferreira Lopes. *7Jun877PonteNova/
MG +15Mar955/RJ. Chefe de Polícia em Minas, 7Set910 a
6Dez913, quando foi elevado a Secretário do Interior, com a
desincompatibilização de Delfim Moreira. Este, empossado
Presidente do Estado, 7Set914, Américo foi mantido Secretário
do Interior até 28Nov917.
Levindo Ferreira Lopes. *3Fev843 +7Ago921/BH. Último Chefe de Polícia/MG, ao final do Império. Caracterizou-se por sua capacidade de manter a ordem pública de 1887 a
1889. Descentralizou a Força Pública em oito grandes polos
para enfrentamento dos problemas policiais. Elaborou e difundiu um guia policial que durou por mais de 30 anos: Promptuario Policial. Na República, ingressou na política, dando relevante contribuição na construção legislativa, por sua qualidade
de jurista ativo e inteligente. Presidiu o Senado Mineiro, e foi
Vice-Presidente do Estado no período de 1914/1918. Genitor
de Américo F. Lopes, e companheiro político/intelectual de
Delfim Moreira, assumiu, de 1910 a 1918, o papel de eminência parda em muitos campos, mas, e principalmente, na Segurança Pública.
Uma das frustrações de Levindo, quando Chefe de
Polícia da Província Mineira, foi não reimplantar a Guarda
Civil que existira na década de 1880 e fora extinta pouco
antes de sua posse, em 1887. Realizou-se ao vê-la instalada,
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1ºJan910. Porém, sua real participação na construção da Polícia
de Segurança Pública Mineira foi o proselitismo desenvolvido
em prol do modelo paulista, do qual era admirador: uma
polícia comandada por delegados bacharéis em direito, tendo
corpos de guardas civis à disposição, e uma Força Pública com
formato de Exército Estadual, adestrada para o combate.
A partir de 1910, o governo mineiro, quedando, como
um todo, pelo modelo paulista, e influenciado pesadamente
pelo Senador Levindo, caminhou nesse rumo. Não conseguiu
implantá-lo na totalidade, em face do custo, mas deixou raízes
viçosas. Delegados bacharéis em direito foram nomeados e
distribuídos por diversas comarcas, tentou-se implantar guardas
civis no interior e contratou-se um instrutor estrangeiro, de
formação prussiana, para a Força Pública.
Façamos um apanhado, seguindo diversas edições do
órgão oficial, de 1912 a 1914, as leis, manifestações e mensagens dos protagonistas da nova política de segurança pública.
Ano de 1912
B) 1912
MG18Abr publicou manifestação elogiosa à política
de bacharelização da polícia:
“Medida desde muito reclamada entre nós, a supressão
da polícia leiga, inspirada e feliz iniciativa do sr. dr. Américo
Lopes, foi recebida com simpatia e aplausos por todos os mineiros. / Nos países mais cultos e melhor policiados do mundo, a manutenção da ordem e segurança públicas está, desde
muito, confiada àqueles que, pelo seu preparo profissional,
possam usar prudentemente a força, na defesa da sociedade,
sem exageros perigosos para a garantia de todos os direitos,
constituindo-se sempre, por a conhecerem e saberem interpretar, os mais severos, mas também os mais justos, aplicadores
da lei. / Sem uma boa polícia, inteligentemente organizada, há
de ser sempre embaraçada a magistratura, no exercício de sua
nobre função de julgar; há de a repressão da criminalidade
sentir-se cada vez mais enfraquecida, com graves prejuízos
128

POLÍCIA SEGURANÇA PÚBLICA.indd 128

06/05/2021 14:45:46

para a ordem jurídica da sociedade. / Foi uma polícia assim
culta, capaz da prática exata do direito, conhecedora perfeita
da sua elevada missão social, que o sr. dr. Chefe de Polícia
instituiu, nomeando bacharéis para os cargos de delegados
em todas as comarcas do Estado. / Esse cometimento administrativo, dos mais fecundos do atual governo, tem produzido
resultados os mais benéficos, como ainda agora se viu, por
ocasião do último pleito municipal, que, graças à correção
mantida pelos diversos delegados e às sábias medidas de previdência postas em prática por essas autoridades, se realizou
em completa paz, motivando francos elogios de todos, amigos
e adversários políticos da situação, à serena conduta republicana de tolerância política, tão superiormente guardada pelo
governo de Minas.”
Vê-se, claramente, que, no órgão oficial, o governo
vendia a ideia do delegado bacharel em direito. Evidência de
um autoelogio, e marketing de um modelo.
MG20Mai – Íntegra dos anais da Convenção Policial
realizada em São Paulo, na primeira semana de abril. Convênio assinado por representantes daquele Estado e os que compareceram: Rio Grande do Sul, Goiás, Distrito Federal, Paraná, Pernambuco, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro,
Pará, Rio Grande do Norte, Ceará, Santa Catarina e Piauí, além
do representante da Marinha, sinalizam orientações.
A leitura do extenso convênio de colaboração entre
as polícias estaduais evidenciou que São Paulo, que vinha há
anos comandando o aperfeiçoamento das atividades policiais,
no tocante à prevenção e repressão da criminalidade, estava
bem à frente por ausência de uma coordenação federal.
O convênio colaborativo, realmente profundo, trouxe,
para a época, um avanço considerável para o embasamento
técnico-científico da polícia judiciária: (1) uniformização da
organização do sistema de identificação e estatística criminal
em todos os Estados; (2) implementação do intercâmbio de
informações entre as polícias estaduais; (3) melhoria do
sistema penitenciário, visando a recuperação do delinquente;
(4) estruturação das escolas de polícia. Estes e outros temas
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de importância para o sistema policial foram intensamente
discutidos.
No encerramento, diversos representantes se pronunciaram. O de Minas Gerais, bacharel Antônio Affonso de Morais (Chefe de Polícia/Cmt Geral Força Pública por dois períodos – 27Nov917 a 7Set918; 4Nov924 a 21Dez924), como
secretário executivo da convenção, proferiu a principal oração.
Alguns trechos:
“Ao ver encerrarem-se as sessões do Convênio, em que
a cordialidade, a homogeneidade de intuitos, a solidariedade
do esforço e a unidade de ação foram as notas dominantes dos
trabalhos, devia primeiramente exprimir a minha respeitosa
admiração ao governo deste Estado, que, com assinalada
firmeza e superioridade, o tem elevado ao invejável grau de
progresso a que tem atingido. / A deslumbrante feição desta
encantadora capital, gigantesca nas suas manifestações de
vida e pujança; impressionante ordem e harmonia de todos
os serviços administrativos nas repartições públicas que
tive a felicidade de visitar, sendo para particularizar os da
Segurança Pública, que hoje não receariam confronto com os
das mais adiantadas metrópoles da Europa ou da América,
são fatos que no espírito do representante de Minas Gerais
despertaram júbilo e entusiasmo. / É o meu Estado, que nem
só geograficamente, mas muito mais ainda pela paridade dos
hábitos, dos costumes e das aspirações se acha vinculado a S.
Paulo, acompanha com prazer e interesse o evoluir vertiginoso
do Estado de S. Paulo, digno sem dúvida dos mais sublimes
destinos, pelo gênio laborioso e ordeiro dos seus habitantes,
pela coragem e desassombro com que estes marcham, sem
temer estorvos nem obstáculos, pela estrada larga de um
progredir sem limites. / Nem poderia ser de outro modo; a
nenhum mineiro é lícito desconhecer como a história de S.
Paulo, desde os primórdios da nossa civilização se confunde
com a história de Minas Gerais (...) Os distintos cavalheiros
que compõem esta comissão devem se sentir plenamente
satisfeitos com os resultados obtidos e, quando assim não fosse,
sobrar-lhes-ia a íntima compreensão de haverem lançado a
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semente de futuros convênios, outros tantos meios práticos de
se estreitarem e robustecerem os elos que devem prender entre
si, numa mesma unidade de interesses, os diferentes Estados
da Federação, pois só assim teremos a pátria unida, forte e
indivisível...”
Ao final, ficou decidida uma próxima convenção
policial; a cidade escolhida foi Belo Horizonte. São Paulo,
com efeito, assumira a frente da modernização policial. Queria
ser o modelo, e era.
MG12Jun912 – Publicou o Regulamento da Força
Pública, ato emanado pelo Presidente do Estado, através do
Dec. 3.603. Documento volumoso, bem detalhado em todos
aspectos de funcionamento administrativo e operacional da
força, ocupou nove páginas do órgão oficial. Em essência não
trouxe modificações de vulto. Os dois primeiros artigos: “Art.
1º - A força pública do Estado compõe-se do número de oficiais e praças que for anualmente decretado pelo Congresso,
e tem por fim manter as instituições republicanas, a ordem e
tranquilidade públicas, defender a integridade e autonomia
do Estado, garantir a propriedade, a honra e o domicílio do
cidadão, prevenir os crimes e assegurar a sua repressão. Art.
2º - Estará sob as ordens do Presidente do Estado, subordinada à Secretaria do Interior, e à disposição do Chefe de Polícia,
quanto ao seu movimento, podendo o mesmo chefe requisitar
do comandante geral, ou diretamente dos comandantes dos
batalhões, oficiais de sua confiança para o serviço, fazendo,
neste último caso, a devida comunicação ao comandante geral. ”
MG18Jun912 – Mensagem do Presidente do Estado
ao Congresso Mineiro, com abordagem ampla de todas as
atividades. Destaques: Questão de limites com Espírito Santo,
ainda não resolvido; o problema da Guarda Civil x EB/1912,
e as providências governamentais; normalidade na Força
Pública, e elevação do efetivo previsto – 2.000 praças para
2.600; a criação dos “delegados formados em direito” para
terem exercício nas comarcas; funcionamento do Gabinete
Médico-Legal e do Gabinete de Identificação e Estatística
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Criminal; reorganização da Guarda Civil. Nota-se, claramente,
o esforço do Governo em consolidar uma organização de
Polícia Civil.
MG27Jun912 – Relatório do Chefe de Polícia ao
Secretário do Interior. Descreveu o impulso à organização
da Polícia Civil. Deu-se ênfase à criação de um “Corpo de
Agentes de Investigação”, escolhendo-se um grupo de Guardas
Civis. Da mesma forma, o Serviço de Inspeção de Veículos
contaria com Guardas Civis. Medidas para implantação de
uma Companhia de Bombeiros. Insistiu sobre insuficiência no
efetivo da Força Pública.
MG4Set912: duas leis de interesse da Segurança Pública:
(1) Lei 582, de 30Ago, referiu-se a temas de interesse
dos “delegados formados em direito”. Seu artigo 2º deu-lhes
preferência nas nomeações de Juiz Municipal e Promotor
de Justiça. O Art. 3º rezava: “Os delegados auxiliares
serão nomeados dentre os delegados dos termos que mais
se distinguirem do exercício do cargo, a juízo do Chefe de
Polícia”. O artigo 4º estipulava que “o exercício do cargo de
delegado de polícia por cinco anos habilita para o cargo de
juiz de direito”.
(2) Enfim, uma lei que buscava atrativos para a
manutenção dos “formados em direito” no exercício do
espinhoso cargo. Dentro do escopo de sedimentar a nova
situação, o artigo 5º restringiu a nomeação de delegados
especiais: “Salvo o caso de diligências extraordinárias, os
oficiais da Força Pública não poderão ser nomeados para
o cargo de delegado ou subdelegado de polícia ou exercer
funções estranhas à mesma corporação”. Assim, à esteira
de São Paulo, criava-se uma doutrina no sentido de que a
atividade de polícia – prevenir/reprimir o crime – era uma
função jurídica, e, como tal, o oficial de polícia, o técnico
no “fazer polícia”, deveria ser afastado. Consubstanciavase a política do Presidente Júlio Bueno Brandão nas asas de
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seus mentores: Levindo e o filho Américo, alinhados com o
Secretário do Interior Delfim Moreira.
(3) A Lei 584, também de 30Ago, fixou a Força Pública
para o exercício de 2013: 118 oficiais e 3.000 praças de pret,
distribuídos em 4 batalhões de infantaria, um corpo de cavalaria
e uma companhia de bombeiros. O artigo 5º, uma inovação:
“É o governo autorizado a contratar instrutores militares
para a Força Pública”. Caminhava-se para concretizar a ideia
do Exército Estadual, a exemplo de São Paulo, que, desde
1906, dispunha de uma missão militar francesa e se preparava
para estruturar uma força aérea. Dentro desse escopo militar,
a logística da saúde era uma imposição. Então, a Lei 597, MG
6Set, criou o Serviço de Saúde da Força Pública.
Ano de 1913
C) 1913
Edição MG20Jan informou que “Por decreto de 24 de
dezembro último, foi nomeado o capitão do exército suísso,
sr. Roberto Drexler, para o posto de tenente-coronel instrutor
da Força Pública do Estado”. Iniciava-se uma fase histórica
da força. Por interesse político, o antigo Corpo Policial
transfigurava-se em “exército”.
MG11Abr – Dec. 3.877/9Abr, do Presidente do Estado,
aprovou o quadro de distribuição da Força Pública em destacamentos. 1º Batalhão, sediado em BH, possuía 112 destacados,
em 13 municípios; o 2º Btl, de Juiz de Fora, 461 destacados,
em 83 municípios; o 3º Btl/Diamantina, 241 homens destacados, em 39 localidades; o 4º Btl/Uberaba, 348 destacados,
em 79 localidades. Total: 1.162 homens destacados, em 214
localidades.
10Abr913 – Chefe de Polícia encaminhou seu relatório
ao Secretário do Interior. Volumoso documento que ocupou
cinco páginas do MG21Ago913. Esse documento referiu-se às
atividades de 1912, e fora objeto de uma publicação em brochura
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de 178 páginas. O MG4Jan913, sua página de noticiário,
alude ao mesmo. O dr. Américo Ferreira Lopes, esclarecendo
que é seu terceiro relatório anual, descrevia detalhadamente
as realizações do ano anterior, destacando a nova feição da
Chefia de Polícia, em novo e funcional prédio na rua da Bahia;
o impulso ao Gabinete de identificação e Estatística Criminal;
a contratação de um Instrutor suíço para a Força Pública; a
implantação de delegados de Polícia remunerados, formados
em Direito, nas comarcas; reorganização da Guarda Civil;
implantação da Seção de Investigações e Capturas, avanço da
Inspetoria de Veículos e ações em outros setores.
Efetivamente, como preconizamos, a implantação da
Guarda Civil constituiu o embrião de uma organização policial
civil. Foi a fonte de recursos humanos qualificados para os
setores de veículos, investigação e capturas, identificação e
estatística. Desfalcava o patrulhamento da cidade, para o qual
fora instituída, visando aliviar a Força Pública.
MG18Jun913 publicou a mensagem do Presidente do
Estado ao Congresso Mineiro. A parte concernente à Segurança Pública embasada nas realizações da Secretaria do Interior/
Chefia de Polícia. Descreveu a nova organização da Secretaria
de Polícia; estruturação e funcionamento regular do Gabinete Médico-Legal e do Gabinete de Identificação e Estatística
Criminal, além da reorganização da Guarda Civil. Ressaltou
legislação relacionada às delegacias e aos resultados: “Em
consequência da lei citada e da que decretou a divisão administrativa do Estado, passou o corpo de autoridades policiais a ser: 2 delegados auxiliares, 77 delegados bacharéis em
direito, 98 delegados nos municípios, 797 subdelegados nos
distritos, além dos respectivos suplentes.”
No tocante à Força Pública, citou diversas melhorias: a
lei de elevação do efetivo; contratação do instrutor estrangeiro,
viaturas de combate a incêndio, a importação de armamento,
construção do Hospital Militar, reforma dos aquartelamentos e
instituição da Caixa Beneficente...
Delfim Moreira, o candidato governamental à Presidência, estava se desincompatibilizando. Deixava a Secretaria
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do Interior. Seu substituto: dr. Américo Ferreira Lopes, Chefe
de Polícia. O jornal oficial tinha o dever de fazer elogios ao
candidato do Partido Republicano Mineiro, o que encontramos no MG12Set913. O redator desenvolveu um extenso artigo sob a epígrafe: “A Ação do dr. Delfim Moreira na pasta
do Interior”. No tocante à Força República, transcreveu parte
do próprio relatório encaminhado ao Presidente do Estado, em
que reconheceu a insuficiência de efetivo para atender a todas
as necessidades do território: “... A brigada policial de Minas
para poder atender, regular e não completamente, às contingências da atualidade, deve ser elevada a 4.000 homens”.
Em seguida, 6 itens de melhoramentos: 1º) contratação do profissional suíço; 2º) ampliação do quartel do 1º Btl para acolher
novos efetivos, inclusive da Cia de Bombeiros; 3º) edificação
do Hospital Militar; 4º) importação de armamentos modernos
da Áustria, para substituir o antigo, adquirido há mais de 18
anos; 5º) aquisição de três possantes viaturas para transporte
rápido de praças em serviço de incêndios na Capital; 6º) organização da Caixa Beneficente.
MG20Set – Lei 609 fixou o efetivo para 1914: 3.000
praças e 117 oficiais, distribuídos por quatro batalhões, Corpo
de Cavalaria e Companhia de Bombeiros. Importante reportar a Lei 611 – MG8Out que trouxe remuneração de todas as
secretarias. Na Secretaria do Interior, alguns exemplos para
base de comparação anual: (1) Chefe de Polícia = 14:400$000,
Delegado Auxiliar = 6:000$000, Delegado de Polícia =
2:000$000, Chefe de Seção = 6:500$000, Diretor Gabinete
Identificação = 6:500$000, Primeiro Oficial = 4:600$000, Segundo Oficial = 3:800$000, Encarregado de Identificação =
3:000$000; (2) Comandante Geral = 10:400$000, Tenente-Coronel = 7:200$000, Major = 5:100$000, Capitão = 4:400$000,
Tenente = 3:800$000, Alferes = 3:000$000.
MG21Dez913 destacou, na página inicial, o MANIFESTO de Delfim Moreira da Costa Ribeiro – candidato a Presidente para o quatriênio 1914/1918 – dirigido ao eleitorado
mineiro. O candidato a Vice-Presidente: Senador Levindo Ferreira Lopes. O manifesto detalhou um programa de governo.
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No que tange à Segurança Pública, prevaleceu o pensamento
do companheiro de chapa: Senador Levindo, pai do dr. Américo – Secretário do Interior.
Vejamos um trecho:
“É importante o problema da segurança pública, e,
a respeito, penso que deve ser criada a guarda urbana em
todos os municípios, mais ou menos modelada pela Guarda
Civil da Capital, reservando à polícia militar para receber
instrução nos quartéis e para os casos graves de perturbação
da ordem. / À guarda urbana, de caráter permanente e
fixo, incumbirá o policiamento das cidades, guardas das
cadeias e prisão de criminosos. / A polícia civil de carreira,
auspiciosamente iniciada no Estado, deve ser aperfeiçoada.”
Eis o recado da chapa vencedora, que teria, de 914 a
918, como Secretário do Interior, o filho do mentor de Delfim,
ardoroso fã do modelo paulista: bacharel em direito no topo de
comando da polícia; à Força Pública, que fora o sustentáculo
da polícia no Império e nos primeiros 25 anos da República,
apenas os quartéis. Seria retirada da missão tradicional,
que viera do Regimento Regular de Cavalaria de 1775, e
transformada no pequeno Exército Estadual.
Estranha Lei de 1914
Dentro da lógica política da época, o candidato governamental foi consagrado nas urnas. 10Set914, a chapa vencedora – Presidente Delfim Moreira e seu vice Levindo Ferreira
– tomou posse no governo de Minas Gerais. O filho de Levindo – Américo Lopes – foi mantido na Secretaria do Interior.
Recém-empossado, o novo Presidente do Estado
sancionou a Lei que fixava o efetivo da Força Pública para
1915. O efetivo, anterior de 3.000 praças e 117 oficiais, foi
reduzido para o total de 2.000 homens. Cumpria-se o prometido
no Manifesto Eleitoral de 1913. Transcrevamos alguns artigos
de alta relevância para a Segurança Pública:
“... Art. 7º- As atribuições do comandante geral da
Força Pública poderão ser incumbidas ao Chefe de Polícia,
se o governo julgar conveniente.
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Art. 8º- Fica criada nos municípios do Estado, exceto o da Capital, a Guarda Municipal, subordinada à Secretaria do Interior, e às ordens do Chefe de Polícia, com o
efetivo de 1.240 guardas, um comandante geral, dois auxiliares e duzentos e quatorze fiscais.
Art. 9º- Essa destina-se à vigilância das cadeias,
garantia da ordem e tranquilidade pública, dentro dos limites
do município, do qual não poderá sair.
Art. 10- O comandante geral será nomeado pelo
Presidente do Estado, e os auxiliares e guardas admitidos pelo
Chefe de Polícia (...)
Art. 13- Os guardas ficarão à disposição das autoridades policiais, não havendo determinação em contrário, e
serão comandados por um fiscal, designado dentre eles pelo
Chefe de Polícia (...)
Art. 15- Para fiscalização e instrução dos guardas,
poderá o Chefe de Polícia designar um oficial da Força
Pública.
Art. 16- Os municípios terão o número de guardas
marcados no quadro organizado pelo Chefe de Polícia...”.
A Lei com 19 artigos, foi assinada em 29Set914, pelo
Presidente Delfim e seu Secretário do Interior Américo Ferreira Lopes. Em anexo, o Mapa Geral da Força, com batalhões
de 4 companhias, um Corpo de Cavalaria de 1 a 2 esquadrões
e uma Cia de Bombeiros. Em resumo: 1882 praças e 118 oficiais. Redução drástica de efetivo!
Essa Lei saiu, certamente, da cabeça de um “fantasioso”, mais “realista do que o Rei”, pois o modelo paulista não
chegara a tanto. Criava-se uma força pública de civis para ser
controlada em todo o Estado, por delegados leigos ou bacharéis em direito provisórios (que tinham alta rotatividade, e se
adaptavam com esforço de aprendizagem orientada pelos oficiais e sargentos da Brigada Policial).
Na ótica da fantasia, diríamos que o alferes Tiradentes,
grande comandante do destacamento de Sete Lagoas, nos primórdios de 1780, ao vê-la, deve ter se levantado de seu “descanso celestial”.
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D) Quadro de situação das Forças Públicas Estaduais –
Dez1912
“Depois de Canudos, o Exército ficou em ruínas. Os
relatórios queixosos de seus líderes mencionavam problemas
e deploravam a falta de dinheiro até para reparos simples
(...). Não existia economia nacional integrada; o que havia
eram economias regionais, cada qual exportando seus principais produtos para mercados europeus e norte-americanos.
A carência de sistemas de transportes inter-regionais tolhia
a integração econômica interna e a eficiência militar (...). Os
grandes proprietários rurais eram poderosos a ponto de impedir que a lei do serviço militar obrigatório fosse aplicada aos
seus peões...”. Breve trecho introdutório do capítulo 2 da obra
“SOLDADOS DA PÁTRIA – História do Exército Brasileiro
1889-1937”, de Frank D. McCann, editada pela Companhia de
Letras/SP, 2007.
Enquanto o Exército, enfraquecido, tentava se recompor dos problemas internos (revoltas, indisciplina nas escolas
de formação...), a maioria dos Estados se esbanjava no excesso
de autonomia que lhe concedera a Constituição da “Primeira
República”. Alguns Estados compravam armas no exterior e
formavam pequenos exércitos, a exemplo de São Paulo, que
pretendia manter a primazia no contexto das Unidades Federadas.
O Serviço de Estatística do Ministério da Agricultura,
dada a sua penetração nacional, levantou um quadro de situação das forças públicas estaduais, em dezembro de 1912. Seu
relatório, bem difundido em 1913, foi reproduzido pelo órgão
oficial mineiro de 7Março914. Vejamo-lo, posicionando os diversos Estados em ordem decrescente pelo número do efetivo
em homens.
1º) SÃO PAULO: 3874 homens, 4 batalhões de infantaria, um
corpo de cavalaria, 4864 fuzis, 321 clavinas, 9 metralhadoras,
104 veículos, 807 cavalos e 158 muares. Valendo relembrar
que, desde 1906, uma Missão Militar Francesa atuava na Força
Pública Paulista.
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2º) DISTRITO FEDERAL (cidade Rio de Janeiro): 3833 homens, 5 batalhões e um corpo auxiliar de infantaria, um regimento de cavalaria, 6327 fuzis, 15 metralhadoras, 107 veículos, 742 cavalos e 104 muares.
3º) MINAS GERAIS: 2498 homens, 4 batalhões de infantaria,
um esquadrão de cavalaria, 2328 fuzis, 101 clavinas, 2
metralhadoras, 94 cavalos e 4 muares.
4º) BAHIA: 2072 homens, 3 corpos de infantaria, um esquadrão de cavalaria, 1400 fuzis, 2 metralhadoras, 1 veículo e 108
cavalos.
5º) RIO GRANDE DO SUL: 1451 homens, 3 batalhões de
infantaria, um esquadrão de cavalaria, 6033 fuzis, 2599
clavinas, 3 metralhadoras, 49 veículos, 715 cavalos e 72
muares.
6º) PARÁ: 1108 homens, 2 corpos de infantaria, um esquadrão
de cavalaria, 1021 fuzis, 429 clavinas, 2 metralhadoras, 2
canhões, 8 veículos, 201 cavalos e 4 muares.
7º) PARAÍBA: 1062 homens, 1 batalhão e uma companhia de
infantaria, 780 fuzis, 28 clavinas, 1 metralhadora, 2 veículos,
2 cavalos e um muar.
8º) PERNAMBUCO: 1037 homens, 3 batalhões de
infantaria, um corpo de cavalaria, 2951 fuzis, 176 clavinas, 2
metralhadoras, 5 veículos, 106 cavalos e 4 muares.
9º) AMAZONAS: 954 homens, 2 batalhões de infantaria, um
esquadrão de cavalaria, 806 fuzis, 514 clavinas, 5 metralhadoras, 4 canhões, 8 veículos, 84 cavalos e 3 muares.
10) ESTADO DO RIO: 816 homens, um corpo de infantaria,
um esquadrão de cavalaria, 1834 fuzis, 312 clavinas, 9 veículos, 76 cavalos e 19 muares.
11) CEARÁ: 735 homens, um batalhão e uma companhia de
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infantaria, um esquadrão de cavalaria, 434 fuzis, um veículo,
6 cavalos e um muar.
12) PARANÁ: 714 homens, um batalhão de infantaria, um esquadrão de cavalaria, 696 fuzis, 208 clavinas, 4 metralhadoras,
12 veículos, 145 cavalos e 11 muares.
13) MATO GROSSO: 497 homens, um batalhão e uma companhia de infantaria, um esquadrão de cavalaria, 492 fuzis, 100
clavinas, 2 metralhadoras, 1 veículo, 80 cavalos e 6 muares.
14) PIAUÍ: 467 homens, um corpo de infantaria, 520 fuzis, 2
veículos, 12 cavalos e 6 muares.
15) SERGIPE: 451 homens, um corpo de infantaria, 655 fuzis,
2 veículos, 5 cavalos e 2 muares.
16) ESPÍRITO SANTO: 413 homens, um corpo de infantaria,
600 fuzis e 70 clavinas.
17) RIO GRANDE DO NORTE: 320 homens, um batalhão
de infantaria, 704 fuzis, uma metralhadora, 2 canhões e quatro
cavalos.
18) GOIÁS: 307 homens, um batalhão de infantaria, 395 fuzis.
19) SANTA CATARINA: 300 homens, um batalhão de infantaria, 181 fuzis, 80 clavinas, 3 veículos, 23 cavalos e 5 muares.
20) MARANHÃO: um corpo de infantaria, um piquete de cavalaria, 313 fuzis, 2 metralhadoras, 2 canhões, 7 veículos, 28
cavalos e 4 muares.
21) ALAGOAS: 293 homens, uma companhia de infantaria,
480 fuzis, 20 clavinas e 1 metralhadora.
Nessa distribuição de forças, nota-se que Minas Gerais,
em dezembro de 1912, estava bem defasada em armamento e
meios (cavalos e veículos).
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SEÇÃO IV
– Movimentação Operacional de 1912 a 1914 –
A) 1912
Movimentação nas Delegacias. Alguns delegados especiais se destacaram. O alferes Francisco José da Costa Guedes da circunscrição de Montes Claros era um caçador de
bandidos; tinha um “faro de cão”. Em apoio à polícia baiana,
capturou bando de perigosos facínoras que vieram agir em Minas – Salinas, Rio Pardo, Porteirinha... – trazendo-os para Belo
Horizonte, onde foram identificados criminalmente, e entregues a uma escolta da baiana, no RJ (MG10Jan912).
Delegado especial de São Gonçalo do Sapucaí, tenente
Teixeira da Silva, desvendou crime bárbaro e prendeu assassino (MG22Mar).
MG11Abr – Diversas recomendações aos Delegados
civis e militares pela Chefia de Polícia. Ao da 2ª circunscrição da capital, providências sobre arbitrariedade cometida por
dois guardas civis que esbofetearam cidadão quando de prisão.
Ampliação da jurisdição do delegado de Ouro Fino, tenente
José Machado Bragança, ao município de Jacutinga. Citadas
as delegacias de Carangola, Manhuaçu, Pouso Alto, Figueiras,
Mariana e outras.
MG30Abr – Elogio ao alferes Sertório Augusto Fernandes Leão por desempenho como delegado especial em Manhuaçu, Caratinga e Carangola.
MG15Mai descreveu diligência exitosa do delegado
especial de Alto Rio Doce, tenente Messias de Menezes, que
capturou uma quadrilha de assassinos e ladrões.
O alferes Campos do Amaral, história à parte! Grande delegado especial, desbravador de regiões dominadas pelo
banditismo. Sobressaíra como delegado especial em Uberabinha e outras cidades problemáticas do Triângulo Mineiro. A
seguir novos desafios o esperavam. Desta feita, em Caratinga,
uma explosiva região da zona da Mata.
Uma de suas diligências foi ressaltada em noticiário do
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MG19Mai912: “O alferes Otávio Campos do Amaral, delegado
especial em Caratinga, acaba de efetuar uma importante
diligência com o aprisionamento de um célebre bandido
de nome Luiz Godinho do Carmo (...) Saindo da cidade ao
anoitecer, a diligência soube que Luiz estava pernoitando em
um mato próximo à casa de um seu cunhado (...) chegando
ao local indicado, com muita habilidade, fez o cerco, e pela
manhã o famigerado caía nas garras da polícia (...) Da parte
do criminoso houve grande resistência, atirando ele contra
a força, que teve feridos três soldados (...) Mas o delegado,
ordenando sempre que se fizesse fogo, conseguiu que Luiz se
entregasse à prisão (...) O criminoso ficou mortalmente ferido,
sendo conduzido em maca para a cadeia (...) Confessou que
é autor de diversas mortes e outros crimes, todos impunes
(...) A população elogia a autoridade pela bravura com que
procedeu, admirando a sua generosidade em poupar a vida do
criminoso.”
Caratinga era o pouso de onde partia para diligências
em todos os quadrantes do Vale do Rio Doce. Sua presença
em Figueiras é ressaltada, nas obras de Cinira e Ruth Soares;
concorreu, decisivamente, para que a região se tornasse uma
força produtiva.9
Contudo, quando a paz surgia no horizonte, tranquilizando a Chefia de Polícia, o jovem alferes Amaral foi convocado para resolver novos problemas em Santa Rita de Cássia e
São Sebastião do Paraíso.
Apesar do dispositivo que cerceava, por força da lei
que criara os “delegados formados em direito”, a existência
normal de delegados militares, as comunidades continuavam
a exigir, com vista à tranquilidade pública, a presença destes.
Assim, as nomeações continuavam, pedidos eram
formulados e elogios consignados. MG31Mai – Nomeados
delegados especiais: Uberaba, alferes Antônio Augusto
Fernandes Leão; Sacramento, alferes José Antunes Vieira.
9 SANTOS NETTO, Maria Cinira dos. Desbravadores e Pioneiros do Porto de Dom Manuel.
A História de Governador Valadares. Edição da Autora. SOARES, Ruth. Memórias de uma
cidade. Edição da Autora.
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MG21Jun – Ayuoroca, alferes Paulo Lopes de Oliveira; Caratinga, alferes Arthur Tavares Corrêa; Ponte Nova, alferes
Francisco de Paula Anunciação Severino; Carangola, alferes
Francisco José da Costa Guedes, onde permaneceu três meses,
capturando dezenas de facínoras e enviando elevado número
de armas apreendidas para a Secretaria de Polícia. MG25Jul –
Araçuaí, alferes Francisco Antônio de Salles.
MG15Out transcreveu crônica do jornal “Lavoura
e Comércio”, de Uberaba, elogiando a atuação do delegado
especial alferes Sertório Leão.
MG3Dez – Chefia de Polícia ressaltou atuação tenente
Félix Rodrigues dos Santos (alferes Felão), delegado de São
Francisco, pela captura de sicários que chegaram à cidade para
praticar assassinatos.
MG7Dez – Nomeação delegado especial de Muzambinho, alferes João Pereira Lemos; em Curvelo, alferes
Raymundo de Mello Franco. Da mesma edição, comunicações
da Secretaria do Interior: (1) Ao Presidente da Câmara de São
Sebastião do Paraíso que ali não podia ser mantido permanentemente um delegado militar; (2) ao sr. Antônio Magalhães,
de Cabo Verde, informando que o tenente Francisco Teixeira
irá àquela cidade, não podendo, entretanto, ser ali mantido por
muito tempo, em virtude da lei de criação dos delegados formados.
MG10Dez – Continuavam a exigir, com vista à tranquilidade pública, a presença destes. O alferes Maldonado
substituíra Amaral, proporcionando tranquilidade a Figueira
do Rio Doce.
A.1) PAREDE OPERÁRIA (Greve)
Naquela época, dava-se a denominação de “Parede”
a paralização dos trabalhadores. O poder político não a considerava problema trabalhista-social; via-a como violação da
cadeia produtiva. Nesse enfoque distorcido, mas condizente
com a cultura da classe dominante, o MG8Mai912 estampa o
noticiário “Parede Operária”: “O movimento, que bruscamente
irrompeu, anteontem, entre a classe operária e que ocasionou
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a paralização do trabalho nas fábricas, serrarias e construções da Capital, continuou ainda ontem, determinando uma
grande reunião dos industriais de Belo Horizonte, a fim de resolverem a situação, sendo tomadas as medidas exigidas pelas
circunstâncias.”
O pleito principal dos operários referia-se à redução
das horas de trabalho diário de 9 para 8. Tudo transcorria normal, quando agitadores tomaram o comando do movimento.
O relato demonstrou a necessidade de intervenção da Força
Pública com infantaria e cavalaria, além de grupos da Guarda
Civil. Os amotinados que, segundo a polícia não eram operários, e sim agitadores, atacaram prédios públicos e bondes.
Insultaram a polícia, atacando-a com pedradas e tiros.
Eis alguns trechos do extenso noticiário de 8Mai: “As
fábricas continuaram ontem guardadas por força de polícia
(...) Nesta emergência, ao governo corria o dever imperioso
e urgente de garantir energicamente o direito de propriedade
àqueles que, ameaçados, reclamavam a intervenção pronta
e eficaz da polícia (...) Na confusão determinada pelos
encontros da polícia com esses grupos agressivos, ficaram
feridos algumas pessoas do povo e diversos soldados da Força
Pública (...) No sentido de sufocar o movimento, antes que
mais graves consequências dele resultassem, o sr. Chefe de
Polícia mandou patrulhar, por vários piquetes de cavalaria,
força de infantaria e turmas de guardas civis, todos os pontos
em que pudesse ser alterada a ordem pública (...) As forças
incumbidas do policiamento da cidade estiveram, até 7 horas
da noite, sob o comando do capitão João Soares de Lima, e
dessa hora em diante, sob do capitão Assis Moreira (...) No
momento em que encerramos as notícias acima, a cidade
se encontra em completa calma, estando a força pública
aquartelada e em rigorosa prontidão.”
Serenada a baderna, com a prisão dos agitadores e desmantelamento da organização que insuflava o movimento para
tirar proveitos políticos, o Presidente Júlio Bueno convocou
lideranças dos operários e industriais e montou uma Comissão
Mista de Arbitragem. Essa Comissão, composta de lideranças
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escolhidas pelas duas partes, teve como Presidente o próprio
Júlio Bueno, e relator, o Desembargador Edmundo Lins.
Concluídos os trabalhos, o relator leu o seu parecer,
que descrevia o avanço dos pleitos trabalhistas no mundo, visando melhores condições de trabalho para operário. Propunha
a redução diária do tempo de trabalho, em dois turnos: de 7 às
10 horas e de 11 às 4 da tarde, o que foi acolhido por todos,
com elogios à profundidade do parecer. Assim, o MG15Mai
concluía seu relato: “Conforme noticiamos, os industriais reabriram ontem os seus estabelecimentos, dando às respectivas
máquinas o sinal de início de trabalho às 6 ½ da manhã. /
Compareceram ao serviço quase todos os operários, correndo
tudo na melhor ordem. / O trabalho de construções de prédios
é que ainda esteve ontem quase paralisado, devendo hoje ser
atacado com a energia costumeira”. Encerrava-se, sem maiores consequências, mas com lições, a primeira “Parede” de
Belo Horizonte.
Se BH teve, após um início turbulento, um bom fecho, em Juiz de Fora a “Parede” foi tomada por anarquistas
de São Paulo, e se tornou altamente agressiva. O noticiário do
MG29Ago912 relata os diversos atritos, com os agitadores armados, inclusive de Carabina Winchester; pessoas e policiais
feridos, e um operário morto. Polícia teve de responder o tiroteio com fuzil.
Anos 1913/1914
B) 1913/1914
Com o advento dos “delegados formados em direito”
diminuiu, sensivelmente, a movimentação de “delegados especiais”. Contudo, diversas comunidades insistiam na permanência dos delegados militares. V. g, em 14/1/13, o Juiz de
Direito de Carmo do Rio Claro, aponta ao Chefe de Polícia que
deu posse ao delegado municipal, mas acrescenta: “... julgo
não ser impertinência, nem imprudência, pedir a V. Exa, para
lembrar que seria de grande vantagem para a administração
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judiciária e policial desta Comarca, estenderdes a jurisdição
do delegado militar de Passos – o sr. Cap Pedro do Livramento. Por conta, darei as razões...” Pedidos desse jaez eram
dezenas, não obstante a ânsia de preenchimento das Comarcas
com os novos “delegados formados em direito”, a maioria indecisa e imatura.
Relatório da secretaria da Chefia de Polícia apontava
que, em 1912, 37 circunscrições eram ocupadas por delegados
especiais; de 1913 a 1915, oscilava em volta de 36 conjuntos
de municípios. Foquemos, ligeiramente, a caminhada operacional até o final do governo Júlio Bueno.
O modelo paulista resultava, na realidade, em notável
avanço da polícia administrativa no âmbito da Chefia de Polícia. No início de 1913, o Diretor do Gabinete de Identificação
e Estatística Criminal – Prof. Antônio Affonso de Moraes (representara a Chefia de Polícia, na Convenção Policial de São
Paulo), apresentou o relatório relativo a 2012 (MG14Jan913).
Sobre este documento fundamental para o planejamento policial, manifestava-se o redator: “É um trabalho interessante, em
que, a par de uma exposição minuciosa dos serviços daquele
útil departamento, encontram-se dados estatísticos bem organizados sobre o movimento da identificação civil e criminal,
no Gabinete e nas filiais, relação dos detentos das diversas
cadeias do Estado, relação das prisões efetuadas em flagrante
e preventivamente, com declaração dos crimes praticados, lista dos condenados presos, dos evadidos, dos capturados fora
do Estado, dos criminosos de outros Estados presos em Minas,
suicídios verificados e os culpados...” O redator prossegue a
dissecação do relatório, evidenciando, na ampla exposição, os
principais indicadores do documento.
No tocante à Força Pública, MG1ºFev913, dentre várias outras medidas administrativas e escalas de serviço, o Cmt
Geral, por recomendação da Chefia de Polícia, elogia, em Ordem do Dia à guarnição, o capitão Oscar Paschoal “pelo modo
correto com que desempenhou, durante 5 anos, o cargo de
delegado de polícia da 2ª circunscrição da Capital”. No MG15Fev, também elogiados pelos excelentes serviços prestados
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durante o tríduo carnavalesco, os oficiais: capitães Getúlio
Manso da Fonseca e Alfredo Furst Filho, tenente Raymundo
de Mello Franco e os alferes João Baptista de Almeida, José
Joaquim Borges, Francisco José da Costa Guedes e José Antônio de Sant’Anna.
Edições do MG8Jun, 13Jun e 14Jun trouxeram notícias sobre o facínora Antônio Dó e a primeira diligência para
capturá-lo. “Tendo o sr. coronel Ferreira Leite, presidente da
câmara de S. Francisco solicitado providências ao governo
sobre o fato de estar o cangaceiro Antônio Dó aliciando capangas, para atacar aquela cidade, o sr. dr. Américo Lopes,
Chefe de Polícia, fez, há dias, para ali, o delegado de Januária e o alferes João Batista de Almeida, acompanhados de forte contingente da Força Pública. / Aquele oficial seguiu logo
no encalço de Antônio Dó, que, tendo estado no mercado da
cidade durante o dia de anteontem, retirara-se para as vizinhanças. / Do encontro da força com Antônio Dó e seus capangas resultou forte tiroteio, ficando mortos dois soldados. /
O comandante da força, no momento em que pretendia atravessar o rio S. Francisco, pereceu afogado, voltando o restante da força à cidade.”
Antônio Dó, aventureiro de Pilão Arcado/BA, fugindo
de suas encrencas daquelas paragens, aportara à região anos
antes, no meio da leva de jagunços. Em 1909, promovendo
agressões contra um proprietário da região, foi levado à Delegacia de Polícia de São Francisco. Ao ser admoestado pelo
delegado especial – tenente Américo Ferreira Lima – agrediu-o em plena repartição policial, e tentou fugir, quando foi
preso por membros do destacamento. Em seguida, autuado
em flagrante pela autoridade agredida. Tempos depois, saindo da prisão, continuou mais agressivo, pois adquirira fama
na agressão à respeitada autoridade policial. E os “coronéis”
locais fizeram-lhe um manto de proteção, o que continuou em
obras literárias que, de um lado, o “sacralizavam” e, de outro,
“demonizavam” a polícia.
Em face da fracassada diligência, que fora emboscada
pelo sagaz bandido, e tivera que recuar, resultando na morte de
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seu comandante, por naufrágio. O Chefe de Polícia, em trem
especial para Pirapora, fez seguir para juntar ao delegado auxiliar daquela cidade – dr. Arthur Furtado – um contingente
de 56 praças comandados pelo tenente Raymundo de Mello
Franco e Aspirante Castro.
O fato, à época, repercutiu na imprensa nacional, dando como invasão na cidade de S. Francisco. Os despachos da
Chefia de Polícia esclareceram que o combate que tirou a vida
dos dois soldados e resultou na morte por afogamento do alferes, deu-se nas vizinhanças da cidade, onde o facínora, acompanhado de 17 camaradas armados de carabina, praticava roubos. Donos da região, e protegidos por coiteiros, os bandidos
emboscaram a pequena tropa da Força Pública.
Antônio Dó, na repetição de suas façanhas, embrenhou-se naquele sertão, na sequência de suas atividades delinquenciais, arrebatando, a seu comando, maior número de
jagunços e protetores. Diversas diligências lhe infligiram derrotas, mas não lograram capturá-lo. Numa delas, o bravo tenente Otávio Campos do Amaral foi gravemente ferido à bala
e socorrido por um matuto, foi removido para a Capital, onde
se recuperou.
Finalmente, uma diligência comandada pelo alferes Felão cercou-o no povoado de Vargem Bonita, onde ele fizera base
para suas empreitadas criminosas. Intenso combate com grande
número de mortos, e fuga de outra parte, deu a impressão que
Antônio Dó estava entre os mortos, chegando isto a ser noticiado na imprensa da Capital. Todavia, o bandido fugira para
os lados de Goiás com os remanescentes de seu bando. Felão,
entretanto, deu sequência às diligências, atacando os coiteiros
que haviam dado guarida à horda de jagunços e continuavam
resistindo. A rijeza das medidas, numa repressão dentro da lei,
deu margem a que os defensores do marginal tentassem comprometer o oficial comandante. Tempos depois, os “coronéis”
saudosos dos protegidos, porquanto a polícia continuava firme,
chegaram até a escrever uma vida romanceada do cangaceiro,
fazendo dele, na falta de heróis, um novo herói, como hoje alguns procedem em relação ao famigerado Lampião.
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MG11Jul914 transcreveu o minucioso relatório apresentado pelo dr. Herculano César Pereira da Silva, Chefe de
Polícia que substituíra o dr. Américo Lopes, em 1913, quando
este ascendera à Secretaria do Interior. O documento relata as
atividades, dando ênfase, como outros relatórios: ao desenvolvimento do Gabinete de Identificação e Estatística Criminal;
o acerto de preenchimento das Comarcas com “delegados
formados em direito”; a estruturação do setor médico-legal.
Dentre outras medidas, sugere: (1) criação do Gabinete de Investigação e Capturas; (2) execução do plano de implantação,
na Capital, de uma Penitenciária e uma Colônia Correcional;
(3) a militarização da Guarda Civil sob comando de oficial da
Força Pública, visando conter certas irresponsabilidades e problemas de disciplina. No tocante à Força Pública, referiu-se ao
ótimo desempenho dos oficiais, inclusive nas duas Delegacias
Circunscricionais da Capital.
C) Adestramento militar da Força Pública
Como ficara claramente evidenciado, adotando o modelo
paulista, o governo queria uma Força Pública em condições
de combate. Assim, em 24Dez912, contratou um instrutor de
formação prussiana, entregando-lhe a instrução da tropa. Fato
novo que provocou arrepios em quem não conhecia o rigor
do modelo prussiano. Contudo, era o “querer” do governo. As
fofocas sobre insatisfação se propagaram, obrigando a Chefia
de Polícia e o Cmt Geral à dura intervenção, inclusive nota
distribuída pelo Ajudante de Ordens da Presidência. Vide
noticiário do MG25Mar913, com o título Instrutor da Força
Pública – “Escreve-nos o sr. tenente-coronel Vieira Christo,
ajudante de ordens da Presidência: ‘São completamente
infundadas as referências que A Tribuna há feito, nestes
últimos dias, à maneira como o sr. tenente-coronel Roberto
Drexler, instrutor da Força Pública, desempenha a alta
missão que lhe confiou o governo do Estado. / O sr. tenentecoronel Roberto Drexler é um oficial de educação esmerada,
perfeito conhecedor de seu ofício e, portanto, incapaz das
exigências menos justas que aquele jornal, com absoluto e
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lamentável desprezo da verdade lhe tem atribuído. / Fazemos
esta declaração somente em atenção ao digno militar.”
Já dizia o ditado popular: “Os cães ladram, mas a caravana passa”, e o ilustre militar europeu prosseguiu sua missão
árdua, mas gratificante.
Em 8Jun913, a Força Pública foi visitada por repórteres de um jornal francês. Expediram uma opinião, publicada
no MG de 22 do mesmo mês:
“L’administrateur de L’Etoile du Sud, qui vient
de Bello Horizonte s’est rendu ao quartier afin de visiter
les nouvelles troupes de la police de l’Etat. / Reçu par
mr. Christo, l’aimable lieutenant-colonel s’est mis
completement á as disposition. / Il a été plutôt surpris
du progrés fait par les troupes, surtout quando on songe
qu’il y á peine deux mois que la nouvelle instruction á
commecé. / L’instructeur militaire, m. Robert Drexler, a
d’ailleurs confesse que cette instruction lui a été largement
faciliteé par les connaissances que possédaient déjá les
officiers, d’intelligence et la bonne volonté des sous officiers
et soldats. / La nourriture donnée à la troupe est des plus
sines. / L’Etat de Minas marche sur les traces de S. Paulo
et les résultats promettent d’être satisfaisants. / Nous
reviendrons d’ailleurs sur de sujet.”
O MG7Jul913 reproduziu trechos de uma crônica do
jornalista Azeredo Netto:
“Anteontem, por ocasião do enterro do saudoso general Gomes Carneiro, um dos mais distintos oficiais reformados
do exército brasileiro, teve, mais uma vez, a nossa sociedade,
ocasião de avaliar os progressos que tem feito a Força Pública com a instrução que lhe está proporcionando o governo do
Estado, por intermédio do coronel Roberto Drexler. / Compareceu ela ao cemitério municipal, para prestar as devidas
honras ao ilustre servidor da pátria, com notável garbo, mostrando-se os oficiais e praças verdadeiramente disciplinados.
/ As descargas a que tinha direito a alta patente da nossa mais
elevada unidade de guerra, foram dadas com a maior precisão, o que demonstra, de modo positivo, eloquentíssimo, quão
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proveitoso vai sendo o ensino ministrado à Força Pública por
aquele oficial estrangeiro, que é também um espírito culto e
cavalheiro do mais fino trato. / Composta de oficiais e soldados que sabem cumprir com o seu dever, a Brigada de Minas
é uma corporação digna: faltava aos mesmos a instrução militar moderna, que os tornasse peritos no manejo das armas.
(...) O progresso de Minas, cuja evolução em todos os ramos
da atividade humana é um fato indiscutível, estava exigindo
uma remodelação completa em sua Força Pública e esta vai
se fazendo serenamente, sem alarde, com a maior naturalidade. / Quem encontra hoje um dos nossos soldados nota logo
diferença nele, comparando-o com o de outros tempos, em que
o assentar praça era o espantalho de todo mundo: pisa firme
e senhor de si, faz continência com elegância e desembaraço.
/ Compreendendo a necessidade do conforto para o militar
de hoje, a administração estadual voltou suas vistas para o
alojamento dos soldados, e introduziu, no quartel do 1º batalhão, melhoramentos de grande importância, criando ali novas seções, destinadas não só a facilitar a disciplina, como a
atender a medidas econômicas de ordem interna. / Entre elas
avultam a ampliação dos alojamentos, que são salões magníficos dotados de todo o conforto e higiene, e a instalação do
gabinete de cirurgia dentária e de farmácia. / Ao lado do majestoso edifício do quartel, está sendo levantado o belo prédio
destinado ao hospital militar, criado pelo Estado. / Esses fatos
evidenciam o patriotismo da atual administração mineira e
proclamam bem alto os seus elevados intuitos: dotar a nossa
terra de uma Força Pública digna da sua civilização e da sua
grandeza.”
O MG9Set913 reporta ao desfile de 7Set, presenciado
pelo Presidente do Estado e altas autoridades, que se admiraram
com as evoluções da tropa do 1º Batalhão, comandadas pelo
capitão Oscar Paschoal. O articulista do jornal se expressa
entusiasticamente em trecho de sua reportagem: “Quantos
assistiram a essa formatura de anteontem, foram unânimes
em elogiar os resultados magníficos da instrução que a
nossa Força Pública está recebendo, manifestados com
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extraordinária evidência nessa parada, em que os nossos
soldados se houveram com um entusiasmo, correção e
galhardia, que até hoje não haviam conseguido atingir.”
O Presidente do Estado, acompanhado de seu ajudante
de ordens, compareceu ao acampamento da Lagoa Seca, em
26Out913, a fim de acompanhar os exercícios da companhia-escola, composta de 119 homens.
O MG28Out publicou o programa elaborado e assinado, 19Out, pelo “Instructor da Força Pública, coronel comandante Drexler”. Esse amplo programa de Grande Curso
previa Lagoa Seca, Vila Nova, Pico da Serra e Mangabeira,
onde, pela manhã, haveria combates contra representação inimiga e bivaque na região de estacionamento. Após exercícios
de marcha e combate por dois dias, a tropa visitaria a Mina de
Morro Velho. O Presidente do Estado, segundo o noticiário,
teve excelente impressão de todos os exercícios.
O Instrutor Robert Drexler não descansava. Sucessivas
companhias-escola à sua disposição.
MG6Fev914 – Programa de instrução de tiro de combate, de 9 a 28 de fevereiro. Instrução minuciosa que iniciava
com o acantonamento da tropa, preparação do armamento e
metodologia de desenvolvimento: escola de soldado, escola
de esquadra, escola do pelotão. As instruções teóricas eram
entremeadas com exercícios práticos de combate em todas as
posições do terreno. As escolas de pelotão e companhia, empregadas à exaustão.
Três meses de instrução com o tenente-coronel Robert
Drexler, o batalhão-escola desfilou pela capital e prestou continência ao Congresso Mineiro. Sob a supervisão do Instrutor-chefe, comandava-o o major Manoel Soares do Couto, com os
seguintes oficiais: capitão Henrique Brandão, tenente José Silvério, tenente João Procópio Duarte e os alferes Arthur Tavares Correia, Francisco Cândido de Miranda, Nelson Nogueira
de Barros, Juvenal Pequeno, Ulysses Braz Lopes e Francisco
de Paula Rego.
Afirmava o articulista que cobrira o evento –
MG27Jun914 – “A demonstração de ontem causou magnífica
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impressão, sendo unânimes os elogios a oficiais e praças do
batalhão-escola. ”
A disciplina era rigorosa. Falhou no cumprimento do
dever, punição.
MG9Jul914: “Mandou-se recolher preso por 48 horas
o alferes Arthur Tavares Correia e o sargento Homero de Mattos, aquele por haver, na qualidade de oficial da semana, no
dia 4 do corrente mês, deixado de assistir a distribuição do
jantar das praças da 1ª companhia-escola no campo de manobras, dando lugar, com esse seu reprovável procedimento, a
irregularidades que ali se verificaram, e este porque, presente
à distribuição do jantar às praças da referida companhia, não
impediu, pela lamentável falta de compreensão de seus deveres, tais irregularidades.”
MG18Ago914 – A INSTRUÇÃO DA POLÍCIA / OS
FRUTOS DE UMA BOA INICIATIVA – título do extenso artigo do Jornalista Feliciano Maia, dando um retrato da Força
Pública – sua postura, desenvoltura e profissionalismo – em
decorrência das instruções do tenente-coronel Drexler. Alguns
trechos:
“Há dois anos, o governo de Minas estabeleceu contrato com um oficial suíço, a fim de instruir a Polícia do Estado
no ponto de vista militar. / A instrução, sob esse aspecto é alguma coisa que deveria estar, em dispositivo expresso, subordinada ao critério de uma homogeneidade absoluta, tendo em
vista que essas forças são naturalmente as reservas do Exército nos momentos precisos (...) E os resultados colhidos na
prática dessa instrução em Minas são, sem dúvida, excelentes.
/ Já tivemos ensejo de assistir aos exercícios individuais, os de
pelotão, os de companhia e os de batalhões da sua força pública; exercícios que, pela sua correção de movimentos, numa
uniformidade obtida como sob o impulso automático de uma
mola, não podiam deixar de satisfazer à apreciação mais rigorosa e exigente. / Os exercícios, na ordem dispersa, obedecem
ao mesmo critério de um cuidadoso apuro no ensino, bem assim a instrução do tiro de guerra...”
MG25Set914: “O batalhão-escola da Força Pública,
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sob o comando do capitão Henrique Brandão, deixou ontem
o seu acantonamento no Barro Preto, fazendo um passeio pelas ruas da Capital. / Aquela força, que recebe instrução militar ministrada pelo competente oficial do exército suíço sr.
tenente-coronel Drexler, desfilou com garbo, atendendo, com
segurança, as vozes de comando e evoluindo com admirável
rapidez. / Por outro lado, o moral da tropa é magnífico, revelando oficiais e praças o interesse que lhes desperta o seu
adestramento confiado ao tenente-coronel Drexler.”
MG14Out914 – Manobras da Força Pública – “Desde
o dia 7 do corrente mês que o batalhão-escola deixou o seu
acantonamento do Prado Mineiro e se encontra acampado
na fazenda do Barreiro, a 18 quilômetros desta Capital, executando uma série muito interessante de manobras de dupla
ação e exercícios de tiro de combate, contra alvos figurando o
inimigo em diversas situações táticas e constituído por unidades, com companhias, pelotões, metralhadoras etc.”
A reportagem informou que o Presidente do Estado,
acompanhado do Prefeito de BH, congressistas, altos oficiais
da força e outras autoridades, compareceu a vários desses
exercícios, realizados a 8 quilômetros do local do bivaque; utilizando automóveis, até a fazenda e cavalos, ao local dos exercícios. Os visitantes ficaram impressionados com os exercícios
de tiros e a destreza nos combates. Ao final, assistiram à crítica
do exercício pelo tenente-coronel Drexler.
Sobre esses exercícios, o MG15Out914 publicou a seguinte ordem do dia à guarnição: “Em nome do exmo. sr. Presidente do Estado, tenho muita satisfação em elogiar os oficiais
e praças do batalhão-escola, pelo notável aproveitamento que
demonstraram nos exercícios de ontem, em que, a par de uma
grande resistência à fadiga, evoluíram com precisão e garbo
admiráveis, dando, assim, um brilhante atestado do devotamento com que se têm entregado nos árduos deveres da nobre
profissão que abraçaram.”
Em 17Out914, realizou-se na praça da Liberdade, na
presença do Presidente do Estado e autoridades, o juramento
à Bandeira Nacional, pelos 325 soldados do batalhão-escola.
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Relatou o MG20Out que, após a colocação marcial da
banda de música e da tropa, o “... sr. Presidente do Estado,
que do peristilo do Palácio acompanhava com muito interesse todos os movimentos, seguido de seu ajudante de ordens,
dos srs. Secretário do Interior, comandante-geral, seu estado-maior e tenente-coronel Roberto Drexler, passou em revista a
tropa, ouvindo-se por essa ocasião o Hino Nacional e a marcha batida...”
Na sequência, o juramento dos concluintes do curso
do batalhão-escola. Em breve mensagem, o major Joviano de
Mello saúda a tropa pelo ensejo do juramento à Bandeira Nacional. Cantado o Hino à Bandeira, o batalhão desfila em continência ao Presidente do Estado.
D) Teófilo Otoni: socorro providencial
Em 1914, os delegados formados em direito foram
ocupando as comarcas mineiras. Alguns, não enxergando futuro e diante das dificuldades, às vezes insuperáveis, do interior
mineiro, foram abandonando o posto. Mas o governo tinha a
escapatória para a solução dos graves problemas: o delegado
militar. E dele lançava mão nas emergências.
Em meados do ano, a situação de Teófilo Otoni – polo
econômico do nordeste mineiro – se agravara no campo da segurança pública. As lideranças insistiam e exigiam providências. O Secretário do Interior e o Chefe de Polícia não podiam
ficar apáticos. A solução: enviar um delegado militar dos bons
– aqueles intimoratos que não se encolhem diante dos desafios
por mais perigosos que sejam. Nome de um audacioso: tenente
Francisco José da Costa Guedes; seu passado era um rosário
de ações ousadas na prevenção/repressão à criminalidade violenta.
FRANCISCO JOSÉ DA COSTA GUEDES
Nascido em 1852. Praça daqueles anos duros do Império. Alferes por ato de bravura aos 57 anos: 14Out909; tenente
em 1ºSet914. Muitos elogios em comando de tropa e enfrentamento de jagunços. Mas, diz a tradição, que era rijo e firme,
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não admitia indisciplina de subordinados. Segundo o almanaque de 1928, foi reformado compulsoriamente em 29/7/926,
por idade (74 anos!).
Vejamos o ofício entregue ao Chefe de Polícia, quando
do regresso de Teófilo Ottoni:
“Tenho a honra de passar às mãos de V. Excia o incluso relatório sobre a comissão de que fui encarregado no
caráter de delegado de polícia especial do Município de Teófilo Ottoni, no período de 30 de agosto a 15 de novembro do
corrente ano.
Diz-me a consciência que, nesse curto espaço de tempo, procurei cumprir, naquela Comarca, fielmente com os
meus deveres, não deixando ficar sem ser executadas, todas as
ordens que me foram transmitidas, quer pelo digno antecessor
de V. Excia., quer as que posteriormente me foram ordenadas
por V. Excia. no exercício do cargo que tão brilhantemente
ocupais.
Saude e fraternidade
Tenente Francisco José da Costa Guedes.
Bello Horizonte, 11 de dezembro de 1914”
Trechos do minucioso e abrangente relatório de policial que entendia da profissão e sabia cumprir com o dever:
“Tendo deixado o cargo de delegado de polícia especial
em comissão, do município de Theophilo Ottoni, para o qual
fui designado por ato do digno antecessor de V. Excia., venho
apresentar-vos um breve relatório de minha ação naquele remoto lugar e apontar algumas medidas que urgem serem ordenadas por V. Excia. a bem da boa administração da polícia
naquele Município. / Entrei em exercício do cargo de delegado
de polícia no dia 30 de Agosto do corrente ano, dia em que
cheguei à cidade de Theophilo Ottoni, tendo ido diretamente
de Montes Claros, onde me achava, como me fora ordenado.
Naquela cidade, encontrei o serviço policial completamente
anormalisado, havendo um verdadeiro clamor contra a falta
de policiamento, contra os crimes, contravenções e abusos de
toda natureza que ali se praticavam. / Com a construção da
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estrada de ferro de Teófilo Ottoni para Tremedal, um prolongamento da “Bahia e Minas”, afluiu à cidade muita gente,
como soe acontecer nesses lugares e n’essas ocasiões, em seu
meio, vindo muitos viciados, exploradores e vagabundos: Por
isso, a jogatina impera e se desenvolve de modo assustador,
sendo o bicho, o jaburu, o pinguelim, a pavuna e outros vendidos e bancados publicamente. Três ou quatro casas bancavam e eram de franco jogo, e já mulheres, meninos e crianças,
todos esbanjam jogando e absorvidos pelo vício. Intervi logo,
de maneira enérgica e decisiva, suspendi o jogo em todas as
casas e acabei com esses focos da perdição, durante todo o
tempo em que estive no exercício, não funcionando uma só
banca de jogo e a maior parte dos viciosos tendo se ausentado da cidade. Bebedeiras, serenatas, bailes duvidosos, tiros
a toda hora da noite, animais e veículos à disparada pelas
ruas, indivíduos publicamente armados – tudo isto eram fatos
comuns e sob o peso e temor dos quais vivia a população pacífica e laboriosa, d’eles resultando frequentemente desordens e
alterações da ordem pública. Para coibir esses abusos, expedi
editais, estabeleci rigoroso policiamento na cidade, persegui a
vadiagem que era desenfreada, de homens e mulheres, contive
a libertinagem de mulheres mundanas em certas ruas e, correcionalmente, efetuava numerosas e constantes prisões, em
poucos dias sendo restabelecidos, na cidade, o respeito à lei e
o sossego e confiança da população. / E, n’este estado, deixei
a cidade, podendo testemunhar a satisfação de todos os seus
habitantes, os louvores de toda sua população a V. Excia. e ao
governo do Estado por terem, por meu intermédio, restituído
àquela cidade a paz, o sossego e a ordem, com a repressão de
todos esses abusos criminosos. Constatei que é o Município de
Theophilo Ottoni um dos de maior e de mais pesado serviço
policial do Estado, e todo dia e toda hora repetindo-se os crimes e atentados à vida e à propriedade, não tendo o delegado
tréguas e tempo de descanso. / Durante dois meses e dias, que
ali estive em exercício, fiz numerosos processos, tomei conhecimento de diversos fatos criminosos no distrito da cidade e
nos de fora, e tive necessidade de, em serviço, ir aos distritos
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de Itambacuri, Poté e às estações de Bias Fortes e Francisco
Sá da Estrada de Ferro Bahia e Minas. / Nos inquéritos que
fiz, efetuei a prisão dos seguintes criminosos...”
Seguiu a nomeação de quinze delinquentes, e o relatório vai em frente:
“... Há muitos criminosos naquela Comarca, uns processados e soltos e outros sem processo ainda, tornando-se
mister a ação persistente e duradoura da autoridade nos diversos lugares e distritos para poder apurar esses crimes,
fazer os processos e prender os delinquentes. / Ultimamente,
com um pessoal de três mil e tantos homens empregados nos
trabalhos de construção do prolongamento da estrada de ferro, recrudesceu mais a criminalidade, no seio d’esse pessoal
formado de gente de toda espécie e de toda ordem, estrangeiros e nacionais, dando-se desordens e crimes constantemente. / Há ainda o recear-se n’esse pessoal um movimento de greve, em que se fala e se murmura, devido ao atraso
de pagamento, e isso é temido pela população da cidade que
tem verdadeiro pavor de que tal greve venha a irromper, pelo
risco de ser atacada e saqueada a cidade e seus armazéns e
casas de negócio. / É este um caso sério e grave, que muito
preocupa as autoridades judiciárias, os próprios diretores e
empregados supervisores de serviço, o comércio e toda a população, por suas funestas consequências, e que julgo de meu
dever levar ao conhecimento de V. Excia. para que providencieis de maneira a haver sempre na cidade de Teófilo Ottoni
uma autoridade militar e um forte destacamento policial para
reprimir qualquer movimento subversivo e manter a ordem e
segurança pública. E um começo até já houve, por mim reprimido prontamente, quando, no dia 9 de setembro, um grupo
de cinquenta trabalhadores mais ou menos veio à cidade em
atitude hostil, disparando tiros pelas ruas e fazendo algazarra, tendo sido necessário que eu interviesse logo, diante do
alarme da população e d’essa atitude grave e desrespeitosa
dos trabalhadores. Detive então algumas turmas e apurando quais eram os cabeças, prendi-os, em número de dezoito,
d’esse modo restabelecendo a ordem. / Depois d’essa tentativa
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outras não houve mais, apesar dos rumores e boatos de greve que sempre correm. / Sobre a cadeia daquela cidade, devo
prestar a V. Excia. as seguintes informações: Já não comporta
o número de presos que tem, pois, tendo capacidade apenas
para uns trinta a quarenta, está atualmente como lá deixei
com cinquenta e muitos reclusos. É horrível e perigoso o aperto e promiscuidade em que vivem, sem se poder tomar uma
providência qualquer. Esta seria a constante remoção para a
de Minas Novas, Diamantina e Ouro Preto dos já sentenciados e dos que em cada sessão do júri vão sendo condenados.
E, n’esse sentido representei e oficiei a V. Excia. não tendo
ido porém a força para a condução dos presos sentenciados,
de maneira a desbastar um pouco as prisões, como eu pedira
a V. Excia., respondeu que tinha ordenado. Por isso não pude
fazer essa remoção e a cadeia continua com uma lotação que
ela já não comporta. E como medida de higiene e de asseio é
urgente esta remoção que V. Excia. deve já ordenar. / O fornecimento de alimentação aos presos verifiquei não ser feito
com regularidade, tendo me impressionado logo a elevação do
respectivo mapa. E entrando em indagações, soube e apurei
que é sempre viciosa a concorrência pública, há muitos anos,
havendo, portanto, motivos justos para se cortar tais abusos.
É esse um fato público e notório em Teófilo Ottoni, apesar
de sua gravidade, é que trago ao conhecimento de V. Excia. /
Na cadeia são urgentes as seguintes providências...” O oficial
relata em mais de uma página a horrível situação dos presos:
superlotação, falta de higiene, tuberculose se alastrando etc. E
prossegue:
“... Cumpre-me ainda informar-vos que em cumprimento de ordem dessa chefia e, já antes, em virtude de participação que me fora feita, abri inquérito sobre o desaparecimento de um estafeta da linha de correio de Teófilo Ottoni
para Itambacuri, que se suspeitava ter sido assassinado em
caminho...”. Informou que rigorosa apuração concluíra que o
estafeta violara a mala e desaparecera.
Esclarecido esse caso, comunicou que, cumprindo ordem da Chefia e já em viagem, passou em Setubinha: “... onde
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se dera o fato delituoso do assassinato de Germano Ramalho, a mando de Hermenegildo Pimenta, pessoa de posição
e de influência no lugar, tendo também e na mesma ocasião
se suicidado uma filha desse senhor, que vivia de amores com
Ramalho. E sobre esse grave fato abri inquérito...”.
Tudo elucidado: Germano Ramalho namorava a filha
de HP, e eles queriam se casar. Foi ele barbaramente assassinado por dois jagunços do pai. Pediu a preventiva do mandante
e executores, prendendo-os. A filha suicidou-se após saber do
assassinato de seu noivo.
Assim concluiu o diligente delegado: “... Como vedes,
em dois meses e poucos dias que ali estive como delegado de
polícia, desenvolvi ação enérgica no serviço de policiamento da cidade e do município e sobre todos os assassinatos e
serviços a cargo e dependentes de polícia me informei; providenciando como podia, para tudo levar ao conhecimento de
V. Excia., d’este modo para ser digno da missão que me foi
confiada e para fazer uma administração policial que não deslustrasse o que aqui, na suprema Chefia de Polícia d’este Estado, vai fazendo V. Excia. de maneira tão brilhante e efficaz.
/ Saudo-vos respeitosamente / Belo Horizonte, 11 de dezembro
de 1914 / Tenente Francisco José da Costa Guedes.”
Realmente, para substituir delegados especiais da estirpe do tenente Guedes e de numerosos outros capitães, tenentes
e alferes, não fora tarefa fácil para os Chefes de Polícia.
O tenente Guedes recebera a missão, que desincumbiu
com inegável brilho, no governo do Presidente Júlio Bueno, e
retornava no governo Delfim Moreira. Saíra Alferes, e retornara Tenente.
1914! Fechava-se um ciclo da construção da Polícia de
Segurança Pública no Estado. No início da República, o Corpo
Policial, com a denominação de Corpos Militares de Polícia,
depois Brigada Policial, fora a única organização que dava sustentáculo eficiente, eficaz e efetivo à Chefia de Polícia. Nesse
papel, apoiou a primeira corporação que seria o embrião de uma
“Organização Policial Civil”: a Guarda Civil. Os horizontes se
abriram, e o modelo paulista começou a se impor.
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CAPÍTULO III
– As vertentes da Segurança Pública se definem –
SEÇÃO I
– Governo Delfim Moreira 7Set914/7Set918 –
A) Acontecimentos impactantes
Eleito, tendo como vice seu mentor Levindo Lopes, o
filho deste – Américo Lopes – na continuidade da Secretaria
do Interior, à qual estava subordinada a Chefia de Polícia, Delfim Moreira continuou no propósito de implantar o modelo
paulista na Segurança Pública.
Como vimos no capítulo antecedente, nos três primeiros meses de governo, o Presidente Delfim sancionou lei, reduzindo o efetivo da Força Pública para 2.000 homens e criando
Guarda Municipal de 1.200 homens, o que, certamente, levaria
à supressão dos destacamentos. Deixou em aberto a intenção
de retornar o cargo de Cmt Geral ao Chefe de Polícia, o que,
efetivamente, aconteceu em 23 março de 1915. MG24Mar:
“Assumiu ontem o comando da Força Pública, de
acordo com lei que lhe acaba de dar essa atribuição, o Chefe
de Polícia do Estado. / A uma hora da tarde, o sr. tenente-coronel Pedro Jorge Brandão passou ao sr. dr. Vieira Marques
as funções de comandante, assistindo à cerimônia a oficialidade do 1º Batalhão, do corpo de cavalaria, da companhia de
bombeiros e do Hospital Militar, representantes da imprensa e
muitos outros cavalheiros. / Pelo sr. capitão Couto foi, então
lida a ordem do dia do tenente-coronel Pedro Jorge Brandão,
comunicando à força ter deixado o cargo de comandante interino, elogiando oficiais e praças e fazendo apresentação do sr.
dr. Vieira Marques. / O mesmo oficial procedeu, em seguida, à
leitura da ordem do dia do sr. dr. Vieira Marques, elogiando o
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ex-comandante, pelos bons serviços prestados à Força Pública, e fazendo um apelo à oficialidade em prol da prática das
boas e severas normas disciplinares.”
O Chefe de Polícia – dr. José Vieira Marques – que, a
partir daquela data, fora investido, cumulativamente, no cargo de comandante-geral, voltando-se a uma antiga prática, era
uma pessoa muito conceituada no mundo jurídico e político:
bacharel em direito, exercera o cargo de promotor de justiça
por muitos anos e acabara de encerrar um mandato de deputado estadual.
Nessa substituição, interessante peculiaridade: o tenente-coronel Brandão exercera o cargo de Cmt Geral, interinamente, de 17Fev912 a 23Mar915, cumulativamente com o
cargo de comandante do 1º Batalhão – 23Out909 a 2Ago926.
A passagem de função se fez sob a égide de norma estabelecida pelo Decreto Presidencial nº 3.342 – extenso documento de 16 artigos que definia detalhadamente as atribuições do Chefe de Polícia no exercício do cargo de Cmt Geral,
criando, para assessorá-lo no lugar do estado-maior, que era
suprimido, a Secretaria Militar com a seguinte composição:
Assistente, major Manuel Soares do Couto; secretário, capitão
João Franco do Couto; auditor, capitão bacharel Archanjo da
Costa Guimarães; quartel-mestre geral, capitão Antônio Augusto Rodrigues Jardim; alferes-auxiliar, Edmundo Lery dos
Santos.
O tenente-coronel Brandão era tido como oficial muito
rigoroso no tocante à disciplina. Antes de deixar o comando,
aplicou severa penalidade em oficiais que não estavam
se enquadrando nas diretrizes do tenente-coronel Robert
Drexler, Instrutor-Chefe da Força Pública. Reportemo-nos ao
MG8Mar915:
“Tendo em vista o resultado da inspeção a que o sr.
tenente-coronel instrutor procedeu no 1º batalhão nos dias
26 e 27 do mês de fevereiro último, e pelo qual verifico com
pesar que ali tem sido cometidas graves irregularidades no
que concerne à disciplina, à execução das ordens superiores
e aos serviços administrativos, com absoluto menosprezo de
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prescrições reiteradamente mandadas observar e das disposições claras e insofismáveis do regulamento em vigor, o que
deploravelmente depõe contra o bom nome da corporação e
atesta a incúria e o desleixo do comandante e do fiscal, suas
primeiras autoridades que dest’arte dão pernicioso exemplo
aos seus subordinados, incitando-os à frouxidão e à desídia no
cumprimento do dever, determino seja severamente repreendido o mesmo comandante, major Américo Ferreira Lima, por
semelhantes faltas e preso, por 10 dias, sem prejuízo do serviço, o fiscal capitão Henrique Brandão, cujo procedimento
reveste de gravidade excepcional pela plena consciência do
mal praticado como oficial instruído numa escola onde tudo
isso foi tratado detalhada e cuidadosamente. / Sejam igualmente presos por 24 horas todos os oficiais e inferiores que,
devendo comparecer aos exercícios que se realizaram naqueles dias, deixaram de o fazer à hora e sem causa participada,
e bem assim os que a eles assistiram fora do uniforme: por
48 horas o capitão João Procópio Duarte, que esteve presente
aos mesmos exercícios com a túnica desabotoada, desarmado
e sem barretina, e o alferes Xavier, que esteve sem espada e
sem luvas; por igual tempo o oficial de estado-maior e o inferior de dia, que consentiram na entrada e permanência de
uma guitarra no xadrez; e por três dias, perdendo soldo se forem solteiras, as praças que, de dia, aos alojamentos da 1ª, 2ª
e 3ª companhias e dos dois esquadrões do corpo de cavalaria,
foram encontradas a dormir. / Impondo, bem a contra gosto,
tais corretivos aos faltosos, este comando espera que a lição
lhes aproveite, para que, inspirados no respeito aos superiores, na obediência às prescrições regulamentares e no amor
ao trabalho que enobrece e eleva, tornem-se sempre dignos
da alta missão que lhes incumbe. / Mandou-se excluir do corpo de cavalaria o cabo Manoel Abreu, devido ao ignominioso
procedimento que teve, seduzindo a esposa de um seu camarada, ausente em serviço.”
O major Américo Ferreira Lima, oficial de bravura
inexcedível, que fizera uma carreira como grande delegado
especial de Polícia, respondera, por um certo período, pelo
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comando do 1º Batalhão, porquanto o tenente-coronel Brandão
achava-se no exercício do comando-geral interino. Repreendêlo deve ter sido bem amargo, como o foi, para o Cmt Geral;
bem como a punição necessária de oficiais e praças. Porém,
diziam os antigos militares que o major Américo não digeria
o estilo prussiano do Cel Drexler, investido de poder para
conduzir a instrução militar na Força Pública.
Após a repreensão, voltou para o comando do 3º Batalhão/Diamantina, de 15Abril915 a 3Fev920. Foi um excelente comandante; fez história. Porém, continuou avesso à
autoridade do coronel Drexler como o demonstra uma publicação de dois despachos do Cmt Geral no Minas Gerais de
13Mar919: “Comando Geral – requerimentos despachados
– Major Américo Ferreira Lima – Indefiro. O batalhão está
à inteira disposição do sr. coronel instrutor, que o inspecionou e o inspecionará quando quiser. Major Américo Ferreira
Lima – Indeferido. As instruções foram mandadas observar
por ordem deste comando.” Foi a prevalência do império da
disciplina que se impôs, secularmente, do topo à base na Força
Pública Mineira.
O novo comandante-geral, também adepto da disciplina, assessorado por sua Secretaria Militar, mandou expulsar por mau procedimento 43 soldados de diversos batalhões
(MG8Abr915). Mas, por outro lado, tivemos situações agradáveis – MG11Abr, Notas Sociais:
“O sr. major Antônio Lopes de Oliveira, o mais antigo
delegado de polícia desta Capital, recebeu ontem uma homenagem muito merecida, por motivo de seu aniversário. / Tendo prestado relevantes serviços ao policiamento desta cidade,
desde os tempos da comissão construtora, aquela autoridade
conseguiu granjear a admiração e a simpatia de toda a nossa sociedade pelos seus excelentes predicados morais e pela
energia e critério de sua conduta em todos os cargos que lhe
têm sido confiados. / Em companhia do sr. dr. Vieira Marques,
Chefe de Polícia, e do sr. capitão Alfredo Furst, ajudante de
ordens da chefia, chegou ao meio dia, mais ou menos, à delegacia de polícia da 1ª circunscrição, o sr. major Antônio Lopes
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de Oliveira. Era esperado ali pelos srs. drs. Vieira Braga, Arthur Furtado, Pimenta Bueno e Waldemar Loureiro, por uma
comissão do Gabinete de Identificação e da Chefia de Polícia,
oficiais da Força Pública e todo o pessoal das delegacias da
Capital. / O sr. dr. Pimenta Bueno, em eloquente discurso, saudou o aniversariante, que agradeceu, comovido, aquela prova
de estima dos seus companheiros e amigos. Em seguida, foi
inaugurado, em uma das salas da delegacia, o retrato do velho
e dedicado servidor do Estado.”
A Segurança Pública continuava sua marcha no torvelinho dos recursos escassos, tentando manter a tranquilidade
num Estado dominado pela violência dos “coronéis”. A Secretaria de Polícia, no bojo de suas inúmeras responsabilidades,
aperfeiçoava-se no sentido de se tornar uma organização de
polícia. Em julho de 1916, encaminhou o relatório anual ao
Secretário do Interior (6 páginas no MG9Ago). Destacamos
alguns pontos do minucioso relato: (1) plenitude do Gabinete
de Identificação e Estatística Criminal; (2) medidas para implantação do Gabinete de Investigações e Capturas, sob a supervisão do delegado auxiliar dr. Vieira Braga; (3) necessidade
de ampliação dos recursos humanos especializados do Serviço
Médico Legal; (4) a reorganização da Guarda Civil – efetivo
de 200 homens – sob o comando do capitão Oscar Paschoal,
que, antes de assumir, passou dias no Rio de Janeiro e em São
Paulo, avaliando a operacionalidade da corporação daquelas
localidades; (5) a Inspeção de Veículos, ancorada na Guarda
Civil, desde sua criação em 1912, necessitava de autonomia e
recursos; (6) as Casas de Reclusão apresentavam-se incapazes
de atender as demandas; (7) abordagens relativas à assistência
sanitária, menores e alienados.
No capítulo da Força Pública, a Secretaria Militar do
Chefe de Polícia foi enriquecida com a integração à equipe do
capitão Otávio Campos do Amaral, e anotamos alguns destaques:
(1) “... O estado efetivo da corporação é 2.689 homens,
sendo 111 oficiais e 2.582 praças.” Não houve a redução prevista em lei e nenhuma ação para criar a guarda municipal de
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1.200 homens, nem haveria no mandato Delfim. Ao contrário,
todos os relatórios governamentais insistem no efetivo mínimo
de 4.000 praças para a Força Pública.
(2) “Fora das sedes dos respectivos corpos acham-se
37 oficiais e 1282 praças; daqueles, 12 estão na escola nº 4.
Os demais em comissões da Chefia de Polícia em diversos municípios.” Apesar do preenchimento das comarcas com bacharéis em direito, os delegados especiais eram convocados.
(3) “Continua a ser ministrada à Força a instrução militar adotada pelo sr. coronel instrutor Roberto Drexler (...)
Acham-se prontos de instrução 28 oficiais e 530 praças, e frequentam presentemente a escola nº 4, a terminar em setembro
deste ano, 12 oficiais e 213 praças.”
No quadro da ordem pública, para serenar os conflitos entre partidos que se digladiavam, o Chefe de Polícia esclareceu que “... fazendo recear acontecimentos anormais, fiz
estacionar delegados especiais, com a recomendação de assegurarem a todos os eleitores plena liberdade no exercício do
direito de voto.”
Por derradeiro, ressaltou-se a ênfase dada ao Serviço
de Saúde da Força Pública.
26Nov917 – O dr. José Vieira Marques assumiu a Secretaria do Interior.
27Nov917 – O dinâmico e culto diretor do Gabinete de
Identificação e Estatística Criminal – dr. Antônio Afonso de
Morais – elevado a Chefe de Polícia e, por via de consequência, ao cargo de Cmt Geral da Força Pública, no qual permaneceu até o final do governo Delfim Moreira – 7Set918.
O relatório desse operoso Chefe de Polícia – Jun918 –
forneceu um retrato do segmento de Segurança Pública. São 178
delegacias de municípios, correspondendo, no quadro de suas
atribuições, dois delegados auxiliares, 77 delegados bacharéis
em direito (remunerados), 101 delegados não remunerados
e 802 subdelegados, mais os suplentes em número de 2.940.
Persistia o problema da baixa remuneração e a inexperiência
do começo, e a isso se juntava a rotatividade excessiva. A
sugestão de escola técnica e divisão em categorias de entrância
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para estimular a ascensão e remuneração compensadora foi
reprisada.
Constatava-se o pleno funcionamento do Gabinete de
Investigações e Capturas:
“Constituído pelo corpo de agentes de segurança, sob
a superintendência do delegado auxiliar, dr. Vieira Braga, esse
importante departamento da Polícia tem prestado os melhores
serviços nas investigações e na captura de criminosos. (...)
Seria de muita vantagem dar-se maior autonomia a esse serviço, desligando-se definitivamente da Guarda Civil os agentes,
para constituí-los em funcionários (...) A escola de polícia técnica, de que acima tratei, ser-lhes-ia de grande utilidade...”
Quanto à Guarda Civil: “... funciona sob a direção do
capitão da Força Pública do Estado, sr. Oscar Paschoal, que,
nessa comissão, tem revelado competência e operosidade digna de apreço”
O Chefe de Polícia sugere sua militarização: “.... Incorporada à Força Pública, recebendo instrução militar, seria
mais um contingente de 200 homens perfeitamente preparados
para qualquer emergência. Os guardas teriam a lucrar as seguintes vantagens privativas dos soldados da Força Pública:
reforma com o soldo proporcional ao tempo de serviço; caixa
beneficente; tratamento no Hospital Militar em caso de enfermidade e assistência médica gratuita para pessoas de sua
família. O Estado, por seu turno, teria pessoal mais fixo...”.
Veja-se a inteligência e lucidez desse Chefe de Polícia.
Infelizmente, as boas ideias, se não geram proveito político ou
corporativista, são deixadas de lado.
A Inspeção de Veículos era outro ponto crítico; sobrecarregava a Guarda Civil, e retirava-lhe 22 guardas e um fiscal da missão principal: patrulhamento da cidade. A oportuna
sugestão de criar o serviço com funcionários específicos fora
reiterada.
O relatório fazia alusão ao novo status quo da Força
Pública de “auxiliar de primeira linha do Exército Brasileiro”, consoante as instruções do Ministério da Guerra (transcritas no MG16Mar917). Eis o trecho pertinente:
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“Aceitas as bases do acordo entre a União e o Estado
de Minas, para que as forças estaduais sejam consideradas
auxiliares do exército de primeira linha, foi expedido o dec.
nº 4.926, de 29 de janeiro deste ano, que aprovou esse acordo
(...) Em consequência desse ato, foi organizada, em princípio
do corrente ano, a escola de adaptação para os graduados, os
quais, depois de convenientemente preparados de conformidade com a instrução vigente no exército, foram distribuídos
pelas diferentes localidades onde se criaram e confederaram
linhas de tiro, cooperando deste modo o Estado para o aumento de nossa eficiência militar, neste melindroso momento em
que cada cidadão precisa ser um soldado perfeitamente apto
a enfrentar o inimigo.”
Insistia o relator sobre a necessidade premente de aumentar o efetivo da Força Pública. De toda parte lhe vinham
pedidos para reforçar e/ou aumentar o efetivo dos destacamentos, quando ele se achava na impossibilidade de atender pedidos justos.
Informava a situação da instrução ministrada pelo coronel Drexler, estando a escola nº 6, com 200 homens. Aduzia:
“Confirmo, com prazer e plena convicção, os conceitos
externados em relatório do ano p. passado quanto à competência profissional e técnica do instrutor, bem como quanto à
excelência de seus métodos. Cabal testemunho do aproveitamento de nosso pessoal foi a formatura do batalhão-escola,
que tomou parte na grande parada de 7 de setembro último, na
Capital Federal. A opinião de altas autoridades do Exército,
que assistiram as evoluções, foi inequivocamente significativa
e honrosa.”
Em termos de empreendimento novo para coibir, principalmente o jogo e a vadiagem que vinham prosperando
como antessala da delinquência, foram criadas e instaladas 11
circunscrições policiais providas de delegados militares:
“Quinzenalmente os delegados ambulantes de 11
circunscrições já inauguradas me dão conta minuciosa dos
serviços realizados e remetem quadros demonstrativos do
número de desocupados postos a trabalhar nas fazendas e
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estabelecimentos industriais. (...) Os delegados especiais
incumbidos dessas circunscrições tornam-se merecedores de
encômios pela perfeita interpretação que deram ao pensamento
da Chefia, expresso nas sobreditas circulares, bem como pela
cabal execução das instruções que as acompanharam.”
Assim, enquanto os delegados neófitos, bacharéis de
direito, iam amadurecendo na experiência do dia a dia, os experientes militares ofereciam-lhes lições de como “fazer polícia”. À guisa de esclarecimento, vejamos parte da lista do
anexo da 1ª seção da Secretaria de Polícia: 15 delegados especiais, cada um com uma grande cidade ou jurisdições ampliadas, totalizando 75 municípios. Nomes respeitáveis, como
tenentes Francisco José da Costa Guedes, Pantaleão Nery Tolentino, João Batista Soares, Messias de Menezes, capitão Sertório Leão etc. Nas circunscrições, deparamo-nos com nomes
como capitão Pedro do Livramento e tenentes Aníbal Ramos,
Luiz de Oliveira Fonseca, Alcides Amaral, Edmundo Lery dos
Santos etc.
Chegava-se, em 2018, ao fim do período governamental Delfim Moreira. Ainda com sérias deficiências, a Secretaria
de Polícia Mineira, completando seus 30 anos de República,
partira do sustentáculo organizacional de uma milícia quase
sesquicentenária e avançara no sentido de estruturar uma razoável Polícia de Segurança Pública. Não obstante definida
como “exército estadual”, a Força Pública não se ausentara da
missão policial que era sua expressão maior; e a Secretaria de
Polícia se estruturava, gradual e pacientemente, em organização policial civil para atuar na polícia judiciária (auxiliar da
justiça criminal) e no apoio administrativo em todos os enfoques investigativos e logísticos necessários, além da Guarda
Civil na polícia de patrulha.
HOMENAGENS, ATIVIDADES E ENFOQUES SOCIAIS
B) Voo rumo à pátria espiritual
Alguns companheiros, com os quais nos acostumamos
nas leituras das crônicas policiais da Primeira República
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transportaram-se à Pátria Espiritual. Reverenciemo-los em
memória:
1) Capitão JOÃO SOARES DE LIMA, natural de Montes Claros, faleceu aos 49 anos. MG21Fev915: “O extinto, que
era uma figura de real destaque no seio da Brigada Policial,
desempenhou importantes comissões no governo, procedendo
sempre com energia e notável dedicação em todas as diligências de que foi incumbido, ao serviço da ordem e da segurança
pública.” Em janeiro de 1900, estava no rol dos tenentes da 1ª
Cia/1º Batalhão.
2) Capitão JOSÉ ARMOND, reformado da Força Pública, seu passamento deu-se na madrugada de 22Mai915.
MG23Mai: “Pertenceu à coluna expedicionária que, em
1865, partiu de Ouro Preto em direção ao Paraguai. Tomou
parte na Retirada da Laguna.” A obra histórica de Paulo
Renê de Andrade relaciona o tenente José Armond de Barros
Barbosa na reorganização do Corpo Policial no início da República/1890.
3) MG14Jul915 – “Faleceu, há dias, na Vila de Conquista, o venerando capitão FORTUNATO JOSÉ DA COSTA
LANA, oficial reformado da Força Pública. / Possuía o extinto
brilhante fé de ofício, em que se registraram os mais justos
elogios à conduta do bravo oficial, que, durante mais de 40
anos, prestou serviços ao Estado, desempenhando a contento geral as mais arriscadas diligências. / Ocupou, o capitão
Lana, o cargo de delegado de polícia em mais de cinquenta
municípios mineiros, tornando-se credor da estima pública
pela energia e critério com que soube sempre se conduzir. /
Foi o saudoso oficial quem conseguiu prender o célebre bandido Índio Affonso, que era o terror de ambas as margens do
rio Paranaíba, e que, durante muitos anos, conseguira burlar
a ação das autoridades. / Há mais de vinte anos estava reformado o distinto oficial, que morre aos oitenta anos, legando
aos seus descendentes admiráveis exemplos de cumprimento
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de dever e de dedicação à causa pública.” Os apontamentos
da obra histórica de Feu de Carvalho assinalam a presença do
sargento Fortunato Lana na formação do 1º Batalhão de voluntários da pátria, em 1865. Nomeado alferes do Corpo Policial, 23Jan875; alferes-secretário, 1876; promovido a tenente,
21Out881... Foi um dos grandes delegados de polícia do período imperial e nos primeiros anos da República.
4) MG5Jan916 – Em Montes Claros, ocorreu o passamento do capitão reformado da Força Pública CAMILLO
CÂNDIDO DE LELLIS, que era um dos últimos sobreviventes da geração da Guerra do Paraguay. Nascido em 15Jul845,
em Minas Novas, seguiu para a luta com apenas 19 anos. A
histórica obra de Feu de Carvalho, aponta-o incluído como alferes, em 24Abri865, em ordem de marcha. Na mesma obra,
encontramo-lo no posto de capitão, comandando a 4ª Cia. do
Corpo Policial, em 1879. O MG mencionado noticia que no decurso da Guerra do Paraguay: “... Entrou em 21 fogos, segundo
reza a sua brilhante fé de ofício, salientando-se na tomada do
forte de Corumbá, na batalha de Perebebuhy, comandada pelo
Conde d’Eu, e na de 24 de maio, tomando também parte na
épica retirada da Laguna...”. Reformou no posto de capitão e,
durante anos, exerceu atividades políticas, inclusive presidindo a Câmara de Vereadores de Montes Claros.
5) MG29Mar916: “Na fazenda de Myragaia, município
de Ubá, de sua propriedade, faleceu na madrugada, quase
repentinamente, o sr. AGOSTINHO JOSÉ PEDRA. / Cidadão
probo e honesto, português de origem, ligara-se estreitamente
ao nosso país, e principalmente ao Estado de Minas, onde
prestara valiosos serviços como oficial da Força Pública,
deixando, naquela corporação, ao exonerar-se, muitas e
fundas saudades...” O tenente Agostinho foi delegado especial
de polícia, em Juiz de Fora e outros municípios da Zona da
Mata, atuante e respeitado. Lembrando sua exoneração: MG
27Mai911 – Atos do Presidente do Estado – publica despacho
de requerimento do Tenente Agostinho José Pedra, pedindo
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exoneração do posto – “Concedo a exoneração pedida,
agradecendo-se e elogiando-se os bons serviços prestados ao
Estado, quer como oficial da Brigada, quer ao desempenho
das comissões que lhe foram confiadas...”
6) MG9Ago920 – Da cidade de Santa Luzia do Rio
das Velhas, chegou a notícia do falecimento do tenente-coronel reformado Olympio José Pimenta. Comentário do redator:
“Oficial brioso e inteligente, com uma excelente fé de ofício,
em que se constatam os mais valiosos serviços, o tenente-coronel Pimenta pertencia ao número de voluntários da Pátria,
que fizeram toda a campanha do Paraguay, na qual se destacou pela sua bravura e sangue frio, sendo repetidas vezes elogiado (...) durante a campanha foi sucessivamente promovido
até capitão...” Na Força Pública notabilizou-se, a partir das
últimas décadas do Império e nos primeiros anos da República, como delegado especial de Polícia, sempre convocado para
resolver graves problemas da segurança pública. Numa das
mensagens presidenciais, seu nome foi enunciado em preito
de reconhecimento do Presidente do Estado. Comandou o 2º,
3º e 4º Batalhões da Força Pública. Reformou após mais de 40
anos de serviço ativo.
C) Policiamento de carnaval
MG5Mar916 – 1ª circunscrição Capital – dr. Paulino
de Araújo Filho, auxiliado pelo capitão Pedro do Livramento;
2ª circunscrição: dr. Pimenta Bueno, auxiliado pelos capitães
Mello Franco e Messias, e alferes Antônio de Oliveira Fonseca; na Av. do Comércio e transversais: dr. Waldemar Loureiro,
delegado da Comarca, auxiliado pelo capitão José Silvério e
tenente Pio de Miranda; no Floresta, o subdelegado de polícia, tenente Sant’Anna; na sede da 2ª delegacia: o delegado
de polícia, major Antônio Lopes de Oliveira. O capitão Oscar
Paschoal, Inspetor Geral da Guarda Civil, dirigiu o serviço de
fiscalização de veículos.
MG16Fev917 – Na rua da Bahia e avenida Afonso Pena
até rua Espírito Santo: drs. Vieira Braga e Noronha Guarany,
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delegados auxiliares; na rua dos Caetés à praça do mercado: dr.
Pimenta Bueno, delegado da 2ª circunscrição, auxiliado pelo
dr. Waldemar Loureiro, delegado da comarca; no Floresta, o 1º
tenente José Antônio de Sant’Anna; no Lagoinha, o 2º tenente
João Batista Soares, subdelegado; na sede da 2ª delegacia, permanecerá o major Antônio Lopes de Oliveira. O policiamento
do centro da cidade foi realizado por policiais da Força Pública
e reforçado pela Guarda Civil; nos subúrbios, feito por praças
da infantaria e cavalaria.
Nessa listagem de incumbências, constata-se que o
mais antigo delegado de Polícia da Capital – major Antônio
Lopes de Oliveira – continuava em pleno exercício. Esse brilhante oficial, um ícone na galeria dos Grandes Delegados de
Polícia, após reformado, retornou para sua terra – Alto do Rio
Doce – onde faleceu em 1926. Porém, Belo Horizonte não o
esqueceu. Através do Decreto nº 87, 6Set930, assinado pelo
Prefeito Alcides Lins, a avenida México teve seu nome alterado, passando a denominar-se avenida “Major Lopes”. Justificativa do Decreto: “... tendo em consideração os inolvidáveis
serviços prestados pelo Capitão Antônio Lopes de Oliveira
à Construcção da Nova Capital, como delegado de Polícia
do arraial de Bello Horizonte, resolve dar a denominação de
“Major Lopes” à actual Avenida México...”
D) Show da Cavalaria
Em 1914, o esquadrão de cavalaria foi duplicado,
transformando-se em Corpo de Cavalaria. Anos antes, pré Cel
Drexler, a cavalaria tivera um oficial da Força Pública Paulista ministrando-lhe instruções técnicas de equitação e combate. Ao comemorar o 1º aniversário da elevação a Corpo, em
14Set, programou-se uma substanciosa atividade cavalariana
com prêmios para os vencedores.
MG23Set915 – Diversas turmas de cavaleiros disputariam o “raid” Cel Vieira Christo. Outra prova interessante e
estimuladora seria a “Caça à Raposa”, disputando o Troféu dr.
Américo Lopes. A edição do órgão oficial referido descreveu
em duas páginas todo o transcorrer do brilhante e concorrido
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evento, que demonstrou, sobejamente, o adestramento da tropa de cavalaria.
E) Destaque Social de Milicianos
1) MG1ºJul915 – O capitão Raymundo de Mello Franco, natural de Caeté, foi alvo de uma manifestação de apreço
por parte de seus conterrâneos, ao ensejo de sua promoção ao
novo posto na Força Pública: “... Os manifestantes, precedidos
de uma banda de música, foram à residência da família do
capitão Mello Franco, onde ele se achava hospedado, falando
em nome do povo, o dr. Arthur Inácio, que num eloquente discurso saudou o distinto oficial pela merecida promoção (...) O
capitão Mello Franco respondeu agradecendo aos seus conterrâneos aquela nova prova de apreço e consideração que
tanto o sensibilizava...”. O oficial homenageado era considerado um dos suportes da Chefia de Polícia no exercício de
diligências críticas e no cargo de delegado especial de Polícia
em várias cidades.
2) MG6Mar917 – Eleição do “Centro Cívico” dos
bairros Lagoinha e Carlos Prates. Eleito 1º secretário o alferes
Marcílio Antônio de Castilho.
3) MG13Mar917 – No dia 11, com a presença de considerável número de sócios, o Grêmio “Antônio Affonso de Morais” realizou mais uma de suas sessões. Presidiu-a o acadêmico capitão OSCAR PASCHOAL. O evento cívico-literário foi
abrilhantado com a palestra sobre o tema “Deus e a Ciência”,
desenvolvida pelo sr. Custódio Ribeiro da Luz.

SEÇÃO II
– De 7Set918 a 7Set926 –
A) Preliminares
Nesse período, Minas Gerais teve quatro Presidentes e
quatro diferentes Chefes de Polícia que exerceram o Comando
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Geral da Força Pública. (1) Arthur Bernardes: 7Set918 a
7Set922 – Chefe de Polícia: Júlio Otaviano Ferreira; (2) Raul
Soares: 7Set922 a 3Nov924 (faleceu no exercício do cargo) –
Chefe de Polícia: Alfredo Sá; (3) Olegário Maciel: 3Nov924
a 21Dez924 (assumiu como Vice-Presidente e convocou
eleições) – Chefe de Polícia: Antônio Affonso de Morais; (4)
Fernando Melo Viana (eleito para complementar o mandato):
21Dez924 a 7Set926 – Chefe de Polícia: Arnaldo Alencar
Araripe.
O status quo da estrutura da Segurança Pública permaneceu na linha das condicionantes deixadas pelo governo antecedente: a Secretaria de Polícia organizando-se para as atribuições cada vez mais pesadas, e a Força Pública, cumprindo
seu papel policial – destacamentos e delegados especiais para
cobrir as frestas, mas intensificando o treinamento militar e
envolvendo-se diretamente em combate. Este foi um período
muito agitado: visita de um soberano europeu, morte do Presidente do Estado em pleno mandato, participação da Força
Pública em combates fora do Estado...
Vejamos essa marcha.
B) Secretaria de Polícia: Visão abrangente
O modelo paulista continuava o guia para a Secretaria de Polícia. Não obstante esforço para preencher todas as
comarcas com delegados bacharéis em direito, a rotatividade
era grande, como também o problema de inadaptação no relacionamento com militares experimentados e os aspectos de
perigo. De mais a mais, esses delegados eram inexperientes na
atividade técnica de “fazer polícia”. Desde a Chefia anterior,
diversas medidas para estimular os neófitos tinham sido sugeridas e estavam em estudo: divisão dos delegados em categoria por entrância da comarca com diferença de remuneração;
criação de uma escola de técnica policial. Enquanto isso, os
delegados especiais, em menor número, eram utilizados pela
Chefia para recobrir a malha e apoiar os novatos.
Os importantes gabinetes de apoio ao serviço policial
foram sendo incrementados; funcionários próprios e bem
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preparados, dando-se fim aos desvios de Guardas Civis (essa
corporação ficava íntegra para a atividade de patrulha). A
Lei nº 770, 14Set920, deu ensejo a uma série de reformas
imprescindíveis. O Gabinete de Identificação e Estatística
Criminal elevou-se a Diretoria da Secretaria de Polícia.
Autorizou-se a criação do sonhado Gabinete de Investigações
e Capturas, regulamentado pelo Decreto nº 6.110, 9Jun922,
que entrou em pleno funcionamento em 1923. Com o
aumento do número de Comarcas, delegados bacharéis foram
nomeados, reduzindo-se o número de delegados leigos. A
Superintendência de Veículos dinamizou-se. Em 1924, o
Presidente Raul Soares, na sua mensagem ao Congresso
Estadual, descrevendo as medidas relativas à estruturação
e melhorias da Chefia de Polícia, usou a expressão “Polícia
Civil”. Tomava corpo uma organização civil para somar com a
militar em prol da Segurança Pública.
Em 1925, na administração de Arnaldo Araripe, transformou-se o Gabinete de Investigações e Capturas em Delegacia. Concomitantemente, no âmbito dessa repartição criou-se o
serviço permanente de capturas, que ficara a cargo de delegados militares (embrião das futuras delegacias de captura). Uma
terceira delegacia auxiliar foi implantada em Juiz de Fora. À
2ª delegacia auxiliar coube assumir a Inspetoria de Veículos.
As 120 delegacias destinadas aos “bacharéis em direito” foram
classificadas em quatro entrâncias, permitindo-se um escalonamento de remuneração atrativo.
27Abr926 (Decreto nº 7.215) – Presidente Fernando Mello Viana aprovou o Regulamento Policial do Estado,
consagrando a autoridade do Chefe de Polícia e clarificando o
que seria uma organização policial civil, cujo topo de comando deveria ser preenchido por delegados formados em direito, chefiando funcionários das repartições policiais: escrivães,
peritos, administradores de cadeias da Capital e carcereiros,
inspetores de polícia e agentes de polícia. Embora a intenção
de suprimir os delegados especiais, a exemplo de São Paulo,
isto era inexequível. Então o Art. 12:
“Quando a ordem pública e a conveniência do serviço
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exigirem, poderá o chefe de polícia designar oficiais da Força
Pública, efetivos ou reformados, para exercerem em comissão
as funções de delegados especiais em um ou mais municípios”.
Parágrafo único: “O exercício dos delegados especiais não depende de compromisso, servindo de título a portaria ou telegrama que os designar.”
Inovação: os oficiais reformados poderiam ser designados delegados especiais, o que persistiu até que a função de
delegado de polícia se tornasse privativa de carreira, com o
requisito do bacharelado em direito, na década de 1980.
A Guarda Civil, reenquadrando-se em disciplina, sob a
direção do capitão Oscar Paschoal, teve a sucedê-lo mais dois
oficiais da Força Pública: tenentes José Francisco Fonseca e
Joaquim Marcelino. A corporação consolidou-se, cresceu para
280 guardas, e, em 1926, instalou uma divisão em Juiz de Fora.
Passou a ser dirigida pelos delegados bacharéis em direito.
Msg de 1926 – MG20Jul – Presidente Mello Viana relatou que, das 120 delegacias de comarca, achavam-se providas
de delegados formados em direito, 114; destas, 4 delegacias
de 4ª entrância; 11, de 3ª; 57, de 2ª; 52, de 1ª; 91 municípios
preenchidos por delegados não remunerados. Sobre delegados
especiais, cita que, inobstante a Lei nº 30/1892 rezar que eles
seriam nomeados em casos excepcionais, e por tempo estritamente necessário ao desempenho de sua incumbência, implantou-se a praxe de mantê-los permanentemente em muitos
lugares. Defende que a permanência do delegado especial não
deve ultrapassar de seis meses, para não afastá-lo da atividade
militar.
29Jul926 – O guerreiro-mor da Força Pública – Otávio
Campos do Amaral – promovido a tenente-coronel, foi designado comandante do 1º Batalhão de Infantaria da Força Pública. A principal tropa da força estava empenhada em rigorosos
treinamentos de combate, e uso intensivo das modernas metralhadoras. O “exército estadual”, já testado nos campos de
batalha, aperfeiçoava-se.
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Nota Social – MG8Nov926
“Por motivo de passagem de seu aniversário natalício,
o sr. tenente-coronel Octávio Campos do Amaral, comandante
do 1º batalhão da Força Pública, ofereceu, ontem, em sua
residência, um jantar íntimo às pessoas de sua amizade,
tendo recebido cumprimentos e felicitações de seus amigos
e admiradores. / Às 20 horas, os oficiais do 1º batalhão e
os do esquadrão de cavalaria se dirigiram à residência do
comandante Amaral e lhe prestaram significativa homenagem,
falando, nessa ocasião, o major Arthur Tavares Corrêa que,
em nome dos seus companheiros do 1º batalhão, fez entrega
ao aniversariante de uma delicada lembrança, e o capitão
Quirino Alves de Barros, que também lhe ofereceu um mimo,
em nome dos oficiais do esquadrão de cavalaria. Falou,
depois, o homenageado, agradecendo aquela manifestação de
carinho. / Em seguida, foi improvisado baile, que prolongou
até alta madrugada.”
C) Visita do Rei Alberto/Bélgica
O treinamento da força continuava rijo. O coronel
Drexler impunha à tropa o modelo prussiano. O “exército estadual” tomava forma, sem descuidar de sua missão policial na
manutenção da ordem pública.
1920! A Capital, jubilosa, engalanou-se para receber,
com todas as honras, um soberano europeu que visitava o Brasil. Edições do MG de 3, 4, 7, 9, 10 e 18/outubro dão ampla
cobertura ao evento, assim como toda a imprensa nacional.
2Out920 – Às 11 horas começam a chegar na praça
da Estação as forças que prestarão continência. Esquadrão de
Cavalaria da Força Pública:
“Vinha em primeiro uniforme e armado de lanças,
apresentando-se com garbo e elegância, sob o comando do
capitão Borges. / Pouco depois chegavam as forças do exército (...) o parque de artilharia ficou no quadrilátero, com as bocas de fogo para o norte. / O 12º Regimento de Infantaria, que
anteontem chegara do Rio, estava com todo seu efetivo (...)
À esquerda do 8º batalhão escola da Força Pública, com um
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efetivo de 600 homens, em 1º uniforme, sendo sua oficialidade
assim constituída: Tenente-coronel Joviano de Mello, capitães
Jacintho Costa, Octávio Campos do Amaral, Mello Franco...”
A população de BH viera em massa para a recepção. As
autoridades, precedidas pelo Presidente do Estado e Prefeito
da cidade, aguardavam na gare. Às 12h40 salvas de dinamite
estrugiram na Gameleira, sinal convencionado de que a locomotiva se aproximava. A recepção foi calorosa. O Prefeito da
Capital, Affonso Vaz de Mello, em nome da cidade fez um
eloquente pronunciamento. Depois das salvas de canhão e as
continências de estilo, saiu o cortejo de 15 carros rumo ao Palácio Presidencial (MG3Out), adredemente preparado para a
hospedagem do rei Alberto, rainha e comitiva.
Dia seguinte: Quartel do 1º Batalhão, missa no Colégio
Santa Maria, excursão a Lagoa Santa, banquete, recepção na
Secretaria do Interior, concertos sinfônicos...
“Realizou-se ontem, pela manhã, na Praça Belo Horizonte, fronteira ao Quartel do 1º Batalhão, imponente parada
militar, que foi mais uma brilhante demonstração da eficácia
da admirável disciplina e do garbo marcial da Força Pública
do Estado. / Às 9 horas, chegavam ao Quartel o rei Alberto e
o Exmo. sr. dr. Arthur Bernardes, acompanhados (...) foram o
soberano belga e o chefe do governo mineiro conduzidos ao
salão de frente do edifício, no andar superior (...) O 8º batalhão-escola da Força Pública fez várias evoluções militares
e exercícios de ginástica, acompanhados como o mais vivo
interesse por S. M. o Rei Alberto (...) A precisão com que o
batalhão executou as ordens de comando, revelando uma perfeita instrução técnica, movendo-se, rítmico, uniforme, igual,
como se todo ele constituísse um só e único homem, encheu
de empolgante entusiasmo todos os presentes (...) Alberto I,
que assistia aos exercícios da sacada principal, manifestou ao
dr. Affonso Penna Junior, Secretário do Interior, a magnífica
impressão, dizendo-lhe que o batalhão em evoluções, naquele
momento, mais parecia uma escola de oficiais que de simples
soldados (...) Pelo brilho dos exercícios militares de ontem e
pelo preparo técnico neles revelado pelo 8º batalhão escola,
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foram muito felicitados o sr. dr. Affonso Penna Junior, secretário do Interior, dr. Júlio Otaviano, Chefe de Polícia e o instrutor da Força, coronel Roberto Drexler...” (MG4Out).
MG9Out920 – Publicou elogios emitidos pelo Chefe
de Polícia, por recomendação do Presidente do Estado, em Ordem do Dia, aos oficiais e praças da Força Pública. Também
elogiados os delegados de polícia da capital e os agentes de segurança e guardas-civis envolvidos no policiamento. Há citações do nome dos elogiados. Em especial, ao coronel Roberto
Drexler, dirigiu a seguinte carta:
“Os exercícios que o batalhão-escola nº 8 executou, na
manhã de 3 do corrente, em homenagem ao Rei da Bélgica,
que honrou esta Capital com a sua visita, mereceram, não só
de Sua Majestade, como de altas patentes do exército nacional, os mais inequívocos aplausos, pela maneira irrepreensível com que foram executados, deixando em quantos a eles
assistiram a mais agradável impressão. / Esse feliz acontecimento veio ainda uma vez demonstrar, de par com o bem coordenado esmero e dedicação despendidos no desenvolvimento
da elevada missão que tendes a vosso cargo junto da Força
Pública do Estado, a eficiência dos métodos que empregais
no ministrar à mesma a instrução técnico-militar. / Sua Excelência, o sr. Presidente do Estado, que presente aos referidos
exercícios, se sentiu justamente satisfeito com o êxito obtido
pela nossa Força Pública, cuja prosperidade e progresso tem
sido sempre objeto de acendrado interesse seu, encarregou-me – o que faço prazerosamente – de felicitar-vos pelo cabal
resultado do vosso trabalho e louvar os vossos profícuos esforços. – (a) Júlio Octaviano.”
D) A marcha prosseguia
O coronel Drexler, no apogeu de seu 8º Batalhão Escola,
proporcionara, sem dúvida alguma, uma metamorfose na Força. Cada escola concluída, os ensinamentos técnicos e táticos,
modelo prussiano, eram propagados. A Força Pública tornara-se um autêntico “exército estadual”, superando São Paulo que
se fixara em paradigmas franceses. Mas, o êxito causa ciúmes
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e invejas. Estas, que provocaram fissuras no início das escolas,
persistiam. Drexler, endereçou ao Presidente Bernardes, seu
pedido de exoneração. O Assistente Militar, tenente-coronel
Vieira Christo, assessorou devidamente ao seu chefe, que conversou com o peticionário, tranquilizou-o e emitiu despacho,
9/9/922, publicado no MG14Set: “Foi o seguinte o despacho
proferido pelo sr. Presidente do Estado no requerimento em
que o coronel Roberto Drexler, instrutor da Força Pública,
solicita a sua exoneração do cargo. – O suplicante merece a
confiança do governo, pelo que indefiro.” Reconhecido e revigorado, o instrutor deu sequência ao seu profícuo e admirado
trabalho, concluindo a oitava escola e iniciando a nona.
Não obstante a necessidade premente de manter os oficiais instrutores na sede, visando o treinamento ótimo em tiro e
combate, principalmente considerando que a corporação vinha
recebendo armamentos modernos, havia o outro lado da moeda: certos delegados militares eram os homens adequados para
resolver graves problemas de ordem pública que se alastravam
em determinadas regiões. O capitão Otávio Campos do Amaral, que concluíra com aproveitamento a Escola nº 8, por seu
poder moral, inteligência e bravura, era um deles. O Presidente
Bernardes manifestou ao Chefe de Polícia que o queria em
Caratinga, onde ele já estivera quando alferes.
Para Caratinga, acompanhado de um contingente de
praças, seguiu o capitão Amaral – homem testado sobejamente
nos entreveros do interior e formado na escola de Drexler. Seu
filho – o saudoso coronel José Osvaldo Campos do Amaral –
em depoimento para o acervo de memória do Tribunal de Justiça Militar – narra a viagem e as ações precisas do genitor na
contenção da criminalidade envolvendo “coronéis”, jagunços
e roubos em fazendas. De Matipó, fim do ramal da Leopoldina
Railway até Caratinga, oito léguas. O capitão e a tropa (cerca
de trinta praças), ora montados, ora a pé. Instalação e logística
resolvida. Em poucos meses de atuação, a cadeia ficou lotada
e presos enviados para outras comarcas. O então garoto lembrava-se da postura dos soldados e do respeito que inspiravam.
Alguns indiciados, quando abordados, costumavam perguntar:
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“vancê é um dos mininos do capitão Amaral?”; não havia resistência. A proporção que a repressão surtia efeito, a tropa
retornava paulatinamente.
Missão cumprida, retorno ao 1º Batalhão; mas guerreiro nunca descansa. Na Bahia, em 1923, lavrava um conflito seríssimo entre o “coronel” latifundiário João Duque e
o governo estadual, que já ceifara muitas vidas. Foi pedida a
ajuda ao Presidente da República – Arthur Bernardes – que,
recomendando ação do EB, solicitou apoio da Força Pública
Mineira. Coube a missão ao capitão Amaral que rumou para a
fronteira baiana, comandando um contingente do 1º Batalhão.
Conjugando esforços com as forças federal e estadual, lograram refrear as ações agressivas e pacificar a região.
Nesse interregno, o governo mineiro se preocupava
com a instabilidade nacional, quando as paixões se acenderam com a revolta dos “tenentes” do Forte de Copacabana,
em julho de 1922. Urgia fortalecer a Força Pública. Decreto nº
6060, 11Abr922, criou o 5º Batalhão de Infantaria, com sede
em Belo Horizonte. Sua instalação provisória, 25Mai922, na
ala direita do quartel do 1º BI, em Santa Efigênia. Seu primeiro comandante – da instalação até 5Abr930 – tenente-coronel
Joviano Vanderley de Mello, que comandara o Batalhão Escola nº 8, quando da visita do Rei da Bélgica. Composição
inicial: 17 oficiais e 983 praças, e 04 companhias de infantaria.
7Abr924, a unidade se transferiu para o quartel do bairro Santa
Tereza, onde permaneceu até 4Jun964.
E) Insurreição paulista
5Jul924, sob o comando do General Isidoro Dias
Lopes, irrompeu rebelião contra o governo, em São Paulo.
Os capitães proscritos – Juarez Távora e Newton Estilac
Leal – acompanhados de vários tenentes rebeldes, tomaram o
quartel do 4º Batalhão de Cavalaria. Armaram 80 soldados e se
juntaram às forças do coronel Miguel Costa, rebelde da Força
Pública Paulista. O Presidente de S. Paulo, cujo Palácio fora
salvo pela força legal, esvaziou a cidade. O governo federal
mobilizou-se. Os rebeldes fortaleceram-se com adesões e
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formação de batalhões patrióticos que incluíam alemães,
italianos e húngaros, egressos da 1ª Guerra Mundial. Instalouse a revolução.
O Governo mineiro preparara sua Força Pública em
apoio ao Presidente da República. Colocou os batalhões em
ordem de marcha, e criou o 6º Batalhão provisório, que, em
7Jul, seguiria para a capital paulista. Seu efetivo: 498 homens
bem treinados pelas escolas de Drexler, oriundos, principalmente, dos 1º e 5º Batalhões. Recomposta a tropa do 5º BI, este
partiu para o teatro de operações. Formou-se uma nova coluna
sob o comando do Maj Amaral, tendo por base a tropa do 1º
BI, que, da mesma forma, rumou ao combate.
Relata o historiador Paulo Renê de Andrade: “A luta
contra as forças rebeldes, na capital e no interior paulista,
foi dura, sangrenta e penosa, impondo às unidades da Polícia
Mineira, nela empenhadas, ao lado das demais forças legais,
a perda de muitas vidas e o sangue de muitos feridos (...) Com
a liberação da Capital paulista, recuperada após 16 dias de
luta, e sufocamento do movimento no interior do Estado, o
6º Batalhão Provisório foi o primeiro a regressar a Minas, o
que se deu a 9 de agosto. O 5º Batalhão, com atuação mais
prolongada, em peregrinação pelo interior paulista, toda ela
pontilhada de duros encontros armados, retornou a Belo Horizonte após 34 dias de campanha.”
MG4Set publicou, no título Sedição Militar/Forças
Mineiras, notícias sobre a luta, inclusive relato detalhado do
major Amaral. Reportemo-nos a alguns trechos:
“Conforme mais de uma vez noticiamos, estão ainda em
São Paulo e Mato Grosso forças mineiras que, em cooperação
com os batalhões do exército e com a polícia do Rio Grande
do Sul, perseguem os revolucionários em fuga, demandando
as fronteiras do Paraguai e da República Argentina. Assim
é que, guarnecendo a cidade de Bauru, em S. Paulo, está o
5º batalhão, sob o comando do tenente-coronel Joviano de
Mello, em Três Lagoas/Mato Grosso, a coluna de comando do
major Otávio Amaral. / Desses lugares acaba de regressar o 1º
tenente J. Gustavo da Paixão, da Força Pública, que ali fora a
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mandado do dr. Alfredo Sá, Chefe de Polícia, levar fardamento
para nossas forças. Esse oficial esteve em Bauru, Araçatuba e
Três Lagoas; em cada um desses lugares tendo se avistado com
a oficialidade e praças de nossas forças. / Por ele, mandou o
major Amaral ao sr. Chefe de Polícia um longo ofício prestando
informações sobre o movimento e atuação das forças sob seu
comando em Três Lagoas, sendo esse ofício a seguinte parte
que transcrevemos:
‘Tenho a honra de informar a V. Exc. que, cumprindo
ordem do sr. coronel Malan, de 16 do corrente mês, ocupei o
sítio chamado “Posto Japonez”. Parti desta cidade às 18,30
com três pelotões, num total de 145 homens, conforme a relação anexa, indo à disposição do batalhão o sr. capitão médico
Joaquim José Henrique da Silva e o sargento de saúde Antônio Marques Ferreira Lima, do 2º RCD.
Inteirado por aquele comando de que o inimigo desembarcado em Moeda (porto de Paraná) procuraria provavelmente uma das estradas daquele Porto em demanda desta
cidade (seu objetivo), fiquei a postos com o meu reduzido pessoal, que nem da marcha estafante se descansou. Às 15 horas
de 17, uma patrulha de artilheiros montados expedida pelo tenente Zama, em direção a Palmitos, trouxe-nos um prisioneiro
e a certeza de que o inimigo estava a 2 kilômetros de nós.
Às 18 horas de 17 chegou ali o sr. coronel Tourinho com
duas companhias do seu regimento (12º R. I.). Na manhã de 18
foi expedida uma patrulha de cavalaria na direção do inimigo.
Às 7,30 horas fui em companhia do sr. coronel Tourinho e dos
seus comandantes de companhia, tenente Tito Coelho Lamego
e Antônio José Coelho dos Reis, até ao campo em que os
pelotões da polícia, sob o comando dos tenentes Francisco
José dos Santos Sobrinho e Eugênio Cyrino Rodrigues,
mantinham-se em posição. Vi que era necessário ocupar um
bosque em frente, para não ficarem os meus homens tão sem
abrigo para o fogo que iam receber. Nisto, recolhe-se a patrulha
de cavalaria a todo galope e informa que o inimigo avançava
a curta distância. Fiz o pelotão Sobrinho ocupar o bosque e o
pelotão Cyrino prolongar-lhe a linha para a direita, expedindo
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patrulha para os flancos a fim de se garantirem contra possível
envolvimento. O sr. coronel Tourinho, regressando a nós,
declarou-me que ia mandar a companhia Reis reforçar a minha
companhia, e a companhia Tito atacaria pela estrada do Porto
Independência. Antes de chegarmos ao Posto, rompeu o fogo.
Mandei logo o último pelotão da minha polícia, o do sargento
Humberto Leão, que avançasse para reforçar a linha de fogo.
Este bravo sargento conduziu corretamente o pelotão e cumpriu
sua missão, debaixo de cerrado tiroteio. Estava na frente, como
comandante de companhia, o tenente Joaquim Francisco de
Paula Rego, a quem eu ordenara que procurasse manter a
coesão entre os pelotões, dando-lhes a melhor direção possível.
Ele bem desempenhou essa árdua função até ser ferido e preso.
Durante 40 minutos o meu batalhão sustentou o fogo,
até que o inimigo, de metralhadoras e FM, e muito superior
em número, começou a envolver a linha. Houve, então, o recuo da polícia para a 2ª linha, constituída por uma companhia
do 12º RI, comandada pelo 1º tenente Coelho dos Reis (...) O
inimigo tomou esse recuo por fuga e investiu quase em massa.
As metralhadoras do 12º RI começaram, então, a ceifa. Houve inimigos que morreram a 20 passos da nossa 2ª linha, de
baioneta calada. O bravo tenente Lamego, que de um golpe
de vista avaliara a situação, havia conduzido sua companhia
pela estrada do Porto Independência e, quando o inimigo menos esperava, ele abriu formidável fuzilaria sobre o seu flanco
esquerdo, quase da retaguarda. Essa intervenção foi decisiva.
O tenente Paula Rego, ferido, que ia sendo levado prisioneiro,
foi solto pela companhia Lamego e restituído aos nossos cuidados. O inimigo foi aí completamente desbaratado. Deixou
em nossas mãos 51 prisioneiros e perto de 50 mortos. De 500
que haviam desembarcado no Porto de Moeda, conforme depoimento dos prisioneiros, reembarcaram apenas cerca de 80,
conforme foi verificado posteriormente. Entre os prisioneiros
feitos por nós figuraram o 1º tenente José Pereira da Silva, do
Exército, e os oficiais do batalhão alemão.
Armamento do inimigo – Parte ficou em nosso poder,
como sejam 2 metralhadoras pesadas, 33 fuzis metralhadoras.
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Nossas perdas – o 12º RI teve 3 mortos (...) e 19 feridos. / O
meu batalhão teve os seguintes feridos: 1º tenente Paula Rego,
3º Sgt Liberalino...” Assinatura do major Octávio Campos do
Amaral – Três Lagoas, 27Ago1924.
O minucioso relato prosseguiu, mencionando o nome
dos feridos, em número de 7, e os desaparecidos, 8 praças.
Ressaltou a coragem e sangue frio do capitão médico Henrique
Silva, que participou de todas as marchas estafantes, passou
fome e, durante os combates, manteve sua linha de socorro
próxima dos tiros. Recomendou ao governo, justiça para seus
oficiais e graduados e soldados assinalados num longo rol.
MG22Set924, na seção Sedição Militar, noticiou o
regresso de parte das forças que combateram no teatro de
lutas:
“Sob o comando do sr. tenente-coronel Joviano de Mello, chegou hoje a esta Capital um contingente de 100 praças
pertencentes às forças mineiras que estão operando no Mato
Grosso, com as tropas federais, em perseguição aos rebeldes.
/ Em Três Lagoas, Mato Grosso, está ainda um forte contingente da polícia mineira, formado de forças do 5º batalhão
e das outras unidades da nossa Força Pública, num total de
320 homens, operando em perseguição aos revoltosos, e sob o
comando do major Octávio Amaral...”
Ainda na mesma seção, telegrama de Bauru/SP informou sobre o embarque do contingente do 5º BI, acrescentando:
“Antes do embarque das forças, o prefeito municipal
desta cidade ofereceu ao comandante Joviano de Mello um
banquete na sede do Club Noroeste, e um chá dançante à oficialidade. / À hora da partida dos soldados mineiros, reuniu-se grande massa popular na estação, vitoriando Minas e o
Exército.”
Na estação do Barreiro, o Chefe de Polícia, envolvido
por uma massa de populares em vibração incontida, recebeu os
bravos soldados mineiros.
Das tropas que permaneceram no campo de lutas, o
Chefe de Polícia dr. Alfredo Sá, recebeu telegrama assinado
do combatente Ten Santos Sobrinho: “Vossos subalternos bons
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e sempre honrando o cumprimento de seus deveres. Estamos
na frente, sem novidades.”
Vencidas as batalhas e sob a “luz da glória”, as tropas
do major Amaral retornaram em 29Set924.
O MG1ºOut, em empolgante texto, noticiou: “Estão já
restituídas ao Estado as forças mineiras que daqui partiram
para S. Paulo e Mato Grosso, em defesa da ordem seriamente
ameaçada pelo levante militar de 5 de julho. / A rapidez com
que foram elas mobilizadas e a prontidão com que seguiram
para o teatro de luta são acontecimentos que falam bem alto
da disciplina e do valor da nossa milícia, sempre pronta na
defesa dos bons princípios republicanos, sempre disciplinada
e solícita em atender as ordens de seus superiores. Foi sempre assim, desde os remotos tempos, e recordar tal bravura e
disciplina é, sem dúvida alguma, reviver uma das mais brilhantes páginas de sua vida, quer nos campos do Paraguay,
em defesa da integridade e da honra nacional, quer dentro do
Estado, dando cumprimento aos fins para os quais foi criada
(...) Oficiais e praças portaram-se em todas as fases da luta de
modo a conquistar o respeito e a estima gerais pela bravura
com que agiram, afrontando perigos e canseiras na defesa dos
princípios fundamentais da ordem (...) A força que, anteontem,
regressou de Mato Grosso, sob comando do major Campos do
Amaral, era composta de 10 oficiais e 238 praças...”.
F) Desdobramento da insurreição paulista
Derrotados, os sediciosos paulistas, sob o comando do
coronel Miguel Costa, juntam-se ao capitão Luís Carlos Prestes, que conduzia os rebeldes gaúchos não conformados com
a hipótese de rendição. Da junção de forças, nasceu a Coluna Prestes que circulou pelo Brasil, inquietando e praticando
atrocidades contra propriedades, mas, segundo uns, trazendo
esperança de um novo Brasil. E essa história acabou tomando
conotações ideológicas.
1925: Novamente a Força Pública mobilizou tropas.
Antes, porém, vê-se, no Triângulo Mineiro, com um problema.
Um pseudo-revolucionário paulista, autodenominado coronel
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Filogônio Carvalho, invadiu, à frente de grupo de jagunços, a
cidade de Barretos-SP – primeiros dias de junho1925. Assaltou o quartel, apropriou-se de armas e munições, aumentou
sua turma de insensatos com voluntários, e infletiu contra as
cidades do Triângulo Mineiro. Tropas paulistas perseguiram-no. Os rebeldes invadiram Frutal, fizeram requisições, arrecadaram produtos e dinheiro. As cidades pediram socorro ao
governo mineiro. Enfim, os arruaceiros foram liquidados por
tropas do 4º Batalhão de Infantaria, de Uberaba. Filogônio fugiu e juntou-se à Coluna Prestes. Imprensa 15Jun925:
“Informa o Comando do 4º Batalhão que a atuação
do Tenente Miguel Ferreira, no combate que travou com os
revoltosos nas margens do Rio da Prata, foi deveras impressionante. Embora ferido, deu cabal provas de bravura, pois
continuou à frente de seus homens até o final da refrega. Foram também apreendidas muitas armas e munição, além de
sete veículos que foram entregues à força paulista. Quanto a
Filogônio, este, em companhia de uns poucos remanescentes,
fugiu na direção do Rio Grande. Muitos rebeldes foram mortos e capturados.” (Informações coligidas na obra “No Tempo
das Revoluções”, do historiador Anatólio Alves de Assis – editada, em 1976, Imprensa Oficial/MG).
O 5º BI, novamente mobilizado e reforçado por tropas do 1º Batalhão, 1048 homens, sob o comando do tenente-coronel Joviano de Mello, partiu para o teatro de operações,
17Mai925. Viagem estafante rumo ao Mato Grosso, mas a tropa fora adestrada para os espinhos da missão. Adentrou, em 28
de maio, na cidade de Campo Grande. Acantonou e assumiu a
segurança, pois a meta da Coluna Prestes, já numerosa, muito
bem armada e homens experientes no comando, era dominá-la
para abastecer-se de mais armamento e munição.
Outras tropas legais juntaram-se ao 5º Batalhão. O
Chefe do Estado-Maior das tropas combinadas, Maj Bertholdo
Klinger – EB, Brigada Gaúcha e o batalhão mineiro – fora
destacado para o combate à Coluna Prestes. Eis um trecho
da narrativa do exuberante estrategista da época, formado na
escola alemã e integrante dos chamados “Jovens Turcos”, que,
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na década de 1910, deslancharam a mensagem de modernização
do Exército:
“... só ao anoitecer de 13 chegava a Ribeirão Claro.
Ali já se achava acampado, junto à estação, o 5º Batalhão da
Força Pública Mineira, sob o comando do Ten Cel Joviano de
Mello. / Às 21 horas chegava de trem o 2º Batalhão Sul Riograndense (Major Freire) bem como alcançava a estação de
Ribeirão Preto o 3º Batalhão da mesma (Corpo Auxiliar). Ambos pernoitaram nessa estação, a bordo. / Estas três unidades
deviam constituir o Destacamento CENTRO, e somavam cerca de 2.000 homens, mas os meios de transporte não bastavam
para um décimo de tal efetivo; de tal sorte que tive de fazer
toda a campanha com cerca de 300 homens do Batalhão mineiro, quase sempre empregando apenas 150 em ação, quando
esse Batalhão, só ele, contava com mil homens: 4 companhias
de infantaria, a 200 homens; a Companhia de Metralhadoras
Pesadas (de 5 HotKiss e 1 Maxim), e um pelotão de cavalaria.”
Comandando tão somente soldados mineiros, Klinger
adotou a tática de movimento de Prestes. Sua coluna, suportando todas as intempéries, foi travando e vencendo combates:
Ponte do Rio Pardo, Dois Córregos, Couto Magalhães e uma
vitória épica: Invernada Zeca Lopes. Sob sufoco, a tropa rebelde abandonou os Estados de Mato Grosso e Goiás, e rumou
para o norte do país. O 5º Batalhão, concluída mais uma jornada gloriosa, regressou a Belo Horizonte, em 27Ago.
A Coluna Prestes, expulsa das terras mato-grossenses
e goianas, fez um périplo nos estados do Nordeste. Combatida por tropas combinadas e jagunços mobilizados por Horácio Matos, marchou à beira do São Francisco, ameaçando o
território mineiro, onde chegou a adentrar nas proximidades
da fronteira. O major Amaral deslocou-se com tropas do 1º
Batalhão para o norte mineiro. Protegeu a região, teve relances
de combate, porém a Coluna, já conhecedora do modo mineiro, sempre se esquivou do enfrentamento. Retornando a BH,
o major Amaral deixou parte da tropa, depois reforçada, ao
comando do capitão Lery, que chegou a marchar e atravessar a
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Bahia em perseguição ao inimigo, numa jornada que penetrou
meses de 1926.
Justificando suas estratégias de movimento com pequenos destacamentos ao General Malan, afirmava Klinger:
“Meu general, os homens da Polícia Mineira são os ideais
para minha estratégia (...) Quanto a esses soldados da Força
Pública de Minas, pode o Sr. confiar neles. Podem alguns não
saber fazer um ‘o’ com um fundo de garrafa, mas, à sua retaguarda, poderá o Sr. armar o seu PC. Eles garantirão com a
vida sua incolumidade física e moral”.
G) Fechamento da seção
As notícias de que dispomos, dos laboriosos historiadores, constam que Roberto Drexler não renovou seu contrato
com o Estado para o ano de 1924. Seu último batalhão-escola recebera o nº 9 ou 10, concluindo a instrução ao final de
1923. Simpatizando, ou não, com os métodos desse coronel
de formação nitidamente prussiana, não há como fugir de uma
verdade: ele formou uma nova Força Pública – deu-lhe conotações de “exército estadual”. Quando lançada em sucessivos combates de 1924 a 1926, ela demonstrou, à saciedade,
que sabia combater, que não se curvava diante de nenhum
inimigo. Os oficiais do exército brasileiro e os paulistas, que
atuavam sob a égide de uma “Missão Militar Francesa”, sabiam disso. Portanto, tinham confiança em combater do lado
mineiro.
O estrategista Bertholdo Klinger, que comandara soldados mineiros, mesmo sabendo do afastamento voluntário de
Drexler, reconheceu sua obra de “fazer soldados guerreiros”.
Após os combates, tendo conhecimento de que o notável instrutor residia em BH, enviou-lhe uma carta:
“Ao Cel Roberto Drexler – Belo Horizonte – Aproveito
término oito meses de campanha Mato Grosso-Goiás, em
que tive a honra de comandar elementos Força Pública
Mineira, para satisfazer sincero impulso apreço profissional,
apresentando distinto mestre parabéns obra conseguiu
realizar. Oficiais e praças que comandei, na preparação e
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no emprego, fazem honra qualquer bom exército, a qualquer
mestre de escol. Saudações. Major Bertoldo Klinger.”
O homem amorfo, aquele que nada realiza nem empreende, inteligência míope, costuma obter unanimidade em
sua aceitação numa organização. Porém, aquele que empreende, constrói, lidera, e não se curva diante dos obstáculos, tem
amigos e admiradores, mas também se depara com os que não
aceitam, que o detratam. Drexler, pelos breves incidentes que
o levaram até mesmo a pedir exoneração ao Presidente do
Estado, teve aqueles que se honraram em ser seus discípulos,
multiplicaram seus ensinamentos, defenderam-no, elogiaram-no: Joviano de Mello, Campos Amaral, Oscar Paschoal, Vieira Christo, Vicente Torres, Edmundo Lery, José Vargas ... Contudo, teve também aqueles que, por questão de personalidade,
resistiram-lhe. Mas o pior: havia os intrigantes e difamadores
que agiam à socapa.
Diziam os antigos, e eu cheguei a conversar com um
deles, em 1962, quando fui fazer um IPM, em Itabira. Esse
velho companheiro – Cel Luiz de Oliveira Fonseca, nascido
1885, praça de 1903 – era Delegado Especial de Polícia do
município. Para mim, foi um achado encontrar ainda vivo, e
em atividade pesada, um miliciano tão cheio de história. Conversador, batemos longos papos. Satisfazendo curiosidade,
perguntei-lhe sobre Drexler. Ele disse-me que fora seu instruendo como tenente ou capitão, participando de um dos batalhões escola. Segundo ele, o homem personificava uma “universidade militar”: armamento, tiro, marchas estafantes, fome
provocada, simulações de combate... Era duro e rígido. Não
perdoava os indolentes e preguiçosos. Costumava ofendê-los
cruelmente. A seu ver, Drexler dera uma guinada, à prussiana,
na Força Pública. Sentia-se honrado em ter sido seu discípulo,
e que, certamente, alguns o odiavam.
Um trecho da mensagem do Presidente Mello Viana
ao Congresso (MG19Jul926): “Para ministrar à tropa a
instrução aconselhada nos processos modernos de combate,
segundo os quais as armas automáticas, pela sua rapidez de
fogo, constituem o meio de ação da infantaria, foram postos à
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disposição do Estado, pelo Governo Federal, dois instrutores
de metralhadoras e de fuzis metralhadoras.”
Os dois instrutores vieram, 1925, da Escola de Sargentos de Infantaria-ESI/EB: sargentos Hildebrando Bayard Melo
e Walter. Hildebrando, encarregado de ministrar ‘Combate e
Serviço em Campanha’ conseguiu um grande entrosamento
com a nossa tropa, e tornou-se amigo do major Otávio Campos
do Amaral, chegando ao ponto de acompanhá-lo ao Norte de
Minas, quando a Coluna Prestes adentrou em nossa terra, vindo da Bahia, e participou, ativamente, de perigosas missões.
O brilhante sargento Hildebrando, retornando à ESI,
ingressou na escola de oficiais, formando-se na década de
1920. Após reformado, como General de Divisão, escreveu
um livro de memórias – No Exército Do Meu Tempo – editado pela Biblioteca do Exército, em 1987. Na segunda parte
da obra, o autor inseriu, em extenso capítulo, páginas de 43
a 71, sua experiência na Força Pública Mineira, nos idos de
1925/1926. Dentre os oficiais que conheceu, destacou alguns
nomes: tenente-coronel Joviano de Mello, tenente José Vargas,
tenente Geraldino e major Otávio Campos do Amaral. Sobre
este, afirmou: “O Major Amaral poderia figurar em qualquer
Exército sem destoar...” Entretanto, parece-me importante, do
ponto de vista histórico, suas recordações relativas ao coronel
Drexler:
“Bem antes da nossa ida para lá, a Polícia tinha sido
instruída por um ‘soi-disent’ oficial da reserva do Exército
suíço, o Sr. Roberto Drexler, comissionado pelo Governo do
Estado, no posto de Coronel de Polícia. / Era, ao que diziam
e contavam, homem rigoroso e enérgico. A instrução militar
adotada era a do Exército alemão, idêntica à do Exército Brasileiro anterior ao advento da Missão Militar Francesa.
O método adotado por ele era caracterizado pela
grosseria no tratamento dispensado aos subordinados, mesmo
que fossem oficiais, e isso ocasionava um verdadeiro contraste
com os métodos usados no nosso Exército. Entretanto, ele era
estimado e admirado por muitos dos componentes da Polícia,
principalmente por aqueles mais atrasados intelectual e
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socialmente. Dos oficiais mais evoluídos como, por exemplo,
aqueles aos quais me referi, linhas atrás, nunca ouvi qualquer
referência à sua pessoa ou à sua atuação.
Mas, das conversações que mantive com alguns deles,
era fácil se deduzir e tirar conclusões. Certa vez, conversando
com o Comandante de um Batalhão, junto ao qual estávamos
atuando, ouvi-o fazer referência ‘ao modo gentil de nós darmos instrução’. Das conversações com os sargentos ou entre
eles mesmos, colhíamos, porém, informes que nos causavam
pasmo. Certa vez comentavam alguns sargentos uma das mais
grotescas passagens entre o ‘Suíço’ – era como eles se referiam a ele – e um capitão que estava sendo submetido a uma
prova no comando da tropa.
O capitão era um homem já idoso, talvez cinquentão,
vermelhusco e branco-arana. Sofria de estreitamento da uretra e, estando com a bexiga cheia, pediu para afastar-se. Encontrando uma moita próxima, aproveitou-a para atrás dela
ocultar-se enquanto urinava; em consequência do referido estreitamento, a micção foi demorada. Então, mesmo na presença dos comandados, o Suíço gritou-lhe de onde se encontrava,
no seu sotaque de gringo: - ‘O senhor capitão, me diga se quer
que mande chamar uma partêrra’. Ao término da jornada desse dia, referindo-se à atuação deste mesmo oficial, fez a observação: - ‘Senhor capitão, seus galões farriam melhor figurrra
se estivessem dependurados na bunda de um cachorro!’
Então perguntei aos sargentos: - Mas vocês suportavam isto? Responderam-me que o homem hipnotizava...”
E o escritor continuou outros detalhes, inclusive um
que me pareceu essencial para algumas ilações: “... o Cel
Drexler, segundo comentários, importava alimentos, armamento e munição da Europa; as bolachas que eram distribuídas à tropa, durante os exercícios de campo, vinham em latas
herméticas...”
O Cel Drexler, tendo fechado a última escola ao final
de 1923, permaneceu em BH por 4 anos em outras atividades, só retornando à Força Pública, em 1928, como instrutor
militar do Corpo-Escola, mas sem a autoridade que, durante
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11 anos, ostentara – Coronel Instrutor-Chefe, perante o qual
até os comandantes se curvavam, como vimos em despachos
antecedentes. Isto, ao que tudo indica, não lhe agradou, tanto
assim que ele retornou à Europa, ainda com o educandário em
funcionamento; despedida no MG31Mar930: “Esteve ontem
no gabinete do dr. Odilon Braga, secretário da Segurança e
Assistência Pública, o coronel Roberto Drexler, ex-instrutor
da Força Pública do Estado de Minas Gerais, a fim de apresentar as suas despedidas e ao mesmo tempo agradecer a confiança nele depositada.”
Como ele – questiona este autor – homem boêmio,
sobreviveu, em BH, de 1924 a 1927? Como importador de
equipamentos e alimentos!? Certamente, uma atividade lícita
e mais remuneradora.
As memórias 4, de Pedro Nava, Beira-Mar, Ateliê Editorial, nos citam Drexler nas andanças pelas casas noturnas:
“... Sentamo-nos num canto, perto de uma mesa de sala de
jantar oval, ocupada pelo Coronel Drexler (...) A cerveja ali
jorrava em cachoeira. Ele, muito animado posto que carrancudíssimo, dava vozes de comando à banda (onde havia vários instrumentistas seus subordinados). Agorra o Canjerrês.
Agorra essa negrra querr me darr. Ou o Pé de Anjo, o Me
leva me leva...”. Noutra passagem, Rosa, uma mulher exuberante, cognominada a Rainha da Colmeia, circulou no salão, e
foi cumprimentar a roda do coronel Drexler e do doutor Delegado. “Falou a todos os coronéis, sussurrou baixo o leão de
chácara...”

SEÇÃO III
– Consolidação das Organizações de Segurança Pública –
Presidente do Estado 7Set1926 a 7Set1930: Antônio Carlos
Ribeiro de Andrada
Secretários de Segurança e Assistência Pública: José Francisco
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Bias Fortes (até outubro1929) e Odilon Duarte Braga (até final
do governo)
A) Considerações iniciais
O Governo antecedente – Mello Viana – semeou, legislativamente e com algumas medidas práticas, as bases para
que o Governo Antônio Carlos fortalecesse a Força Pública e
configurasse, de vez, uma Organização Policial Civil. Assim,
Polícia Militar e Polícia Civil, termos empregados assertivamente no breve Governo de Raul Soares, realizaram-se.
O Decreto 7.300, 29Jul926, detalhou a organização da
Força Pública, dando-lhe direcionamentos precisos no tocante
à logística em todas as suas variantes, com ênfase à Saúde, e
à formação dos quadros – Art. 358. “Devem ser empregados
todos os esforços para formar soldados vigorosos e disciplinados que conheçam bem suas funções na paz e na guerra, e
para desenvolver nos oficiais, sargentos, cabos e anspessadas,
nos limites das respectivas atribuições, as qualidades de gol
e de vista, iniciativa e decisão que lhes permitam comandar
com rapidez, precisão e segurança, utilizando judiciosamente
o terreno e tirando o melhor partido das armas em combate.”
Constata-se que a prioridade do Governo era adestrar o
exército estadual. Nessa ótica, o regulamento enfatizou as Escolas Regimentais, que já funcionavam, e preconizou a criação
da Escola de Sargentos – Art. 370: “O curso da escola de sargentos terá a duração de dois anos e constará das seguintes
matérias: Português, francês, aritmética, geometria prática,
noções de História do Brasil e Militar, geografia, chorographia, elementos de física e química, noções de direito, noções
de balística, noções de tática e resolução de temas táticos”.
Na sequência, dedicou artigos à instrução militar individual e coletiva, abordando as diferentes facetas para a tropa
guerrear. A Força Pública caminhou para sua conotação puramente militar não por vontade própria, mas, e sim, pelo desejo
e vontade política dos sucessivos governantes, que enxergavam o modelo paulista com precaução. Minas não poderia ficar à esteira! Era o pensamento governamental.
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Por sua vez, uma Organização Policial Civil deveria estar em condições de enfrentar a criminalidade, ainda violenta,
que imperava em Minas Gerais. A Força Pública colaboraria,
porém não lhe era possível, em face dos encargos militares,
“carregar todo o ônus” como o fizera no império e nos 35
primeiros anos da República.
O Decreto 7.215, de 27Abr926, aprovou o Regulamento Policial do Estado. Esse documento consagrava o que já
vinha sendo feito e abria perspectivas da polícia de carreira,
laboratórios técnicos, escola policial...
B) Final 1926/Ano 1927
Instalou-se, em 1926, a Secretaria de Segurança e Assistência Pública, substituindo-se a Chefia de Polícia. O Secretário nomeado, Bias Fortes, reportava-se diretamente ao Presidente do Estado, e tinha, sob suas ordens diretas, a Polícia
Civil e a Força Pública.
O Decreto 7.437, de 21 de dezembro/1926, lastreando-se no anterior 7.215/26, aprovou o novo Regulamento Policial do Estado. Documento substancioso em qualidade, cujos
dispositivos, na maioria, perduraram por muitos anos. Delegado Especial de Polícia na década de 1960, a ele recorri, como
também ao Regimento de Cadeias, de 1918. O major Antônio
Norberto dos Santos, ao estruturar seu valioso Manual de Policiamento, em 1960, também fez referência naqueles documentos que persistiam em várias normas de procedimento policial.
O Secretário Bias Fortes foi bem ativo. No âmbito da
Polícia Civil, por Portaria de 7Mar27, alterou a organização
das 40 regionais, preenchendo-as segundo a legislação. Pelo
Decreto 7.575, 13Abr/927, a Inspetoria de Veículos teve seu
regulamento aprovado, contendo, a exemplo de São Paulo e
RJ, modernas normas de trânsito relativas a emplacamento, infrações e multas, como também foi reforçado o corpo de Fiscais de Trânsito. A Guarda Civil, Decreto 8.846, 24Out927,
dirigida por um Delegado Auxiliar, passou a contar com 500
homens e recebeu estrutura de serviço médico. Ainda em
1927, a Lei 969, 11Set, regulamentada pelo Decreto 8.068,
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de 12Dez, ensejou alterações no Gabinete de Investigações e
Capturas, que evoluiu para Departamento com Delegacias Especializadas de Segurança Pessoal, Ordem Política e Social,
Furtos, Roubos e Falsificações, Fiscalização de Costumes e
Jogos, Vigilância Geral e Capturas... Já no primeiro ano da
Secretaria de Segurança, a Polícia Civil tomava impulso.
No tocante à Força Pública, ressaltamos algumas
notícias veiculadas em diferentes edições do Minas Gerais.
MG27Mar – Bias Fortes, acompanhado do Assistente Militar,
capitão José Gabriel Marques, e membros de seu gabinete,
comparecera, no dia anterior, à Fazenda da Baleia, para assistir
aos exercícios de tiro de combate executados pelo pelotão
de metralhadoras do 1º BI, sob a direção do 1º tenente José
Vargas da Silva, e supervisão do comandante Otávio Campos
do Amaral. Em seguida, houve simulação de combate, com
a participação de diversos pelotões... Ao deixar o local, o
Secretário Bias Fortes cumprimentou o comandante Amaral e
toda a tropa empenhada pelos exitosos resultados.
MG12Jun927, em suas páginas 8 e 9, descreveu a cerimônia que se desenvolvera por toda a tarde do dia anterior
no quartel do 5º Batalhão, comandado pelo tenente-coronel
Joviano de Mello. Presenças do Presidente do Estado, Secretariado, altos comandantes do EB, Prefeito da Capital e outras
autoridades. Consistiu a solenidade em inaugurações: retrato
do Presidente Antônio Carlos no gabinete do comando, museu militar e inscrição, em mármore, dos militares da unidade, mortos nos diversos combates de 1925, no Mato Grosso e
Goiás. A edição transcreveu o nome dos heróis dessas campanhas, o pronunciamento do comandante Joviano e o discurso
do Presidente do Estado.
MG1ºJul927 – Publica Exposição de Motivos do
Secretário Bias Fortes, de 16 de junho, encaminhando ao
Presidente do Estado, para aprovação, o novo Regulamento
da Força Pública, que foi aprovado pelo Decreto 7.712,
da mesma data. O regulamento, acompanhado de diversos
formulários e anexos, compunha-se de 828 artigos,
abrangendo todos os aspectos da organização, competências,
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atribuições e funcionamento da Força Pública, ocupando
30 páginas do órgão oficial: Comando Geral, Corpo Escola,
Pessoal, Comissões, Punições e Recompensas, Transferências,
Vencimentos, Serviço Auxiliar, Serviço de Saúde, Instrução,
Escolas Regimentais, Escola de Sargentos, Bibliotecas, Linhas
de Tiro, Oficial de Ronda, Guardas, Destacamentos, Patrulhas,
Comandantes, Sargentos, Cabos, Anspeçadas, Soldados etc.
Alguns pontos relevantes da Exposição de Motivos do
Secretário Bias Fortes:
“Senhor Presidente / Julgando oportuna e de vantagem a reorganização da Força Pública, de modo a torná-la
mais eficiente, removendo alguns males e preenchendo várias
lacunas, submeto a alto critério de V. Exc., em forma de regulamento, o resultado de meus estudos e observações.
Antes de expor, em pormenores, a traça que se me afigurou mais consentânea com as necessidades de ordem geral
verificadas no exercício das funções de comandante da corporação, devo salientar que a nossa Força Pública tem granjeado, nos últimos tempos, renovados títulos de reconhecimento
não só do povo mineiro, como de todo o país, pela correção,
disciplina com que se tem desincumbido das árduas e melindrosas tarefas, que lhe foram cometidas, na defesa da legalidade e da ordem pública...
Como demonstração de apreço pelo que fizeram os nossos soldados para elevar o nome do Estado, e, principalmente,
por bem se enquadrar no pensamento governamental, consignado por V. Exc., em seu programa, de ligar vivo e carinhoso
zelo à nossa milícia, procurei reorganizar a Força Pública,
aprimorando-lhe a instrução militar, para que ela preencha os
seus fins específicos como elemento de manutenção da ordem
e de defesa social...
No terreno dos fatos, porém, fora cegueira não reconhecer que, depois da retirada do instrutor Roberto Drexler,
nada mais realizamos em favor da continuidade da instrução
militar...
É inquestionável que um dos grandes obstáculos ao
aperfeiçoamento da instrução repousa no fato de se permitir
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o engajamento dos recrutas em qualquer dos batalhões e na
distribuição dos mesmos pelos destacamentos do interior do
Estado, sem que tenham atingido uma apurada instrução...
A meu ver, a organização conveniente, para dispormos
de eficiente contingente militar, é a delineada neste regulamento com a criação do Corpo Escola...
Um organismo militar não poderá funcionar eficientemente se não tiver ordem, obediência e disciplina...
A arma de cavalaria, cuja eficiência não há mister de
encarecer, mereceu particular atenção, tendo-se em vista que
é um dos melhores elementos no policiamento da Capital pela
extensão da área da mesma. Pelo regulamento elevou-se à
categoria de Corpo o antigo Esquadrão, com efetivo de 216
homens...”
Art. 1º - “A Força Pública do Estado de Minas Gerais
tem por fim a defesa da pátria e das instituições republicanas,
da ordem e da tranquilidade públicas, da integridade e autonomia do Estado e a garantia da propriedade, da honra e do
domicílio dos cidadãos.”
Art. 2º - “A Força Pública ficará sob as ordens imediatas do Presidente do Estado e subordinada à Secretaria
da Segurança e Assistência Pública, a cujo titular competirá
o seu comando.” Parágrafo único. “É amovível e poderá ser
concentrada onde as circunstâncias o exigirem.”
Art. 3º - “A Força Pública compor-se-á de: a) Um Departamento Administrativo. b) Cinco Batalhões de Infantaria.
c) Um corpo escola. d) Um corpo de cavalaria. e) Uma companhia de sapadores e bombeiros. f) Serviço auxiliar. g) Serviço de saúde.”
O Regulamento aprovado pelo Dec 7.712 vigorou por
vários lustros. Embora substituído por novas normas, lembrome bem de meus tempos de tenente, quando ocorria alguma
dúvida na execução de serviços de toda ordem, os antigos
camaradas nos orientavam a recorrer ao “Gato Morto”, como
esse documento era chamado nas décadas de 1950/1960,
tanto assim que ele ainda foi referência bibliográfica na obra
POLICIAMENTO, Cel Norberto, em 1960.
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Pequenos trechos da Mensagem Governamental enviada ao Congresso Estadual (MG15Jul927). Referindo-se às
eleições de Fev927:
“Ao esforço daqueles a quem investi das funções de delegados auxiliares e de delegados regionais, assim como dos
oficiais da Força Pública por mim aproveitados em serviços
dessa mesma natureza, ficou sendo devida, em grande parte,
a ordem que por todos os municípios do Estado, salvo uma
exceção, reinou durante os dias, quase sempre tempestuosos,
no decurso dos quais se processaram os últimos pleitos eleitorais...
Não sendo lícito ao Estado, ao menos por agora, aumentar os efetivos da nossa força policial, e convindo reter
nos quartéis, para fins de instrução militar, muitas das praças
nela engajadas, considero conveniente a organização, mesmo
que restrita aos mais importantes municípios do Estado, da
guarda civil, devendo-se a esse fim contar com o auxílio das
municipalidades. / O exemplo de Juiz de Fora, que, a partir
do corrente ano, concorre para a manutenção da guarda civil
local, precisa ser imitado e seguido.”
Quanto ao efetivo da Força Pública, consta ter sido fixado para 1927 em 139 oficiais e 3.885 praças, esclarecendo
a aludida mensagem que “Esse número não está atingido, em
consequência de não se haverem apresentado voluntários em
condições de engajamento (...) Devo atribuir a falta de voluntários para o engajamento ao fato de que os vencimentos fixados para as praças é insignificante (...) Apraz-me reconhecer
de público o espírito de disciplina e devotamento que caracteriza a oficialidade e os soldados de nossa Força, a que a causa
da ordem legal, em mais de uma expedição, deveu relevantes
serviços...”
Notas relativas a 1927:
(1) MG18Jun – tenente João Guedes Durães assassinou
o Delegado Regional de Polícia de Passos – dr. Alcides Baptista Ferreira;
(2) MG10Jul – tenente Claro da Silva Durães regressava
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da fazenda do Freitas, estrada de Nova Lima, depois de haver
cumprido uma ordem de serviço, quando foi colhido com o
animal que montava, por um caminhão que vinha em sentido
contrário. Em face da gravidade dos ferimentos, faleceu em
seguida.
(3) MG18Jul – noticiário de Juiz de Fora contém elogio aos escoteiros que trabalhavam sob o comando do tenente
Otávio Diniz.
C) Ano de 1928
MG6Jan928 – “Em data de 4 deste mês, foi firmado
contrato com o sr. coronel Roberto Drexler para instrutor da
Força Pública do Estado durante o corrente ano.”
MG15Jan, dentre as diversas pessoas que, em 14, conferenciaram com o Secretário Bias Fortes, relacionou o coronel Roberto Drexler.
MG28Jan – Decreto Presidencial 8.170 aprovou o quadro de distribuição da Força Pública em destacamentos. Seguiu-se a distribuição pelos batalhões: 1º, 2º, 3º e 4º.
MG7Fev – Relacionou Cel Drexler entre os que conferenciaram com o Secretário de Segurança Pública.
MG8Fev928 – Trouxe diretrizes para o Policiamento
de Carnaval na Capital, com a cidade dividida em regiões: (1)
O delegado dr. Pimenta Bueno será auxiliado pelo capitão Bragança e tenente Brandão; (2) dr. Clóvis de Carvalho, auxiliado pelo capitão Arthur Tavares, tenentes Praes e Archimínio
Chaves; (3) dr. Edgard Franzen, auxiliado pelo capitão Mello
Franco, tenentes Ezequiel Castilho e J. Marcelino. Na delegacia da 4ª circunscrição estarão de plantão: capitão Procópio,
sábado e domingo; tenente Apolíneo, segunda e terça. Na 2ª
circunscrição, estarão de plantão: capitão José Silveira, sábado
e domingo; tenente Machado Silveira, segunda e terça. Policiamento geral de veículos, o delegado dr. Gil A. da Silva, auxiliado pelo inspetor geral tenente Silva Pinto e inspetor Josino
Mendes. Fiscalização e inspeção dos postos da guarda-civil:
tenente José Francisco da Fonseca.
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Notícias policiais por amostragem:
MG23Mar928 noticia crime bárbaro, no distrito de Remédios/Barbacena. Fazendeiro Francisco Esteves, indo para
sua fazenda, a cavalo, caiu em emboscada de assaltantes. Foi
morto a foiçadas e machadadas, sendo-lhe roubado todo dinheiro. “O sr. capitão Fulgêncio dos Santos, delegado especial
de Barbacena, indo ao local do crime, por meio hábil, conseguiu tudo desvendar, prendendo três dos criminosos, que são
quatro...”
MG29Mar928 – Ampliada jurisdição do delegado especial de Barbacena a Piranga e Ubá.
MG4Nov928 – Diversos delegados comunicaram ao
Chefe de Polícia, desvendamento de crimes e prisões de delinquentes: de Oliveira, dr. Alfredo Martins; São Manoel do
Mutum, tenente Alvino Alvim de Menezes; 3º Distrito Capital,
dr. José Mariano de Sales; 2º Distrito Capital, dr. Miguel Gentil; Caratinga, dr. Alarico Alencar; Montes Claros, tenente Otávio Diniz; Diamantina, tenente Jader Ferreira Ramos; Pará de
Minas, dr. Diogo Renato; Lavras, dr. Bernardo Aroeira Filho;
Carangola, capitão Aníbal Ramos; Monte Santo, dr. Almeida
Magalhães.
Embora em menor número, os delegados militares ainda são úteis ao esquema policial. Verdade indiscutível: os velhos militares foram os desbravadores!
O ENSINO DESLANCHOU
MG5Fev928 – Corpo Escola – “Realizou-se ontem,
nesta Capital, a instalação oficial do Corpo Escola, unidade
criada na última reorganização por que passou a Força Pública do Estado. / Às 13 horas, chegou ao respectivo quartel
o sr. dr. Bias Fortes, secretário da Segurança e comandante
geral da Força Pública, acompanhado de seu assistente militar, capitão José Gabriel Marques, sendo recebido, na entrada
principal, pelos tenentes coronéis Otávio Campos do Amaral,
comandante do Corpo Escola, e Alfredo Furst, comandante do
1º Batalhão, e respectiva oficialidade...”
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MG7Jul – “A convite do sr. tenente-coronel Otávio
Campos do Amaral, comandante do Corpo Escola, o Conselho Técnico-Militar, sob a presidência do sr. dr. Bias Fortes,
secretário da Segurança e Comandante Geral da Força Pública, esteve reunido ontem no quartel daquela unidade e no
stand do Tiro Mineiro, onde assistiu a diversos exercícios de
ordem unida, maneabilidade e tiro de F.M., executados com
admirável precisão pelo respectivo pessoal, destacando-se
nos primeiros exercícios a ginástica em conjunto e o desfile
no passo cadenciado. A esses trabalhos assistiu, também, em
companhia do sr. Secretário, o sr. tenente-coronel Moysés Alves, comandante do 10º BC.”
MG25Jul – Secretário Bias Fortes descreveu os exercícios que assistiu no Corpo Escola em companhia do Conselho
Técnico-Militar, elogiando o nível de excelência da tropa. Elogiou o comandante Otávio Campos do Amaral, a oficialidade
e toda a tropa.
MG5Jun928 – Decreto nº 8.507, de 4Jun, criou uma
escola primária anexa ao Corpo Escola da Força Pública.
MG20Jun – Publicou encerramento do curso ministrado pela Escola Regimental do 5º Batalhão. Cerimônia presidida pelo comandante tenente-coronel Joviano de Mello.
Presenças: 1º tenente José Pinto de Souza, diretor da Escola
Regimental, e professores Faustino David da Costa e Joaquim
Alves de Oliveira. Seis alunos destaques foram premiados.
Manifestações eloquentes do comandante e do professor Joaquim.
MG26Fev928 – “Criada pelo decreto nº 7.300, de
29 de julho de 1926 e mantida pelo regulamento nº 7.712,
de 16 de junho de 1927, instalou-se ontem, nesta Capital, a
Escola de Sargentos da Força Pública, que irá funcionar à
rua Timbiras, 583. / Às 13 horas, chegava à Escola o sr. dr.
Bias Fortes, Secretário de Segurança e comandante geral da
Força Pública, acompanhado de seu assistente militar, capitão
José Gabriel Marques, achando-se ali já presentes, além dos
srs. comandante Oscar Paschoal, como representante do sr.
Presidente do Estado, diretor e professores da Escola, e outras
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pessoas, dentre as quais os srs. coronel Roberto Drexler,
instrutor da Força Pública, comandantes Joviano de Mello e
Juvenal Pequeno, do 5º Batalhão e do Corpo de Cavalaria (...)
Formavam ala à entrada da Escola os alunos matriculados,
em número superior a cem (...) foi lida a ata da instalação da
Escola e proferido pelo tenente Campos Christo o discurso que
transcrevemos abaixo, terminado o qual fez uso da palavra
o sr. dr. Bias Fortes, que, em brilhante improviso, depois de
declarar, em nome do sr. presidente do Estado, instalada a
Escola de Sargentos, realçou as vantagens que, por certo,
advirão para a Força Pública de tão notável melhoramento,
acentuou as pesadas responsabilidades dos professores em
boa hora escolhidos para se encarregarem da formação
intelectual dos inferiores de agora, que serão os oficiais de
amanhã e, falando dos serviços que à Força Pública devem o
Estado e o próprio país, fez sentir que o governo tinha sempre
prazer em homenagear a Força Pública e em reconhecer o
valor de seus soldados, tantas vezes comprovado nos campos
de batalha, e que, assim sendo, esse melhoramento se impunha,
para o levantamento do nível intelectual da corporação (...) O
corpo docente da Escola, ficou assim constituído: diretor, 1º
tenente José Carlos Campos Christo, professores, drs. Djalma
Andrade, Manoel José de Oliveira, José Alves Garcia e Teófilo
Ribeiro da Costa Cruz...”
Trecho do discurso do tenente Campos Christo: “Exmo.
sr. Secretário de Segurança e Assistência Pública – Instalando
a Escola de Sargentos, presta V. Excia. à Força Pública um
desses serviços cujo valor é ocioso encarecer (...) nesta casa,
diretor e professores, tudo faremos para honrar a confiança
em nós depositada. Responsáveis pela formação intelectual
dos futuros oficiais da Força Pública, aqui trabalharemos
com afinco e satisfeitos, certos de que, dedicando as nossas
melhores energias ao preparo daqueles que se consagram ao
serviço de uma tão nobre corporação, estaremos, por nossa
vez, servindo ao nosso querido Estado...”
MG14Mar928 – “Como noticiamos, foi, há dias instalada a Escola de Sargentos. Antes do início do curso, foram
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submetidos a exame todos os inferiores e graduados que pleitearam a matrícula naquele estabelecimento de ensino. / Dos
inscritos, em número de 102, foram considerados com preparo
suficiente para frequentar o curso 57 alunos. / O sr. Presidente Antônio Carlos, logo que soube do resultado das provas,
providenciou no sentido de ser organizado um Curso Anexo à
Escola de Sargentos, destinado a preparar os demais candidatos...”
MG21Jun – Secretário Bias Fortes visitou Escola de
Sargentos e assistiu início dos exames do 1º período. Saiu impressionado pelo excelente aproveitamento.
MG2Jul – Difundido os resultados do 1º período Escola de Sargentos.
MG2Dez – Publicou resultado 1º ano letivo, Escola de
Sargentos.
D) Anos 1929/1930 – 7Set (final de Governo)
29Out929 – Assumiu Secretaria de Segurança e Assistência Pública o dr. Odilon Duarte Braga. Bias Fortes, após
profícua gestão, seguiu rumo político. Deixou plantada uma
Organização Policial Civil, e fortaleceu, cultural e militarmente, a Força Pública. No tocante ao modelo de São Paulo, que
Minas internalizara, a Força Pública nada ficava a dever e, no
que respeitava à Polícia Civil, as atividades básicas de uma
moderna polícia foram implantadas: Identificação e Estatística
Criminal, Serviço Médico-Legal, Setor de Investigação e Capturas, Delegacias Especializadas em repressão delinquencial...
O Decreto nº 8.982, 19Fev1929, aprovando o regulamento do Serviço Médico-Legal constituíra um grande avanço
técnico-científico para suporte da investigação policial, assim
como a Assistência Social que estava afeta ao organismo policial. O encaminhamento do regulamento ao Presidente foi
precedido de uma Exposição de Motivos muito bem fundamentada pelo Secretário Bias Fortes (MG20Fev).
ATO DE JUSTIÇA
Alinhada como reserva de 1ª linha do Exército
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Nacional, ao lado do qual combatera nos tempos trevosos de
rebeliões insensatas, a milícia deveria seguir certas regras.
Uma delas: seu posto mais alto na hierarquia militar seria o de
TENENTE-CORONEL.
Nos combates de 1924 a 1926, em São Paulo, Mato
Grosso e Goiás, muitos tombaram no campo de batalha; alguns, feridos, incapacitaram-se para o serviço ativo; outros,
bravos, prosseguiram a carreira. O governo do Estado reconheceu-os em sublimes homenagens públicas: promoções post
mortem; promoções por atos de bravura ao posto imediato para
soldados, graduados e oficiais. Dentro desse contexto, comandantes impecáveis. Um deles: o tenente-coronel Joviano de
Mello, comandante de 5º BI – que o instalara, na Capital, em
25Mai922, e o comandou até 5Abr930. Era um bravo. Sua unidade, instalada a insurreição paulista/1924, partiu para a luta
na primeira hora. Sua postura de comandante e líder: objeto de
admiração do governo e dos camaradas nas frentes de combate. No entanto, em face do regulamento, fora o único a não ser
contemplado com a ascensão ao posto imediato.
O Presidente Antônio Carlos – líder político de projeção nacional – não se curvava a injustiças. Alertado, sentiu que
precisava contemplar o bravo comandante Joviano, e arquitetou a construção legal. Em 19Fev929, promoveu-o a CORONEL:
DECRETO nº 8.981: “Promove ao posto de coronel o
tenente-coronel da Força Pública, Joviano de Mello. / O Presidente do Estado de Minas Gerais, usando das atribuições
que lhe confere o art. 57 da Constituição, e considerando que
foram promovidos a postos imediatamente superiores todos os
oficiais que tomaram parte na campanha contra os revoltosos, com exceção apenas do tenente-coronel Joviano de Mello, porque sendo, na ocasião, a Força Pública de Minas uma
corporação auxiliar de 1ª linha, nela não poderia existir posto
superior ao de tenente-coronel; considerando, porém, que havendo esse oficial, não só no preparo e mobilização das forças
que partiram nas referidas expedições, como em campanha,
comandando efetivo superior a mil homens, prestado serviços
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que os Governos da União e do Estado e as altas patentes do
Exército a que esteve subordinado julgaram valiosos, acordado ficou com o Ministro da Guerra que, de conformidade com
o art. 13 da Lei Federal nº 15.231, de 31 de dezembro de 1921,
a promoção a coronel se poderia verificar na Força Pública
de Minas; considerando, finalmente, o disposto no art. 4º da
Lei Estadual nº 1034, de 20 de setembro de 1928, resolve:
Art. 1º - Fica promovido ao posto de Coronel o Tenente-Coronel Joviano de Mello.
Parágrafo único – Essa promoção não abrirá vaga no
posto de tenente-coronel, para cujas funções no comando do
batalhão continua designado esse Coronel.
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário...”
Justiça se fez!
CONTINUIDADE DO ENSINO
As Escolas Regimentais tiveram desenvolvimento nos
batalhões a partir da década de 1910. Visavam corrigir a anomalia do engajamento de soldados semianalfabetos, ou mesmo
analfabetos. Estes constituíam, segundo alguns antigos servidores, 80% das fontes de recrutamento. Essas escolas tomaram
força, com previsão na legislação e regulamentos, e sedimentaram-se ao longo dos anos. Em Fev928, veio o Corpo Escola – unidade de formação de soldados, precursora do extinto
Batalhão Escola, e do atual Centro de Formação de Soldados.
Sabiamente, o Secretário Bias Fortes entregou o Corpo Escola
ao comando do tenente-coronel Otávio Campos do Amaral. E,
no mesmo mês, a implantação da Escola de Sargentos. Pelo
que se depreende da Portaria expedida pela Inspetoria Geral
de Instrução, as escolas militares, que ministravam o primário,
eram rigorosamente examinadas. O MG27Nov929 publicou o
Ato, arrolando as escolas do 12º RI/EB, 1º Batalhão, Regimento de Cavalaria, Corpo Escola e 5º Batalhão, e os respectivos
examinadores. Assina o Ato o Inspetor Geral de Instrução –
Mário Casasanta.
MG22Jan929 – Na Seção PELO ENSINO, subtítulo Escola Regimental, publicou: “Anteontem, no 1º Batalhão
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de Polícia, realizou-se a entrega dos diplomas e prêmios às
praças daquele batalhão e do corpo de bombeiros, que terminaram o curso primário da escola regida pelo professor sr.
Átila de Souza Mello. / Às 14 horas, presentes os srs. Ernesto
C. Santiago, inspetor municipal de instrução, representando
o sr. Secretário do Interior, o sr. comandante do 1º batalhão
tenente-coronel Lery Santos (...) a autoridade municipal abriu
a sessão. / Convidou o comandante Lery Santos a auxiliar a
presidência e proferiu breve discurso sobre a instrução nos
quartéis (...) Em seguida, falou eloquentemente o comandante
Lery sobre sua atuação aqui e em Uberaba em prol da alfabetização das praças (...) foram distribuídos diplomas e prêmios
a 11 praças do batalhão e do corpo de bombeiros que, recebendo-os, eram felicitadas pelo comandante, oficiais e aplaudidas pelos seus camaradas. / Falou depois, com emoção e
brilhantismo, o professor Átila, concitando as praças diplomadas a que continuassem a cultivar fora da escola, o cabedal
da instrução que nela receberam...”.
MG11Mar929 – Manobras do 5º Batalhão – “Ontem,
às 8,30, chegava ao campo, onde o 5º batalhão da Força Pública está realizando seus exercícios de maneabilidade, o sr.
Presidente Antônio Carlos, acompanhado de seu assistente
militar, tenente-coronel Oscar Paschoal, e com os senhores
Bias Fortes, secretário de Segurança Pública, e seu assistente
militar, major J. Gabriel Marques; dr. Gudesteu Pires, secretário das Finanças; dr. Djalma Pinheiro Chagas, secretário
da Agricultura; dr. Christiano Machado, prefeito da Capital;
dr. Abílio Machado, diretor da Imprensa Oficial (...) Recebido
S. Exc. pelos srs. coronel Drexler, instrutor da Força Pública,
coronel Joviano de Mello, comandante da referida unidade...”
Prestada a continência de estilo ao Presidente, este e
seus acompanhantes assistiram as manobras que consistiam
numa série de combates simulados com conquista de objetivos
e prisão de inimigos.
“Os trabalhos executados deixaram evidentemente demonstrado o grau de aperfeiçoamento a que tem atingido o
5º batalhão, pela proficiência do sr. coronel Drexler, a quem
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o governo confiou a missão de instruir a sua Força Pública, e
que tem encontrado na oficialidade e na tropa daquela unidade a melhor boa vontade e grande dedicação ao trabalho...”
Observar, conforme supracitado, que, em 30Mar930, o
coronel Drexler esteve no gabinete do Secretário Odilon Braga, despedindo-se, por retorno à Europa.
Escola de Sargentos – MG23Abr929 noticia que a
escola comemorou o 21Abr em sessão realizada a partir de
14 horas no Cine Pathé. Abertura feita pelo diretor Campos
Christo. O aluno 1º sargento Lélio Augusto Fernandes da Graça
pronunciou uma conferência sobre a Conjuração Mineira,
destacando o alferes Tiradentes. O aluno Antônio Drumond
da Fonseca Cruz abordou o tema “Rio Amazonas”. A empresa
proprietária exibiu filmes sobre a data, enquanto nos intervalos
a banda de música do 1º Batalhão tocava.
MG11Jun929 publicou o resultado dos exames do 1º
período929, relativos ao 1º e 2º anos letivos.
MG27Nov929, noticiário sobre educação: visita do Secretário de Segurança e Assistência Pública – Odilon Braga – à
Escola de Sargentos. “... no gabinete da diretoria, o Secretário esteve em animada palestra com o diretor e os professores sobre o proveitoso trabalho que se vem desenvolvendo na
Escola, de tudo se informando detalhadamente, sem ocultar o
seu entusiasmo pela obra que ali se realiza (...). Passando a
percorrer as dependências do estabelecimento, esteve S. Exc.
nas salas de aulas, onde foi recebido com aplausos pelos alunos...”
MG7Dez929 – Reportagem sobre a Inauguração do
Retrato do Major Campos Christo no salão nobre da Escola
de Sargentos. A cerimônia foi prestigiada pelo corpo de autoridades do Estado. Saudou o homenageado, em nome do corpo
discente, o aluno do 2º ano, 3º sargento Cândido Saraiva da
Silva, publicado na mesma edição.
O MG9Dez transcreveu o discurso de agradecimento
de Campos Christo.
Observação: O tenente EB Campos Christo, à disposição da
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Força Pública em missão de ensino/instrução, foi, em 1929,
comissionado ao posto de “Major”. Esse brilhante oficial, era
filho do coronel da Força Pública – Antônio Francisco Vieira
Cristo – que, na Primeira República, ocupou altos cargos no
governo mineiro, e foi assistente de Arthur Bernardes, quando
este Presidente da República.
MG10Dez929 – REVISTA DA ESCOLA DE SARGENTOS – “Recebemos o primeiro número desta nova publicação mensal que acaba de ser lançada sob a direção e
redação dos alunos da Escola de Sargentos da Força Pública
de Minas. / Órgão do ‘Grêmio Militar General Carneiro’, a
Revista da Escola de Sargentos, que se apresenta com agradável aspecto gráfico e excelente colaboração, traz à capa o
retrato de seu glorioso patrono (...) Iniciativa digna de todos
os aplausos, a da publicação dessa revista; os que nela se
empenharam bem orgulhosos se devem achar com o êxito do
primeiro número, através de cujos artigos vê-se o grau de cultura e de inteligência dos sargentos...” Na sequência, o rol dos
diretores da revista e dos artigos com os respectivos autores.
MG19Dez – Relação dos alunos aprovados nas diversas matérias, que concluíram o 2º ano, final do curso; o rol dos
alunos do 1º ano, aprovados para o 2º ano.
MG8Jun930 – Resultados do 1º semestre escolar: matéria e nome dos alunos com respectivos graus.
Checando o rol dos sargentos aprovados na Escola de
Sargentos, podemos encontrar grandes oficiais por ela formados, que exerceram altos cargos de comando nas décadas de
1940/1950: 1) Cândido Saraiva da Silva – Cmt Geral, Chefe
do Estado-Maior, Cmt 2º BI e 6º BI; 2) Melquíades Líbano
Horta – Cmt Geral, Chefe do Estado-Maior e Cmt 9º BI; 3)
Neator de Oliveira – Chefe do Estado-Maior, Cmt 4º BI, 5º BI
e 9º BI; 4) Benedito Joviano dos Santos – Cmt 1º BI, 3º BI e 6º
BI; 5) Lélio Augusto Fernandes Graça – Cmt 2º BI, 5º BI e 6º
BI (considerado uma das maiores expressões literárias da Polícia Militar; Patrono da Cadeira Areopagítica nº 20, Academia
de Letras João Guimarães Rosa); 6) Ademar Vilas Boas – Cmt
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3º BI e 8º BI; 7) Cel José Coelho de Araújo – Cmt 2º BI; 8) Cel
Francisco de Assis Miranda – Cmt 2º BI; 9) Major Santos Ferreira Cavalcanti – Cmt CQG (escritor militar, Patrono Cadeira
nº 10 da ALJGR); 10) Cel José Monteiro de Lima – Cmt 1º BI
e 7º BI; 11) Cel Álvaro Barbosa – Cmt 5º BI e 6º BI; 12) TC
Caetano Retori – Cmt 4º BI.
FATOS DIGNOS DE REMEMORAR
1) Nos idos de 1913, o Presidente Delfim Moreira, talvez ignorando a realidade cultural de Minas, e inebriado pelo
modelo paulista, pretendeu criar uma grande guarda civil municipal que acabaria com os destacamentos, e extinguiria a figura
do Delegado Especial de Polícia, porque estava contratando e
nomeando “bacharéis em direito” para todas as delegacias. A
Força Pública seria tão somente o Exército Estadual. Foi apenas sonho temperado de ilusões! A grande Guarda não vingou,
e o Estado, apesar da evolução dos “delegados bacharéis”, não
pôde prescindir dos oficiais da Força Pública como delegados especiais. Assim, apenas como amostragem dos inúmeros
documentos oriundos do interior, solicitando permanência de
delegados militares, o MG23Dez929 evidenciou um exemplo.
De Araguari, o Secretário de Segurança Odilon Braga recebeu
um radiograma, datado de 18 de dezembro, assinado por políticos e cidadãos ilustres da cidade:
“A Câmara Municipal de Araguari, em um dos seus momentos de desatinos, teve a baixeza de infamemente telegrafar
ao dr. Presidente da República, iludindo sua boa fé e pedindo
garantias constitucionais, por se julgar sem garantias, juntamente com a população. Protestamos veementemente contra
mais essa burla dos inimigos de Minas Gerais, pois Araguari
desfruta inteira calma e tranquilidade entre seus habitantes,
mormente agora, que estamos otimamente garantidos com o
policiamento dirigido pelo enérgico e imparcial tenente Otávio Diniz, que não tem poupado esforços em prol da tranquilidade pública, conforme afirmam os próprios adversários do
governo, os indesejáveis dr. Jeovah Santos e Belchior Godoy,
em seu telegrama de 10 deste, publicado em jornais pretistas.
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Ficais autorizados a tornar público este nosso protesto, feito
em nome do povo independente...”
2) HOMENAGENS AOS SOLDADOS MINEIROS
MORTOS EM CAMPANHA: Edições MG1º/2Nov929 – “Nas
homenagens de ontem aos bravos soldados mineiros mortos
em campanha, não tomaram parte apenas o governo, as autoridades públicas e as classes militares. Belo Horizonte inteira
participou, de alma e coração, daquela expressiva e sincera
manifestação de saudade e de reconhecimento aos bons cumpridores do dever, aos heroicos soldados da Força Pública
mineira, que, como soldados, souberam morrer, em defesa das
instituições republicanas (...) A Missa na Matriz de S. José (...)
No meio da igreja erguia-se o cadafalso e, sobre ele, coberta
com a bandeira nacional, a urna com os despojos dos soldados mineiros (...) Colocada a urna no coche fúnebre, moveu-se
o cortejo em direção ao cemitério do Bonfim (...) O MONUMENTO – OS NOMES DOS SOLDADOS MORTOS / O belo e
artístico monumento, todo em mármore branco, que se ergue
ao lado do túmulo do grande Raul Soares, é encimado pela
imagem da Pátria que, de joelhos, sustenta à mão uma coroa de louros. Na face principal do monumento, numa placa
de bronze, lê-se (...) Na base do monumento, encontra-se uma
coroa de bronze, com esta dedicatória: ‘Aos seus leais servidores, vítimas do dever, homenagem do Estado de Minas
Gerais’ / Nas demais faces do mausoléu acham-se inscritos
os nomes dos soldados da Força Pública que pereceram em
campanha...”.
Na campanha de S. Paulo, em 1924: 2 cabos e três
soldados; em Três Lagoas, um cabo; em Espírito Santo do
Pinhal, um sargento e um cabo. Faleceram em consequência
da campanha: Três sargentos, quatro cabos, dois anspeçadas e
17 soldados. Campanha de 1925: Em Rio Pardo – dois tenentes
e um cabo; em Couto de Guanhães, dois cabos; em Paraíso,
dois cabos; em Zeca Lopes, um cabo; em Anápolis, um cabo.
“Finda a cerimônia religiosa, o sr. Presidente Antônio Carlos,
que se achava ladeado dos senadores Olegário Maciel e
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Arthur Bernardes e de seus auxiliares de governo, pronunciou
o discurso de homenagem póstuma...” Após, uma eloquente
e emocionante oração do coronel Joviano de Mello, que, em
1924/1925/1926, comandando forças mineiras, esteve no
epicentro do teatro de lutas.
3) MG16/25Abr930 – O Regimento de Cavalaria da
Força Pública homenageou, no dia 20 de abril, numa sequência
de provas, o Presidente do Estado e o Secretário de Segurança
e Assistência Pública – Comandante Geral da Força Pública.
O comandante do Corpo de Cavalaria – major José Gabriel
Marques – recebeu o Presidente com todas as honras regulamentares. O local ficou apinhado de autoridades civis e militares. Iniciada com um ato religioso e bênção das instalações, o
Presidente do Estado teve seu retrato inaugurado no gabinete
do comandante, ocasião em que agradeceu com vibrante discurso. “Após a inauguração do retrato de S. Exc., o presidente
Antônio Carlos e seus auxiliares se dirigiram para o campo
de exercícios, onde se iam realizar as provas do esplêndido
programa desportivo-militar, os quais se desenvolveram em
ordem...” As provas sequenciais foram descritas em minúcias
na edição MG25Abr. O Presidente, elogiando o comandante e
a tropa, deixou o quartel por volta das 17 horas.
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CAPÍTULO IV
– Fim da República Velha - Novos tempos –
Getúlio Vargas – 3Nov930 a 29Out945
Olegário Maciel – 7Set930 a 5Set933;
Benedito Valadares – 15Dez933 a 4Nov945
SEÇÃO I
– Período das Revoluções –
A Secretaria de Segurança e Assistência Pública, iniciado o Governo Olegário Maciel, foi extinta, e suas atividades repassadas para a Secretaria do Interior. O Secretário desta
pasta exerceria o cargo de Comandante-Geral da Força Pública, situação que perdurou até 6Mar936, quando assumiu o cargo, por nomeação governamental, o coronel Alvino Alvim de
Menezes.
A) Revolução de 1930
O Presidente da República do quadriênio 1926/1930
era um paulista educado na elite, que se julgava dono da verdade, mas sem nenhuma percepção da realidade de um povo.
Fora ele, Secretário do Interior em São Paulo, 1906, que inspirara o Presidente Jorge Tibiriçá (filho de francesa, e educado
na França) a adotar um novo modelo de Polícia de Segurança
Pública dicotômica: de um lado, uma Polícia Civil de carreira,
tendo, no topo de comando, “delegados bacharéis em direito”. Estes comandariam o restante: escrivães, investigadores,
guardas civis, carcereiros... Para ele, deslumbrado, o Bacharel em Direito era o suprassumo da moderna inteligência. Não
lhe passava pela “cabeça oca” que o “fazer polícia” constituía
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técnica e arte a ser administrada independente da função
jurídica, própria de advogados, juízes de direito, promotores
de justiça... Sua ideia pegou, como outras: São Paulo, o Estado mais poderoso, a Força Pública deveria ter a conotação
de um “Exército Estadual”, problema trabalhista seria caso de
polícia... Com essas ideias travessas, fez e dispôs, alcançando
a Presidência da República – 1926 a 1930 – nas famosas “eleições a “bico de pena”, que caracterizaram a República Velha.
À época dessas eleições fajutas, havia um acordo entre
os dois Estados economicamente mais desenvolvidos – São
Paulo e Minas Gerais – de revezamento na Presidência da República (o lamentável Acordo de Ouro Fino, que excluía o restante da federação!). Cumprindo-o, o mineiro Arthur Bernardes passou a Presidência da República ao paulista Washington
Luiz. Este, no entanto, preferiu, para substituí-lo, o paulista
Júlio Prestes, ganhador das eleições (???) de Mar930, preterindo o mineiro Antônio Carlos. Sua artimanha pegou mal, e
criou-lhe um clima adverso, malgrado ele se julgasse no domínio da situação com o Exército e a bem armada Força Pública
de São Paulo. A insatisfação grassou, principalmente no Rio
Grande do Sul, cujo candidato fora esbulhado, e Paraíba.
Os conciliábulos se desenvolveram. Minas apoiando
o nome do político “garfado” nas eleições – o gaúcho Getúlio Vargas. A essa altura, os tenentes defenestrados na década
de 1920, exceto Prestes que se bandeara para o Comunismo,
adentraram em profundidade na conspiração.
Washington Luiz, na sua autoidolatria (vide obra “1930
- Os Órfãos da Revolução”, de Domingos Meirelles, Record,
2005), achava-se intocável, inclusive confiante numa suposta
lealdade mineira, quando interpretou equivocadamente uma
simpática mensagem que lhe enviara Olegário Maciel, ao tomar
posse em 7Set930: “... Neste ponto espero, de acordo com os
meus sentimentos, fortalecer as cadeias de solidariedade que
constituem a família brasileira e cumprir com os meus deveres
para com o Estado e para com a Pátria.”
Satisfeito e tranquilo, pois Minas era o pêndulo da
balança de forças, Washington Luiz responde:
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“... Sob o espírito sereno de V. Exa. e com a índole
ordeira e digna do povo mineiro, consagrada ao trabalho, estou
certo de que os desejos de V. Exa., para o estreitamento dos
laços de solidariedade da família brasileira e de prosperidade
de seu Estado, serão perfeitamente atingidos.”
3Out930! Eclodiu a revolução no Rio Grande do Sul. O
tenente-coronel Góes Monteiro comandava as forças militares
que impulsionavam o Chefe Revolucionário, Getúlio Vargas.
Minas Gerais movimentou a Força Pública no interior e na
capital. O competente comandante das tropas da Capital – tenente-coronel Luiz de Oliveira Fonseca – soldado traquejado e
experiente, estava com seu plano estruturado para ocupar o 12º
RI/EB, cujo comandante e alguns oficiais haviam sido detidos
e levados para a Secretaria do Interior por ação de agentes da
Polícia Civil, e o quartel, despovoado de tropa, estava apenas com a Guarda das instalações. Contudo, o oficial se viu
frustrado, pois o Secretário do Interior/Cmt Geral, Cristiano
Machado, assessorado por civis e o Cel EB Aristarcho Pessoa
Cavalcante (oficial leal à revolução), entendia que o 12º RI
apresentaria sua rendição.
Enquanto isso, dado o alarme, os oficiais e quase todo
contingente de praças do 12º RI, retornaram ao quartel. O TC
Luiz Fonseca, que dispunha de planos alternativos, insistia,
mas o Secretário do Interior, homem não entendido de guerra,
queria uma saída honrosa para o adversário, inclusive sendo
elaborada estranha Ata, assinada pelo comandante Andrade e
levada por emissários. Nesse documento, subliminarmente, o
comandante recomendava cumprir com o dever, o que é inteligível para o militar: resistir.
Depois das hesitações, o Cel Fonseca foi autorizado a
atacar, mas o 12º RI já se preparara, em pontos de comandamento, com seu potente armamento, inclusive tomando a Casa
de Correção, rendendo sua ínfima guarda. A resistência durou
até o dia 10, quando houve a rendição; muitas mortes de lado
a lado, o que poderia ter sido evitado. Mas! Guerra é decisão
política. Combate é coisa de militar.
Não vamos descrever o impiedoso combate que
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inquietou a Capital. Os interessados dispõem de muitos livros,
e, dentre eles, indico a obra do historiador Anatólio Alves
de Assis – “A Polícia Militar de Minas na Paz, nas Guerras
e nas Revoluções”, onde o saudoso autor, alma de miliciano,
descreveu os antecedentes e a sangrenta luta. Todavia, alguns
fatos inseridos nos acontecimentos devem ser destacados:
1) Na tomada do 12º, lamentável a insensatez de um
nosso combatente que abateu a tiros o Major Reformado da
Força Pública – José Machado Bragança – que ficara retido
ao levar o filho, tenente Bragança, àquele quartel. Esse
oficial tivera uma carreira brilhante como delegado especial
em inúmeras comunidades; fora um grande comandante do
Esquadrão de Cavalaria.
2) A intervenção, nos combates da zona da Mata, de uma
Companhia de Guerra da Guarda Civil, treinada e conduzida
pelo Inspetor Capitão Fonseca, da Força Pública.
3) A audácia e bravura do tenente Caetano Retore,
delegado especial de Muzambinho, que, reunindo todos os
destacamentos da região, repeliu um Regimento Paulista que
penetrara em Minas, e pretendia ocupar Guaxupé.
4) A façanha do tenente-coronel Otávio Campos do
Amaral, que, à frente de uma coluna, invadiu o Espírito Santo,
tomou a Capital, destituiu o Presidente daquele Estado, e instalou uma Junta Governativa, sob a coordenação do capitão EB
Punaro Bley, do Batalhão de Caçadores, favorável à revolução.
Vitoriosa a Revolução, antecedendo a chegada de Getúlio, os
generais recomendaram-lhe não fosse para a capital federal. E
a resposta: “Só cumpro ordens de meu chefe, o Presidente Olegário Maciel...” Sua coluna seguiu para o RJ, onde acantonou
e participou do triunfo. O Cel Amaral era o mesmo espírito do
antigo “alferes” do Triângulo Mineiro.
B) Sequência da vitória
Instalado no poder em 4 de novembro, Getúlio Vargas
tenta acomodar as tensões, as inquietações e as desvairadas
ambições regionais. Destituiu os governos estaduais, exceto o
de Minas, nomeou interventores, a maioria militares, inclusive
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manteve como interventor no Espírito Santo o capitão Punaro
Bley, designado pelo Cel Otávio Amaral.
Olegário Maciel fora o chefe revolucionário decidido.
Mantivera a Força Pública mobilizada, empregando-a como
fator de desequilíbrio das forças fiéis ao presidente deposto.
Na verdade, Minas constituíra-se no “pêndulo da balança”,
ensejando a vitória das forças revolucionárias. Então, seria o
único Estado a prevalecer um governante, eleito legitimamente, com o título de Presidente. E isto causou ciúmes, invejas e
intrigas!
Reconhecendo o valor da Força Pública, o novo Secretário do Interior, Gustavo Capanema, sugeriu ao Presidente
uma estratégia de fortalecimento da corporação: criação de batalhões de infantaria na capital e no interior. Assim, o Decreto Presidencial nº 9.868, de 7Mar931, criava o 6º Batalhão. A
nova unidade instalou-se, de imediato, em um prédio no bairro
Cruzeiro, sob o comando do coronel Luiz de Oliveira Fonseca.
Três meses depois, o Decreto nº 9.969, 19Jun931, dava vida
ao 7º Batalhão, sediado em Bom Despacho, cuja instalação
aconteceu em 9 de julho do mesmo ano, sob o comando do
tenente-coronel Edmundo Lery dos Santos.
De forma idêntica, a Polícia Civil, chefiada pelo
delegado Álvaro Batista, e subordinada ao Secretário do
Interior, vinha recebendo o devido apoio governamental. O
Decreto 10.023, 18Ago931, recriou a Chefia de Polícia que
constituía o topo da emergente Organização Polícia Civil,
cujas Delegacias Especializadas – Segurança Pessoal, Ordem
Pública, Furtos, Roubos e Falsificações, Costumes e Jogos,
e Vigilância Geral – atuavam de forma eficiente e eficaz. No
mesmo mês, o Decreto 10.030, 24Ago, estabelecia que o
Chefe de Polícia teria, como ajudante de ordens, um oficial,
e requisitaria diretamente ao comandante-geral, ao chefe
do Estado-Maior ou aos comandantes de unidades da Força
Pública os oficiais e praças que julgasse necessários ao serviço
policial. Aliás, verificando os mapas de delegacias, constatase que o interior demandava com intensidade a presença de
delegados especiais. Na capital, a Guarda Civil desdobrava218
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se, e a Força Pública, além da guarda dos prédios públicos,
apoiava no patrulhamento dos subúrbios com praças de
infantaria e cavalaria. Havia, segundo consta, uma perfeita
interação entre as organizações: a militar e a civil. Aquela dera
suporte à criação desta, que reconhecia.
O governo trabalhava, não só na Segurança Pública,
sua ação estendia-se na educação, na agricultura e a todos os
pontos. Olegário Maciel tinha postura e visão de estadista.
Concomitantemente, as vivandeiras dos quartéis agiam.
Cooptavam oficiais insatisfeitos, levavam intrigas solertes
ao governo provisório – “A Força Pública Mineira via com
bons olhos, a exemplo dos outros Estados, um interventor do
Exército” – o que era uma inverdade. O arauto da discórdia –
Arthur Bernardes – chegara em Belo Horizonte, em 16Ago, à
espera da nomeação de um interventor, conforme combinado
com Osvaldo Aranha, o homem forte e mentor de Getúlio.
Recebido pelos adeptos, inclusive alguns oficiais da Força
Pública.
Tudo pronto para a derrubada do velho Presidente
Olegário. Em 18, o comandante do 10º RI liga ao Palácio
da Liberdade para comunicar ao Presidente sua substituição.
A partir daí os fatos começaram a se deslindar: 1) Reação do
comandante da guarda do palácio – tenente João Guedes Durães – que pediu reforços, falou com o Presidente e o protegeu.
Ao comando do 10º respondeu que o receberia para conversar
com o Presidente, caso viesse desacompanhado.
Os batalhões se movimentaram. No 1º Batalhão, o
capitão Antônio Pereira da Silva prendeu o major Benedito
Mello Franco, impedindo-o de sublevar os oficiais e assumir
a unidade, no que foi apoiado pelo major Fulgêncio; no 5º
Batalhão, o capitão Vicente Justiniano de Faria deteve o exSecretário Cristiano Machado, que viera com alguns oficiais
traiçoeiros tomar o comando. As reações foram em cadeia.
A Força Pública garantiu a permanência de seu Presidente,
liderança forte da Revolução de 30. Olegário ligara para
Getúlio, e tudo ficou como mal-entendido.
Fracassado o complot, procedeu-se ao competente
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inquérito. A Escola de Sargentos, um dos focos da conspiração,
foi dissolvida; movimentações e prisões.
O MG2Set931 publicou, em NOTAS DO DIA, artigo
intitulado “Uma Lição de Tolerância”, e dissecou os acontecimentos e o papel do governo. O desagravo da Força Pública ao Presidente Olegário ocorreu no primeiro aniversário de
seu governo, no quartel do Serviço Auxiliar, comandado pelo
major Otávio Diniz. Presentes todos os Secretários de Governo, políticos e empresários proeminentes, o Chefe do Estado-Maior, o Chefe de Polícia e outras altas autoridades.
O MG8Set931 – ampla reportagem com discursos do
major Diniz, do Secretário Gustavo Capanema, da senhorinha
Dagmar Diniz. Em seguida, falou o capitão João Guedes Durães “que, em rápido e vibrante improviso, disse ser aquele
momento de justo orgulho para todos os patriotas, pois a Força Pública homenageava ali a mais legítima expressão do civismo mineiro, sintetizada na personalidade do sr. Presidente
Olegário Maciel.”
MG27Set publicou o Decreto Presidencial 10.073, de
26Set, que, segundo o inquérito instaurado, elencou o rol dos
oficiais comissionados como tenentes, participantes do complot de 18 de agosto. Estes oficiais foram desligados. Tempos
depois, anistiados por Olegário, retornaram à corporação; alguns com grande desempenho nos combates de 1932.
C) Revolução de 1932
O ambiente político agitava-se em São Paulo. Grupos
insatisfeitos pregavam a rebelião, derrubada do Governo Provisório e convocação de uma Constituinte. Enquanto a agitação prosperava, o governo mineiro mobilizou, novamente, sua
Força Pública.
Em 3Jul932 – domingo – o pujante 5º Batalhão promoveu as solenidades de seu 10º aniversário (criado em 11Abr922;
instalado, 25Mai922), tendo por escopo homenagear o Presidente do Estado – dr. Olegário Maciel. Todo o evento, com
cópia dos principais pronunciamentos, encontra-se inserto no
MG5Jul932.
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Às 06h00, batalhão formado, e, à frente, o comandante
tenente-coronel Elpídio Campos do Amaral, foi hasteado o Pavilhão Nacional. 08h00: chegada do homenageado e sua comitiva. Milhares de pessoas ocupavam a Praça do Bairro Santa
Tereza. Missa Campal e, ao término, comunidade do bairro
ofertou uma rica Bandeira Nacional à Unidade; incorporada
pelo Porta Bandeira, e benzida pelo Padre Marcos Penna, que
pronunciou discurso em nome dos ofertantes. O capitão Francisco de Paula Gonçalves, em emocionante pronunciamento,
agradeceu pelo batalhão, no que foi coadjuvado por um discurso do menino José Valle, 11 anos (tornou-se coronel da PMMG
e grande escritor, fundador da Academia de Letras João Guimarães Rosa – José Satys Rodrigues do Valle).
Na sequência, inaugurou-se o busto do Presidente
Olegário Maciel, na Praça em frente ao quartel: “... excelente trabalho em bronze sobre granito mineiro”. Descerrada as
bandeiras que cobriam o busto, o comandante Elpídio pronunciou eloquente discurso enaltecendo a grandeza de estadista
do homenageado. Em nome do idoso governante, que se emocionara, agradeceu o Secretário do Interior/Cmt Geral da Força Pública, dr. Gustavo Capanema. Alunos da Escola Alfredo
Pinto, coroando o momento, desfilaram, em continência ao
Presidente, entoando hinos patrióticos.
Presidente e comitiva dirigiram-se ao Museu do 5º
BCM, onde uma placa de mármore foi descerrada, exibindo
o nome dos militares da Unidade que, na Revolução de 1930,
tombaram no campo do dever. Na ocasião, vibrante discurso
do 1º sargento Alberto Montarroyos, destacando os bravos em
combate: Cap Manoel Barbosa dos Santos, 2º Ten Joaquim
Garro Ferreira Rabello, Soldados Aristóteles de Araújo Ferreira, Gustavo Francisco do Amaral, Miguel Francisco de Queiroz e Pergentino Gonçalves de Oliveira.
O clima de esplendor cívico-emocional contagiava a
todos no torvelinho de uma série de eventos e outros pronunciamentos, com destaque para o Sd Cícero de Souza Moreira.
Após o lanche, e aplaudido o discurso em sua honra, o Presidente visitou a Escola Regimental: “... demorando-se o chefe
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do governo em observar os trabalhos cartográficos, feitos pelos alunos da Escola de Cartografia que ali também funciona. / Sua Excia. foi saudado pelo tenente Sandoval Coelho
de Araújo e pelo professor João Baptista Mariano...” Este,
um grande mestre, que, voluntariamente, preparava oficiais e
graduados do 5º Batalhão em Topografia e outras disciplinas,
ganhou a admiração do Presidente. Em 1934, contratado como
Capitão-Professor, integrou o primeiro Corpo Docente do Departamento de Instrução.
Poucos dias depois dessa solenidade esplendorosa, o 5º
BCM marchava para o campo de luta no sul de Minas.
MG5Jul932 – “Completando o programa de visitas
aos quartéis da Força Pública, a que se propusera, o sr. coronel Jorge Pinheiro, Cmt da 4ª Região Militar, visitou ontem
o Batalhão Escola, Corpo de Bombeiros, Serviço de Saúde,
Estado-Maior, Departamento de Material e Regimento de Cavalaria. Em todas essas unidades e serviços teve ocasião de
manifestar a sua grande simpatia e afeição pela Força Pública – que considera um prolongamento do Exército Nacional –
manifestando mesmo o seu ardente desejo de ver congraçadas
as forças estaduais com os corpos do Exército...”
9Jul932! Eclodia a revolução, em S. Paulo.
MG12Jul: Atos de cunho estratégico, relativos à Segurança Pública:
(1) Decreto 10.399 considerou feriados, para efeitos
comerciais, os dias 11, 12 e13 de julho. Razões: a conveniência de evitar perturbação da vida econômica do Estado, em
face da ruptura da ordem em parte do território nacional.
(2) Decreto 10.400 criou, na Força Pública, o Serviço
de Estado Maior: um chefe, um subchefe, com as seguintes
Seções: Mobilização, Engenharia e Transporte, Abastecimento, Comunicação, Requisições Militares, Expediente e Passaportes.
(3) Decreto 10.401 criou o 9º Batalhão de Infantaria,
cujo efetivo foi constituído dos elementos que compunham o
Serviço Auxiliar, que ficara extinto.
(4) Decreto 10.402 criou o 10º Batalhão de Infantaria,
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cujo efetivo deveria ser constituído dos mesmos elementos do
Batalhão Escola, que era extinto.
(5) Decreto 10.403 regularizava o serviço de requisições militares.
(6) Decreto 10.404 abria crédito orçamentário para
atender as despesas com os serviços de diligências policiais.
O Governo expediu Atos nomeando o coronel José
Gabriel Marques, Chefe do Serviço de Estado-Maior, para as
funções de comandar as operações da Força Pública, em campanha, dentro e fora do Estado. Nomeando o tenente-coronel
José Vargas da Silva, Subchefe do Serviço de Estado-Maior;
Chefe da Secretaria da Força Pública, o tenente-coronel Alfeu
Cyrillo Paschoal. Designações: tenente-coronel Fulgêncio de
Souza Santos para comandar o 8º Batalhão de Infantaria; tenente-coronel Octávio Diniz, o 9º Batalhão de Infantaria, ambos com sede provisória na Capital.
MG13Jul – Ato designando o tenente-coronel, Engenheiro Octacílio Negrão de Lima, para chefiar o Serviço Auxiliar de Engenharia da Força Pública.
A postura do Presidente Olegário Maciel, em favor da
ordem constituída pela Revolução de 1930, galvanizara o Estado. A tropa principal da Força Pública – os batalhões de infantaria e a cavalaria – deslocou-se para o Sul e Sudoeste Mineiro cujas fronteiras tinham sido ultrapassadas, de surpresa e
ataques fulminantes, por forças rebeldes paulistas, que ocuparam cidades e fecharam o túnel da Mantiqueira. O tenente-coronel Edmundo Lery formou a Brigada Sul, sob seu comando,
na região de Passa Quatro. O tenente-coronel Otávio Campos
do Amaral comandou sua coluna no eixo sudoeste.
O voluntariado agigantou-se em toda Minas Gerais,
ensejando a formação de inúmeros Batalhões de Infantaria
Provisória: 11º, 12, 13, 14, 15, 16, 17 18, 19, 21... Esses batalhões de voluntários exigiram tremendo esforço de organização e treinamento expedito por parte de oficiais e sargentos da
Força Pública. A maioria incorporou-se à frente de combate, e
teve atuação relevante no esforço da vitória: 14º BIP, de Barbacena, engrossou as tropas do Sul; 13º e 18º BIPs, operando
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no setor de Uberaba do 4º BI, expulsaram tropas invasoras,
fizeram prisioneiros, e investiram contra S. Paulo. Em Ponte
Nova/Viçosa o 12º BIP, ao qual se integrou o Capitão-Médico
voluntário João Guimarães Rosa, neutralizou os “quinta-colunas” capitaneados por Arthur Bernardes que, ao lado de seus
companheiros, foi preso e encaminhado ao Distrito Federal.
Em todas as frentes os BIPs se sobressaíram.
A imprensa do Distrito Federal, a mineira e a dos Estados que combatiam os paulistas, fez ampla e profunda cobertura das ações legais, destacando-se a retomada do túnel – atuação primorosa do tenente-coronel José Vargas da Silva com
sua tropa – e abertura de nova frente de invasão do território
dos rebeldes. Porém, na ufania da vitória, a tristeza pela perda
de vidas, de soldados e oficiais. Muito sentida, e lamentada no
Brasil inteiro, a morte do bravo comandante do 7º BI, tenente-coronel Fulgêncio de Souza Santos, em 30Jul.
MG4Ago – “O coronel Fulgêncio possuía em alto grau
as grandes virtudes militares. Uma dessas, particularmente,
atingia nele o máximo de tensão: a coragem. A sua bravura
não conhecia sequer os limites da prudência. Era integral e
envolvia o homem todo num halo de intrepidez. O seu posto
era sempre o mais perigoso, o seu comando o menos resguardado. Levava uma palavra de estímulo a todo ponto onde se
refletisse a fuzilaria inimiga. Era visto, em pé, a margem das
trincheiras, orientando os atiradores mergulhados na terra. /
Foi precisamente num desses instantes, às 15,30 de sábado,
que o apanhou uma bala de fuzil (...) perfeitamente lúcido,
o coronel Fulgêncio pediu que o transportassem para Passa
Quatro, onde o dr. Lucídio Avelar tentou uma generosa, mas
inútil intervenção. À meia noite, o ferido cerrava os olhos (...)
agonizou com estoicismo, sem se queixar das dores horríveis
que o alanceavam...”
Edições do Minas Gerais de 31Jul, 2Ago, 4Ago, 8Ago,
14Ago, 26Ago, 6Set, 8set, 9set, 10Set, 12Set, 13Set, 14Set,
15Set, 16Set, 21Set, 22Set, 27Set, 1ºOut, 4Out, 6Out, 8Out,
9Out, 11Out, 12Out, 14Out, 15Out, 19Out, 21Out, 22Out,
29Out, 30Out... retratam as lutas no Teatro de Operações no
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Sul de Minas, o sufoco imposto pelas forças rebeldes ao invadirem o Estado, a resposta de Minas Gerais, os sangrentos
combates que resultaram na expulsão do invasor e a ocupação
do Estado de São Paulo até a rendição completa.
Essas edições mostravam a vibração do povo mineiro
em apoio às nossas forças, as agruras dos soldados que combatiam na linha de frente, através de crônicas e narrativas pungentes. Evidenciaram a excelência da estrutura logística do
serviço de saúde da Força Pública, que serviu de modelo ao
Exército Nacional. Edições de novembro repercutiam as homenagens aos soldados mineiros.
Não constitui escopo deste trabalho a narração da história. Contudo, quando nos recordamos de 1932, vem à nossa
mente o conceito de Epopeia – Poema substancioso que retrata os feitos audazes e de bravura, quase lendários, dos
heróis que construíram comunidades e sedimentaram nacionalidades. A luta de 1932 constituiu, com efeito, uma Epopeia. Os soldados mineiros, apoiados por toda Minas, fizeram
um feito épico que nunca poderá ser esquecido. Existem muitas narrações a respeito, inclusive o relato do Cel Edmundo
Lery dos Santos, editado pela Imprensa Oficial, em 1933, e
reeditado pela União dos Militares Mineiros, em 1912.
Nesta passagem, pinçarei algumas manifestações, colhidas em diferentes edições do órgão oficial:
MG31Jul
Gustavo Capanema, Secretário do Interior e Cmt Geral, enviou mensagem aos prefeitos, fornecendo um quadro
nacional da rebelião paulista, e situação mineira: “... No setor
do Sul de Minas, é inquebrantável a energia de nossas forças,
que prosseguem inflexivelmente nos objetivos traçados...”
MG2Ago
Artigo de uma página: “Padrão de Bravura e Dignidade – Um desastre acaba de vitimar, em plena campanha,
o coronel Fulgêncio de Souza Santos e os tenentes Anastácio
Rodrigues de Moura e João Luís de Freitas, ferindo numerosos soldados mineiros...”
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MG4Ago
Forças que operam no setor do túnel: “... 1º, 2º, 7º e
8º batalhões de infantaria, uma companhia do 9º batalhão, o
Regimento de Cavalaria, todos da Força Pública de Minas; e
elementos do 10º Regimento de Infantaria do Exército, aquartelada em Juiz de Fora”.
MG14Ago
Tenente-coronel Teixeira comunicou ao Presidente
Olegário Maciel organização do 21º BIP, em Ponte Nova, já
em condições de combate.
Sete Lagoas recebeu, sob o comando do capitão Octávio Martins Dias, 154 homens do município de Manga, para
incorporar em um BIP.
MG26Ago
Sob o comando do major Vicente Torres, chegou a Andradas o 15º BIP, que se incorporou à Brigada Amaral.
“O interventor carioca assinará, hoje ainda, o decreto
dando o nome de ‘Coronel Fulgêncio’ a uma das grandes avenidas da Esplanada do Castelo.”
MG12Set
“O destacamento Vargas infligiu ao inimigo pesado revés no subsetor de Itaguaré. Capitulando, os insurretos deixaram em poder de nossas tropas sessenta prisioneiros.”
“O governo de Estado acaba de criar mais quatro batalhões de Infantaria provisórios na Força Pública, de acordo
com o decreto assinado ontem. / São eles o 23º, com sede em
Belo Horizonte; o 24º, sede em Montes Claros; o 25º, em Barbacena, e o 26º, em Formiga.”
“Poços de Caldas, 11 – Dr. Gustavo Capanema, Belo
Horizonte – Comunico a V. Excia. que inauguramos, hoje, os
serviços do Hospital ‘Olegário Maciel’, para convalescentes
da Brigada Amaral...”
“UM FLAGRANTE DA LUTA NO TÚNEL – Como o
capitão médico dr. Juscelino Kubitscheck apanhou um aspecto
movimentado desse setor.”
Trechos da carta que JK endereçou ao seu cunhado Gabriel Passos: “Assisti, anteontem, a um dos mais singulares e
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raros espetáculos que talvez veja na vida – estava marcada
uma ofensiva geral de todo o ‘front’ para as 7 e 45 da manhã. / Às 6 horas o sol encoberto ainda pelo intenso brouillard da Mantiqueira, galgava eu a estrada que contorna a
nossa posição. / Colocamo-nos num dos picos, onde havia
três canhões e do posto de observação, descortinávamos um
amplo horizonte, podendo distinguir, com auxílio de poderoso binóculo, as ruas e casas de Cruzeiro. Embaixo se estendiam as nossas trincheiras, ocupadas por tropas do Vargas
e do Anísio, em frente às quais estavam, em extensa linha,
as trincheiras paulistas (...) Só às 10 e 45 deram início ao
bombardeio. As granadas, muito bem atiradas, iam explodir
mesmo dentro das trincheiras (...) A emoção que nos dominava era intensa porque a realidade da cena era forte demais
(...). Os paulistas, obrigados a abandonar a primeira linha
de trincheiras, atearam fogo ao mato, que está situado entre
as duas linhas, e uma imensa fogueira servia de proteção à
sua retirada. Os nossos soldados, heroicos como sempre e
os comandantes incansáveis e batalhadores, despejavam rajadas sobre rajadas de metralhadoras, dificultando o recuo
dos insurretos, e fazendo uma enorme devastação nas tropas
adversárias. Do lado de S. Paulo o pânico foi tão grande que
não se ouviu quase que um tiro (...). Temos nítida e precisa,
a sensação de que a luta no nosso setor não se prolongará. Questão de dias apenas. Todas as boas posições estão
ocupadas pelas nossas tropas, sempre valentes e dispostas
e chefiadas por uma turma de comandantes, inexcedíveis em
bravura e devotamento. Estou ansioso para entrar em Cruzeiro...”
MG13Set
Comunicação do Tenente-coronel Octacílio Negrão de
Lima ao Secretário Gustavo Capanema: “Assumindo o comando do destacamento Norte, da Brigada Amaral, confirmo os
meus propósitos de honrar as brilhantes tradições da Força
Pública.”
“A OFENSIVA DA BRIGADA AMARAL – Como
os rebeldes, covardemente, desrespeitaram o capitão Miranda
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– A atitude elevada do coronel Amaral, diante desse fato –
Outros processos insurretos contrários à ética militar. ”
Poços de Caldas, 10 – Coronel Marques – Belo Horizonte. Trechos da correspondência do coronel Amaral: “Apesar
das inúmeras dificuldades, como as que nos oferece a natureza
do terreno e as que nos opõe a resistência desesperada dos
rebeldes, estamos quase às portas de São José do Rio Pardo.
Tivemos a lamentar que, por motivo de um equívoco, quanto a
um caminho a tomar, tivesse estado prisioneiro dos rebeldes o
capitão Miranda. Os rebeldes, desprezando a linha de conduta
militar, maltrataram-no bastante, chegando a esbofeteá-lo e
a cuspirem-lhe no rosto. O capitão Miranda, cuja agilidade é
proverbial, conseguiu tornar ao seu batalhão e está convalescendo do espancamento sofrido. Alguns camaradas ficaram
exaltados com o desrespeito ao nosso companheiro e alvitraram que fizéssemos represálias, mas ordenei-lhes que continuassem a proceder como mineiros, isto é, continuassem a ser
bravos na luta e generosos para com os vencidos. Fiz sentir
que, sendo nossa conduta ditada pela nossa cultura e pelos
nossos sentimentos cristãos, havíamos de tratar sempre com
carinho aos fracos. Essa conduta é que deveria ser imitada
pelos covardes adversários...”
Resposta Cel Marques ao Cmt Amaral: “... O espírito
de sacrifício das tropas sob o seu comando, tornam-nas, cada
dia que passa, mais credoras da nossa maior admiração. Lamentando o fato ocorrido com o capitão Miranda, aplaudo,
entretanto, a atitude do prezado comandante, recomendando
como o fizera, que a nossa tropa fosse brava na luta e generosa com os vencidos...”.
MG14Set
“O Exército do Leste ocupou Silveiras e Lavrinhas,
pela manhã. / Às doze horas a vanguarda dos três destacamentos, agindo em conjunto com a Brigada Lery, atingiram
Cruzeiro. / Depois de ocupada a cidade de Cruzeiro, as forças
legais continuaram a marcha em direção a Cachoeira, sem
perder contato com o inimigo, que foge em debandada.”
Essa edição publicou um emocionante artigo, de uma
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página, sobre a “queda do túnel da Mantiqueira”. Apenas uma
pincelada de frases:
“A tomada do Túnel, que Minas comemora hoje, com
emoção larga e profunda, ficará, na história dos mineiros,
como um marco incomparável de sua coragem, de sua bravura e de sua pertinácia (...) Minas acompanha, com emoção, a
caminhada de seus soldados para a vitória (...) Minas avalia
bem a espécie de homens que enviou para os sacrifícios da
campanha (...) Ela sabe que os seus soldados têm a arte de
curtir a fome e de iludir a sede, porque a sobriedade e a temperança foram, em todos os tempos, a melhor herança dos mineiros. / Ela sabe que os seus soldados afrontarão, com resistência, o mais frio de nossos climas, porque a vida ao ar livre,
sem as delícias e os refinamentos dos que se criam em estufas,
habituou-os a viver, dentro da natureza, a ela se adaptando e
com ela se irmanando, num convívio que vem do berço tosco e
vai até ao catre da morte...”
MG15Set
De Cruzeiro/SP, Cel Lery comunicou-se com o Cel EB
Marques, Chefe das Operações: “Depois de feita a ocupação
do Túnel, lancei tropas em direção a Cruzeiro, onde nossos
homens conseguiram chegar às 4 horas da madrugada, por
terem os reacionários feito depredações pela estrada e incendiado todas as pontes existentes. Em Cruzeiro, tive a oportunidade de constatar a indignação que reina entre a população
que ainda está na cidade, pelos abusos praticados pela tropa
revolucionária durante o tempo que a mesma permaneceu em
pé de guerra. O ambiente é de desafogo e tranquilidade por
parte daquele povo laborioso, depois que a cidade foi ocupada pelas forças legais.”
Significativa crônica do publicitário Delfim Moura, intitulada “OS GRANDES MOMENTOS DA LUTA NO TÚNEL – O heroísmo silencioso do nosso soldado”.
MG15Nov
A LUTA DO TÚNEL – Crônica escrita pelo Maj EB
Herculano Teixeira d’Assunção, relatando situação de desespero das tropas federais, 17Jul, quando, comandando as tropas
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do 11º RI, na iminência de envolvimento pelos paulistas, dirigiu-se a um hotel de Passa Quatro, onde estava em almoço
o 1º BI da Força Pública, que acabara de chegar de BH. Lá
chegando em poucos minutos, na presença dos soldados com
a marmita de refeição, dirigiu-se ao comandante TC Francisco
de Campos Brandão:
“Venho fazer-te um apelo, não à nossa amizade nem à
nossa camaradagem, mas sim ao teu espírito de humanidade!
A nossa força que se bate no Túnel sob a direção geral do Cel
Dutra, está sendo envolvida e precisa já, com a máxima urgência, uma companhia do teu Batalhão! Pela minha emoção
neste momento, verificarás a gravidade da situação!”
O TC Brandão, mandando tocar, reunir em acelerado, com as praças largando as marmitas e a ração, respondeu:
“Não irá só uma companhia! Irá todo o Batalhão...”. Em poucos minutos o 1º Batalhão, com o Cmt Brandão à frente, estava
engajado em combate, revertendo a situação.
O major Assunção concluiu seu longo agradecimento:
“Devia ao valente 1º Batalhão da Força Pública do Estado,
este agradecimento público, descrevendo esse episódio que só
pode engrandecer a sua história já gloriosa.”
Situações de coragem e audácia como esta, que foram
dezenas, não podem ficar sepultadas na poeira da história, pois
compõem a grandeza da mineiridade.
Importante ressaltar a participação da Polícia Civil. As
delegacias de polícia, ocupadas por bacharéis ou delegados
especiais, ou delegados não remunerados, constituíram bases
para o engajamento de voluntários e formação dos Batalhões
de Infantaria Provisórios-BIPs, além disso, coube-lhes a manutenção da ordem pública interna com o deslocamento maciço
dos batalhões principais para o teatro de operações. Contudo,
não pode passar desapercebida a participação da Companhia
de Guerra da Guarda Civil, que, sob o comando do major Fonseca, integrou o 18º BIP. Este batalhão operou no Triângulo
Mineiro, de onde, com outras tropas, invadiu São Paulo e ocupou diversas cidades.
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D) O pós 1932
Será que, sem Minas, Getúlio se sustentaria?! Se Minas
Gerais estivesse aliado a São Paulo, o Brasil certamente tomaria outros rumos. Isso é passado! O importante é que os feitos
gloriosos não morrem. Estão elevados no altar da glória.
Em dezembro 1932, serenados todos os ânimos, os Batalhões de Infantaria Provisória aceleraram a desmobilização.
Então, um impasse: Barbacena que se envolvera a fundo nas
operações, queria a fixação do 14º BIP, em definitivo, com
sede na cidade. Na impossibilidade, o Presidente do Estado,
sensível ao apelo daquela comunidade, definiu que o 9º Batalhão de Infantaria, criado pelo Decreto 10.401, de 10 de julho
de 1932, com sede em Belo Horizonte, seria transferido para
Barbacena.
Sobre o 9º BI, comandado pelo tenente-coronel Octávio Baptista Diniz, vejamos publicações do órgão oficial –
MG2Fev33, transcreve nota elogiosa inserida no Boletim nº
89, de 12 de outubro de 1932, da 4ª Divisão de Infantaria, sob
a epígrafe APRECIAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES MILITARES:
“9º Batalhão da F. P. de Minas – Única unidade da valorosa F. P. de Minas que agiu integralmente subordinada às
ordens da D. I. / Coube-lhe a missão de barrar a direção de
Cambuí, impedindo qualquer ameaça nessa frente sobre a extrema linha de comunicações que éramos obrigados a guardar. / Desempenhando-se galhardamente da missão que lhe foi
confiada, que reputo de grande importância, demonstrando
sempre seu chefe, tenente-coronel Octávio Diniz, espírito de
iniciativa e decisão. Por isso cumpro o grato dever de agradecer-lhe e a essa Unidade os bons serviços prestados e louvo-o
pela disciplina e segurança com que soube cumprir a missão
que lhe foi atribuída. – (a) Francisco Jorge Pinheiro, General
de Brigada.”
MG1ºAbr933 – “Em virtude da instalação em
Barbacena, da sede do 9º Batalhão da Força Pública, que
obedece ao comando do tenente-coronel Octávio Diniz,
os oficiais dessa unidade, incorporados prestaram uma
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significativa homenagem à família de seu comandante. / O
tenente Homero Mattos, interpretando os sentimentos de seus
colegas, saudou a senhora e filhos do tenente-coronel Octávio
Diniz, ao mesmo tempo que exaltou a figura do seu chefe. / Logo
depois foi inaugurado o retrato do comandante do 9º BI, que,
bastante comovido, agradeceu a carinhosa homenagem...” O
9º BI fora transferido para Barbacena por força do Decreto
Presidencial nº 10.822, de 30 de abril de 1933.
MG12Abr933 – INSTALAÇÃO DO 9º BI DA FORÇA
PÚBLICA EM BARBACENA – “Do tenente-coronel Otávio
Diniz recebemos atencioso ofício em que nos comunica que, a
3 do corrente, em cumprimento às recomendações do Comando Geral da Força Pública, transferiu a sede do 9º BI da Capital para Barbacena, instalando-o, imediatamente, em prédio
provisório, porquanto a instalação definitiva far-se-á com a
presença das autoridades constituídas, após o ato oficial do
chefe do governo mineiro.”
27Mai933 – O 9º BI em prédio próprio. Engalanou-se
com a presença das autoridades militares e civis, e do povo da
cidade que o pleiteara. Muitos discursos, mas um permaneceu
gravado no tempo. O capitão-médico João Guimarães Rosa,
numa emocionante Oração, homenageou a memória dos oficiais
tombados no conflito de 1932, cujos retratos eram inaugurados
numa galeria de honra do novel batalhão. Desse discurso,
que todo miliciano que se preza tem o dever de conhecer,
transcrevo um pequeno trecho e a sua conclusão: “A Força
Pública se caracteriza, antes de tudo, pela homogeneidade
no cômputo de seus valores, continuidade no manter as suas
tradições de disciplina e bravura, contribuindo para isso o
processo de formação das suas patentes, que galgam das
primeiras graduações aos topes do oficialato, por um processo
de rigorosíssima seleção de aptidões e de capacidades (...)
Filhos dignos de Minas Gerais e da nossa Força Pública,
mortos que reviveis para a glória, mortos que vivificais pelo
exemplo. Vossa missão não terminou ainda. A ordem do dia
exige de vós aqui um último serviço. Porque os soldados
da Força Pública mineira vivem para Minas, morrem por
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Minas e, depois disso, ainda são conclamados para lembrar
aos camaradas sobreviventes a viver para Minas e, como se
deve, quando necessário, por Minas morrer.”
Enquanto 1932 teve a guerra cruenta, a luta fatricida
que enlutou lares, corporações, e deixou uma gama de feridos
inutilizados, 1933 foi o ano de homenagens e agradecimentos.
Homenagens a Edmundo Lery, a José Vargas... Homenagens
aos batalhões, às tropas que sustentaram a vitória e aos grandes
chefes.
Edições do Minas Gerais de 21 e 23 de maio933 descreveram a viagem do General Góes Monteiro, o comandante
vitorioso de todas as forças legais, a Belo Horizonte, acompanhado de altos próceres do Exército Brasileiro, que também
haviam integrado as forças em combate. Recepção no Palácio
Presidencial com banquete; visitas ao 1º BI da Força Pública,
ao 10º RI do Exército, ao Instituto São Rafael e outras escolas. Em várias páginas, essas edições do MG detalharam todos
os aspectos da visita e transcreveram discursos do Presidente
Olegário Maciel, de Góes Monteiro, Gustavo Capanema e outros.
MG28 e 31Mai933 dedicaram páginas à magnífica festa de 27, em Barbacena, quando o 9º instalou-se em sua sede
definitiva.
MG5Jul933 – Homenagem em Bom Despacho ao comandante do 7º BI – Tenente-coronel Alvino Alvim de Menezes; visita de cortesia do 5º BI, capitaneada por seu comandante tenente-coronel Elpídio Campos do Amaral, ao Presidente
do Estado e ao Secretário do Interior/Cmt Geral Gustavo Capanema.
MG12Jul933 – aniversário do 8º BI/Lavras, com a presença do Secretário Gustavo Capanema.
MG18Jul933 – aniversário do 9º BI/Barbacena,
presença Chefe Estado-Maior Cel José Gabriel Marques e
Assistente Secretário Interior, tenente-coronel José Vargas da
Silva.
Homenagens e festas, e Minas, inebriada com a vitória,
vivia tempos de calma. A Força Pública, reforçada com mais
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4 batalhões, e seus destacamentos bem reposicionados no interior do Estado.
A Guarda Civil no esforço principal na Capital, e
apoiando o 2º BI, em Juiz de Fora. Sua Companhia de Guerra,
com a desmobilização do 18º BIP, retornando com experiência
e glória. O Chefe de Polícia Álvaro Baptista, conduzia a Polícia Civil com engenho e arte; dispunha dos destacamentos e
um grande número de delegados especiais a suprir sua carência de delegados formados em direito.
Impressionante nesse quadro mineiro, onde Olegário
Maciel se posicionava como autêntico e lídimo líder, extremamente leal em 1930 e 1932, era a postura desconfiada do
ditador Vargas, que se emprenhava com “as tricas e futricas”
de seu entorno sobre o Presidente de Minas. Em 1931, tentou,
na surdina, derrubá-lo, mas a intentona fracassou.
Olegário era firme nos seus posicionamentos: quando
recebia correspondências do Governo Provisório da República, tratando-o de Interventor, ignorava-as; recebendo ordens
para recolher armamento pesado e munição da Força Pública
ao Ministério da Guerra, respondeu objetivamente que tudo
fora comprado com recursos do Estado e daqui não sairia
um só cartucho. O estadista era um espinho na garganta de
Getúlio. Sua morte repentina, 5Set933, fora um alívio para o
ditador, que, finalmente, poderia nomear um Interventor para
Minas, como fizera com o Distrito Federal e todos os Estados.

SEÇÃO II
– A Segurança Pública sob nova ótica –
A) Esclarecimentos históricos
Morto o Presidente Olegário, Gustavo Capanema assumiu o governo interinamente, esperando, por sua lealdade
comandando a Força Pública nas lutas de 1932, que Getúlio o
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nomeasse interventor. Espera inútil! Na tessitura da política –
no torvelinho das intrigas – Getúlio e seus generais de confiança queriam ter Minas nas mãos, porquanto sua poderosa Força
Pública não poderia ficar solta.
12Dez933! Nomeado Interventor Federal em Minas
Gerais o dr. Benedito Valadares Ribeiro – natural de Pará de
Minas, nascido em 4Dez892. Embora formado em Odontologia/BH, cursou Direito no RJ, diplomando-se em 1920. Retornando a MG, participou ativamente da política regional, inclusive na Revolução de 1930, sendo designado por Olegário
Maciel, prefeito de sua terra natal.
Em 9Jul932, data de eclosão da Revolução Constitucionalista Paulista, encontrava-se em BH o Cel EB Cristóvão
Barcelos, e seu staff, para entendimentos com o Presidente
Olegário, sobre o envolvimento da Força Pública, em favor da
legalidade. Este oficial EB, durante os confrontos, comandaria
o conjunto de forças em operação no sul de Minas. Benedito
Valadares, concunhado de um dos membros do staff – Cap EB
Ernesto Dornelles, primo de Getúlio Vargas – foi o elemento
de ligação com o Presidente do Estado.
Deslocadas as forças mineiras para os combates,
Valadares, por consentimento de Olegário Maciel, e convite
do Cel Barcelos, tornou-se Chefe de Polícia do Teatro de
Operações, o que lhe valeu sedimentar amizade no Exército e
na Força Pública.
Tão logo assumiu a Interventoria, foi instalada a Missão Militar Instrutora do Exército junto à Força Pública. Chefe
da Missão: Capitão Ernesto Dornelles, muito bem aceito pelos
oficiais mineiros, que tiveram sua companhia durante a sangrenta luta.
Ernesto Dornelles, gaúcho de São Borja, nascido em
20Set897, cursara a Escola Militar de Realengo, sendo oficial
da arma de cavalaria, com diversos cursos de aperfeiçoamento
sob a égide da missão militar francesa. Participara ativamente
na Revolução de 1930, partindo com as forças do Rio Grande do Sul, para levar seu primo ao comando do país. Oficial
de fina educação, inteligente, calmo, humilde e discreto; não
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gostava de “palanques”. Cristalizou grande amizade com os
coronéis líderes: Edmundo Lery dos Santos e José Vargas da
Silva, os dois arquitetos da tomada do Túnel. Sua presença –
prestigiado no EB, amigo do Interventor e do Presidente da
República – abriu caminhos nas Escolas do Exército para os
sargentos e oficiais da Força Pública.
Diversos companheiros cursaram a Escola de Sargentos de Infantaria e Escola de Educação Física/EB, no Rio de
Janeiro. Por exemplo: o lendário coronel Pedro Ferreira dos
Santos, sargento por ato de bravura no Triângulo Mineiro, teve
condições de ingressar no CFO porque, em 1934, cursara a
Escola de Educação Física, sacramentando-se sargento diplomado em Educação Física.
Do capitão EB Ernesto Dornelles, apoiado pelos coronéis Edmundo Lery e José Vargas, nasceu a ideia avançada de
criar um Centro de Instrução para a Força Pública, onde se formariam oficiais e sargentos, nas áreas militar-policial, ciências
básicas e educação física. Lançava-se a semente do Departamento de Instrução, hoje Academia de Polícia Militar. Sobre
o tema, o historiador tenente-coronel Geraldo Tito da Silveira
em sua obra “O Quarto Mosqueteiro”, ed. 1985, nota de rodapé, p. 106: “Criado pelo Decreto 11.252, de 3 de março de
1934, sob a inspiração do Capitão Ernesto Dorneles Vargas,
do Exército, o primeiro Chefe da Missão Militar Instrutora...”.
Também deste saudoso historiador, vem o depoimento
da obra “Memória Viva”:
“... A história de nossa Academia ainda está por
ser escrita. Ela é o resultado dos primeiros anseios de um
punhado de oficiais tarimbeiros, ávidos de uma escola de
formação e aperfeiçoamento, ali pelo ano de 1916. Faziam
parte desse grupo o capitão Pedro do Livramento e os tenentes
José Gabriel Marques, Juvenal Pequeno, Octávio Campos do
Amaral, Edmundo Lery dos Santos...”
O depoimento avançou para a década de 1930, no
governo do Interventor Benedito Valadares e a chegada da
Missão Militar Instrutora/EB. Nessa época, salvo as Escolas
Regimentais, não havia educandários profissionais na Força
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Pública (A Escola de Sargentos fora dissolvida/18Ago931, e o
Corpo Escola extinto/10Jul932). O Chefe da MMI – Cap EB
Ernesto Dornelles – era um idealista, ao lado de seus amigos
coronéis Vargas e Lery. Fortaleceu, assim, a ideia de criação
do Centro de Instrução para formar e aperfeiçoar oficiais e
sargentos. Retornemos ao Historiador:
“... As primeiras reuniões para sua criação deram-se
à porta do Paládio, bar então existente na avenida Afonso
Pena, sob a inspiração do capitão Ernesto Dorneles Vargas,
do Exército Brasileiro, primo do Presidente Getúlio Vargas,
que o enviara para Minas, a fim de vigiar o Interventor (...)
Antes de qualquer regulamentação escrita, fora necessário,
segundo o capitão Dorneles, que os fundamentos da Escola
fossem lançados, pois havia oposição de uma ala da tarimba,
como sempre existira desde os tempos do Suíço...”
Tinha-se a ideia – necessária e fundamental –, mas
Benedito Valadares, na difícil situação financeira do Estado,
estava com outros projetos. Outrossim, era um governante
autoritário, vaidoso e personalístico, para cujo acesso exigiase habilidade e perspicácia (Quem amarraria o guizo no rabo
do gato?!). A tarefa pertenceria ao capitão Ernesto Dornelles.
Caber-lhe-ia convencer o concunhado e amigo desde os tempos
de Faculdade de Direito no RJ – anos 1920 – e namorados de
duas irmãs cariocas. E ele conseguiu!
Nós, das décadas de 1950/60, conhecíamos a gênese do
Departamento de Instrução, relatada pelos veteranos da época.
Entretanto, e estranhamente, alguns desentendidos solaparam
a história, e colocaram figuras diferentes no nascimento de
nossa quase centenária Escola – hoje, considerada autêntica
“Universidade de Segurança Pública”.
Reportemo-nos, para esclarecer e desanuviar pensamentos e entendimentos desfocados, ao esclarecimento do
saudoso coronel Nélio Cerqueira, em seu livro “J. Kasos e
Kasos sem J.”, editado em 1984, p. 66: “... Derradeira explicação. Sei que haverá alguém para observar: – ‘É, mas foi o
Benedito quem criou o Departamento de Instrução, a grande
Casa de Ensino da hoje Polícia Militar.’ / Puro e ledo engano.
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O DI foi criado graças ao major Dorneles. Benedito concordou, é claro. O major Dorneles era representante de Getúlio
junto ao governador e, sempre, foi altamente prestigiado. / O
governador mal sabia o que era o Departamento de Instrução.
Levou anos e anos para ir até lá. / Na época, deu-se tremendo
impulso aos esportes em Minas, inclusive no setor de natação
e, como a Força Pública fornecesse os instrutores e monitores
para tais místeres, achava ele ser o Departamento de Instrução a casa formadora de tais profissionais. Houve tempo em
que mais de duzentos desses técnicos estiveram espalhados
pelo território mineiro, exercendo atividades em centros diversos, praças de esporte, colégios, academias e até em grupos escolares e de escoteiros. / Não sabia Benedito Valadares,
ao certo, o que vinha a ser o Departamento de Instrução, teoricamente, por ele criado. / Basta dizer que numa saudação
feita na Polícia Militar saiu-se com esta: – ‘O Departamento
de Instrução que prepara os Aspirantes de Educação Física...’
e por aí afora. / Quem criou o DI foi o major Ernesto Dorneles. O governador foi no arrastão. Entrou com as assinaturas
indispensáveis ao processo de sua criação. Só isso, nada mais.
/ E assim respondo, por antecipação, a uma observação que
na certa me seria feita.”
Nélio Cerqueira, em 1931, fora aluno da Escola Militar
de Realengo. Tendo sido desligado do curso, temporariamente, ficou no EB, na graduação de cabo, servindo em São Paulo, quando suas forças se juntaram aos “Constitucionalistas”.
Nessa condição, foi, já sargento, o emissário de São Paulo para
pedir trégua ao TC José Vargas. Terminada a Revolução, veio
para Minas Gerais e assentou praça na Força Pública, e chegou
a Cmt Geral. Conhecera Dornelles no EB, como aluno; depois,
em Minas, continuou seu aluno na primeira turma do CFO. Na
Presidência de JK, foi levado para sua Casa Civil, e reencontrou com Dornelles, ex-Governador do Rio Grande do Sul, e
Ministro à época.
B) Instalação do Departamento de Instrução-DI
Na sequência dos esclarecimentos históricos, reputo
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conveniente conhecer como se instalou nossa Escola. Vejamos
a cobertura do MG21Mar934 – VISITA DO SR. SECRETÁRIO DO INTERIOR AO DEPARTAMENTO DE INSTRUÇÃO DA FORÇA PÚBLICA – “O dr. Carlos Luz, secretário
do Interior, em companhia de seu assistente militar coronel
Alvino Alvim de Menezes e dos capitães Ernesto Dornelles,
instrutor da Força Pública, e Ignácio Rolim, organizador do
C.E.F., visitou, ontem, às 14 horas, as dependências do Prado
Mineiro, que estão sendo adaptadas para a instalação, ali, do
Departamento de Instrução da Força Pública. / Sua Excia.
percorreu, demoradamente, todas as obras que estão sendo
feitas, naquele local, para esse fim, levando a melhor impressão dos trabalhos (...) O Departamento deverá ser inaugurado, solenemente, no próximo dia 25, com uma grande parada
esportiva...”
O MG24Mar934, em exposição de quase uma página,
descreveu toda a programação para inauguração do DI, no dia
seguinte, com a presença do Interventor.
Criado por Decreto 11.252, do Interventor Benedito Valadares, em 3Mar934, o Departamento de Instrução
foi inaugurado em majestosa solenidade de um domingo,
25Mar934.
O MG27Mar934, em duas páginas, relatou o desenvolvimento das solenidades e transcreveu trechos dos principais
discursos. Às 8 horas de um ensolarado domingo, aproximadamente 15.000 pessoas reuniram-se no pátio do Prado Mineiro:
grupos escolares, associações esportivas da Capital, Sabará e
Nova Lima, Universidade de Minas Gerais, Institutos e Colégios, grupos escoteiros, contingentes da Polícia Civil, Corpo
de Bombeiros, Força Pública e 4ª Região Militar. Às 8 horas,
missa campal, celebrada pelo padre Daniel Chevarri, da freguesia de Lourdes.
Às 9h10, chegou o Interventor Benedito Valadares,
acompanhado do Cmt da 4ª RM General Deschamps Cavalcanti
e outras altas autoridades militares. Feitas as continências de
honra, o capitão Rolim/EB, ao microfone da rádio Mineira,
fez, pausadamente, e repetido pela tropa, o Compromisso
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Eugênico (juramento), que, em face do sentido histórico,
vamos transcrever:
Compromisso Eugênico
“Pelo Brasil e para o Brasil – Compromisso – Para
maior grandeza da Pátria e vigor de nossa gente, prometo
trabalhar em prol da Educação Física Nacional. / Nos exercícios físicos, procurarei a saúde, a beleza e a força como expressões de aperfeiçoamento para a Raça Brasileira. / Viverei vida sóbria, eugênica e alegre, combatendo todos os vícios
que degradam a humanidade. / Propugnarei e praticarei os
princípios da vida sã sob o aspecto físico, moral e social, para
servir à causa pública num labor construtivo e patriótico.”
Procedido o compromisso, o dr. Carlos Luz, Secretário
do Interior/Cmt Geral, proferiu um eloquente discurso, mostrando a situação e os problemas da Força Pública, na época
com 7.000 homens, e ações desenvolvidas em pouco mais de
três meses pelo Interventor Benedito Valadares, inclusive na
área de saúde, onde a tuberculose (produto das frias trincheiras da Serra da Mantiqueira, em 1932) se alastrara no meio da
tropa. Abordou as medidas para resolver a questão dos aquartelamentos. Agradeceu ao EB pela manutenção dos oficiais
instrutores à disposição da força: capitão Ernesto Dornelles,
capitão Ignácio Rolim e tenente Macedo Linhares.
Em seguida, o discurso do comandante e diretor geral
da Unidade de Ensino – coronel José Vargas da Silva, que
ressaltou a importância do empreendimento para o destino da
Força Pública Mineira.
Após o coronel José Vargas, vem a alocução de
Benedito Valadares: “... o Departamento de Instrução era uma
obra de que a Força Pública de Minas se tornara credora, pela
compreensão segura com que ela vem mantendo e enaltecendo
os mais belos sentimentos de patriotismo (...) sentia-se
satisfeito de ouvir ali, as vibrantes palavras do bravo soldado
coronel José Vargas, em quem via um legítimo representante
do brio e nobreza de toda a corporação militar mineira...”.
Ao final, saudou o Exército Brasileiro na pessoa do General
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Deschamps, que respondeu em breve, mas entusiasmado
discurso cívico.
Findo os discursos, inúmeras demonstrações e provas
esportivas, com relevo à representação da Guarda Civil nos
seus números de Defesa Pessoal.
Estruturado o Departamento de Instrução, deu-se pleno
desenvolvimento aos cursos. De um lado, a instrução militar
e física, com um quadro de oficiais do EB recomposto pelo
Chefe da MMI – capitão Ernesto Dornelles: capitão Franklin
Rodrigues, tenente Macedo Linhares e tenente Oswaldo Nyemeier. O Instituto Propedêutico, dentro do escopo do desenvolvimento cultural amplo dos alunos oficiais e praças, era dirigido por um dos mais destacados próceres da cultura pátria, o
alemão Henrique Schmitz, que, há anos, se radicara em Minas,
e preenchera seus quadros com professores de renome como
Iago Pimentel, Olavo Bilac Pinto, Flávio Meinberg, Jurandyr
Navarro, José Lourenço, Nivaldo Reis, João Baptista Mariano...
Em 4Set34, por ocasião de seu aniversário, o professor Henrique Schmitz recebeu uma justa homenagem do corpo discente. Pelos oficiais, manifestou-se o 1º tenente Homero
Matos/Curso de Aperfeiçoamento; pelas praças, o sargento
Helin Brasil.
MG29Set934 publicou Atos governamentais que implicavam em mudanças na corporação: o coronel José Gabriel
Marques foi reformado e, consequentemente, dispensado do
cargo de Chefe do Estado-Maior; o coronel Alvino Alvim de
Menezes, nomeado Chefe do Estado-Maior; o coronel José
Vargas da Silva foi dispensado, a pedido, do comando de Departamento de Instrução, e substituído pelo Cel Edmundo Lery
dos Santos; Chefe do Centro de Educação Física/DI, o tenente-coronel Joaquim Gustavo da Paixão.
C) Algumas inferências
A nomeação de Benedito Valadares para Interventor
fora uma surpresa. Ele fizera muitas amizades como Chefe
de Polícia do Teatro de Operações do sul de Minas, em 1932.
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Uma delas, muito marcante: o sacerdote estrangeiro Padre Alfredo Kobal, que se constituíra em figura fenomenal naqueles
entreveros sangrentos. Dele, tão logo assumiu a Interventoria, recebeu uma carta, transcrita em seu livro de memórias –
TEMPOS IDOS E VIVIDOS, Ed Civilização Brasileira, 1966
– p. 58. O sacerdote pediu para ele não se esquecer da “turminha do Túnel”, e fez uma recomendação especial: “Não afaste
o Coronel Vargas, o Comandante e o maior herói de Itaguaré,
do seu lado. Ele é prudente, leal e sincero”.
Deste livro de memórias, outra passagem interessante
(p. 62/63): a dispensa do tenente-coronel Quintiliano de Campos Valadares de sua Assistência Militar (amável demais!), e
a nomeação do tenente-coronel João Câncio de Albuquerque
para o cargo.
Outra passagem contundente do início da Interventoria, relatada às páginas 67/68, diz respeito à Chefia do Estado-Maior: “... O telegrafista levou-me um rádio do Coronel
Campos do Amaral, dirigido ao Coronel José Vargas, em que
afirmava que os coronéis da Polícia deviam forçar-me a nomear o Coronel Anísio Fróes Chefe do Estado-Maior da Polícia. Perguntou-me se devia entregar a mensagem. / – Entregue.
/ À noite mandei chamar o Coronel José Vargas e o Secretário
das Finanças, Alcides Lins, a quem pedi para assistir a uma
conversa que ia ter com primeiro. / Entrando o Coronel Vargas, perguntei-lhe: / – Coronel, o senhor recebeu um rádio do
Coronel Campos do Amaral? / – Recebi, sim senhor. / Está
de acordo com ele? / – Estou, sim senhor. / – Coronel, quem
escolhe e nomeia o Chefe do Estado-Maior da Força Pública
é o Interventor e não admito interferência de quem quer que
seja. A Polícia precisa manter-se dentro da disciplina. / O Coronel Vargas, sem nada responder, pediu licença, despediu-se
e retirou-se. / No dia seguinte, o Minas Gerais publicava a
nomeação do Coronel José Gabriel Marques...”
O capítulo prossegue, com comentários do Interventor,
citando o apoio do EB, e a envergadura da MMI: Capitães Ernesto Dornelles, Franklin Rodrigues de Morais, João de Macedo Linhares, Oswaldo Soares Lopes, Oswaldo Nyemeier e
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Ednardo de Ávila Melo, bem como a criação do Departamento
de Instrução, para contrabalançar a mentalidade revolucionária que predominava no seio da oficialidade.

SEÇÃO III
– Tumultos, avanços e autoritarismo –
A) Implicações Constitucionais e Legais
No espírito da Lei nº 3216, 3Jan917, governo Delfim
Moreira, a Força Pública Mineira alinhara-se ao EB, como sua
força auxiliar. Após a Revolução de 30, assumindo o poder,
Getúlio e seu staff militar sentiram a necessidade de maior
controle, mormente nas Forças Públicas de São Paulo e Minas
Gerais. O Decreto nº 20348, 29Ago931, trouxera limitações
rígidas. Eis os dispositivos pertinentes:
“Art. 24 – O Estado não poderá gastar mais de 10% de despesa
ordinária com serviços de polícia militar.
§1º – Salvo em circunstâncias excepcionais e mediante autorização do Governo Provisório:
a) é vedado às polícias militares disporem de artilharia e aviação;
b) a dotação de armas automáticas e munições de cada corpo de
cavalaria ou infantaria das polícias estaduais não pode exceder
à dotação regulamentar das unidades similares do Exército;
§2º – os Interventores farão entrega ao Ministério da Guerra,
da munição e armamento excedentes às dotações previstas no
parágrafo anterior, sendo os governadores estaduais indenizados da importância das respectivas diferenças em encontro de
contas com o Governo Federal.”
À luz desse Decreto, os Estados que quisessem manter
Forças Públicas em concorrência com o Exército, estavam
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manietados. Porém, Minas Gerais, Estado que fora decisivo
na investidura do Governo Provisório, achava-se, em face
da liderança do único Presidente Estadual, fora de controle.
E assim continuou, apesar do Aviso nº 102, de 17 de julho
de 1933: “... os Governadores estaduais consentirão a
fiscalização do ensino e da instrução...”. Ademais, Minas fora
o sustentáculo da permanência de Getúlio, em 1932. Como
dissemos, o Presidente Olegário Maciel representava um
“espinho na garganta” de Getúlio e seu Exército. Sua morte
repentina, em 5Set933, fora um alívio.
Benedito Valadares era o Interventor nomeado por
Getúlio. Assumira acompanhado de uma Missão Militar
Instrutora do Exército. Acontece, no entanto, que a MMI era
chefiada por um homem de confiança de Getúlio, seu primo,
mas amigo e concunhado do Interventor – o competente
capitão de cavalaria Ernesto Dornelles, com diversos cursos de
especialização e Estado-Maior. Logo, acabaram os problemas,
pois a Força Pública seria um suporte ao Exército.
Getúlio, cumprindo o prometido, convocou uma
Assembleia Nacional Constituinte, da qual fez parte o Cel
Otávio Campos do Amaral, com uma presença ativa em defesa
das Forças Públicas Estaduais, já a essa altura, conhecidas
como Polícia Militar. Estas, em face da realidade que se
desenvolvera nos anos de turbulência, encontraram agasalho na
Constituição editada em 16 de julho de 1934. Na competência
privativa da União, artigo 5º, inciso XIX – “Legislar sobre:
1 – Organização, instrução, justiça e garantias das forças
policiais dos estados, e condições gerais da sua utilização em
caso de mobilização ou de guerra.” E o artigo 167 expressava:
“As Polícias Militares são consideradas reservas do Exército
e gozarão das mesmas vantagens a este atribuídas, quando
mobilizadas ou a serviço da nação.”
Vigente a Constituição, a Lei Federal nº 192, de 17
de janeiro de 1936, veio explicitar a pretensão da União,
regulamentando as missões específicas dessas forças públicas
de natureza estadual. Além da missão e competências,
alinhavou os detalhes de sua organização: forma de alistamento
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de seu pessoal voluntário, previsão do efetivo, denominação
dos postos e graduações, a dimensão dos regulamentos e
exercício dos comandos, uniforme de campanha... Garantiu
aos seus oficiais e praças foro especial nos delitos militares.
Vedou possuir artilharia, aviação e carros de combate. As
Forças Públicas, denominadas Polícias Militares, subiram de
status, mas ficaram bem enlaçadas no Exército. Vejamos dois
artigos significativos da Lei em apreço:
“Art. 2º – Compete às Polícias Militares:
a) exercer as funções de vigilância e garantia da ordem pública,
de acordo com as leis vigentes;
b) garantir o cumprimento da lei, a segurança das instituições
e o exercício dos poderes constituídos;
c) atender a convocação do Governo Federal em caso de guerra externa ou grave comoção intestina, segundo a lei de mobilização.”
“Art. 19 – Os oficiais, aspirantes a oficial, sargentos
e praças das Polícias Militares, nos termos do artigo 84 da
Constituição Federal, terão foro especial nos delitos militares
e serão punidos com penas estabelecidas no Código Penal
Militar, pelos crimes que praticarem e aí estiverem previstos,
na conformidade do Código da Justiça Militar em vigor.”
Parágrafo único – “Cada Estado organizará sua Justiça
Militar, constituindo como órgão de primeira instância os Conselhos de Justiça e de segunda instância, a Corte de Apelação
ou tribunal especial.”
No tocante à Polícia Civil, nenhuma interferência da
Constituição ou da legislação federal. As Unidades Federativas,
sem embargo do modelo paulista que se impusera, eram
absolutamente autônomas para organizá-las.
B) O Governador tem as rédeas do poder
Criando o Departamento de Instrução por influência do
Chefe da MMI, Benedito Valadares considerava-o Centro de
Educação Física para formação de oficiais e sargentos, pois
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ele tinha planos ideais para tornar realidade o Compromisso
Eugênico que era a “Estrela-Guia” da juventude brasileira.
1935 fora um ano de preocupações com o avanço paulatino do ideário comunista bem enrustido na Aliança Nacional Libertadora-ANL, cujo proselitismo atraíra integrantes
das forças federais. Porém, Minas permanecera imune, e pôde
oferecer apoio ao governo federal quando da Intentona Comunista de Nov/935, que empolgou o Rio Grande do Norte,
Pernambuco e Rio de Janeiro.
Sufocado o levante, fora do Estado, o Governador se
acautelou. A Polícia Civil se estruturou com seus melhores
elementos para a prevenção/repressão no campo das doutrinas
exóticas que tentavam principalmente a classe trabalhadora.
Em 1936, de comum acordo com o Ministro da Guerra,
deslocou o capitão Ernesto Dornelles para a Chefia da Polícia
Civil. Ao longo do ano, reforçou os comandos da Força Pública
com líderes de sua confiança. Exonerou Gabriel Passos da
Secretaria do Interior/Comando Geral e, 6Mar, elevou o
coronel Alvino Alvim de Menezes a Comandante Geral da
Força Pública, designando, para seu Chefe de Estado-Maior, o
tenente-coronel José Nilo Abranches. Para o DI, com o pedido
de exoneração do coronel José Vargas, por motivos de saúde,
conduzira, Out934, o coronel Edmundo Lery dos Santos.
Reforçou os comandos de regiões que lhe pareciam mais
estratégicas: 2º BCM/Juiz de Fora, tenente-coronel Anísio
Fróis; 9º BCM/Barbacena, tenente-coronel Vicente Torres
Jr; 4º BCM/Uberaba, coronel José Vargas da Silva; 7º BCM/
Bom Despacho, TC João Cândido de Albuquerque. Os demais
batalhões, ele entendia que estavam bem ajustados: 1º BCM/
BH, TC Francisco de Campos Brandão; 3º BCM/Diamantina,
TC João Lemos da Silva; 5º BCM/BH, TC Ezequiel Antônio
de Castilho; 6º BCM/BH, TC Apolino Alves Coelho; 8º BCM/
Lavras, TC José Persilva. Na Chefia da MMI/EB, permaneceu
o intrépido capitão Franklin Rodrigues de Morais, de comum
acordo com o Ministro da Guerra.
Ernesto Dornelles, promovido a major EB, em 1937,
permaneceu na Chefia de Polícia até 1942, quando, nomeado
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Interventor no Rio Grande do Sul, retornou ao seu Estado de
origem, promovido a tenente-coronel. Seu período na Chefia
de Polícia foi altamente produtivo para a organização. Implementou a instrução física, principalmente para a Guarda Civil e os Fiscais da Superintendência de Veículos. Contratou
o famoso George Gracie para desenvolver as técnicas de Defesa Pessoal, visando uma polícia de patrulha que não usasse
arma de fogo. Adquiriu motocicletas para maior mobilidade
do patrulhamento e fiscalização de trânsito. Preocupou-se com
o suporte de saúde para o pessoal da Polícia Civil, e implementou melhorias nos laboratórios técnicos, visando modernizar o
sistema de perícias e exames de local de crime. As delegacias
da Capital aparelharam-se para melhor desempenho, concentrando os delegados bacharéis em direito com experiência adquirida no interior. No manual editado pela Guarda Civil, comemorando seus 28 anos, os autores inseriram expressamente:
“O Major Ernesto Dornelles merece, com justiça, o título de
benfeitor da polícia civil de Minas pelo que tem feito para o
seu bem-estar”.
No tocante ao preenchimento das Delegacias de
Polícia, o Chefe de Polícia procurou dotar as delegacias das
maiores cidades interioranas, que apontassem problemas, com
delegados experientes, sem restrição aos delegados militares,
priorizando o aproveitamento de reformados, para não desfalcar
os batalhões. Deu-se ênfase ao controle dos extremistas da
esquerda (comunistas) e da direita (integralistas), que eram os
elementos perturbadores do equilíbrio social.
C) Antecedentes do Estado Novo
Segundo as disposições constitucionais, 1937 seria o
ano do lançamento dos candidatos a Presidente da República e
dos governantes estaduais. Os ânimos se exaltaram, as paixões
políticas e regionais tumultuaram o ambiente a partir do 2º
trimestre.
Tentou-se, com a participação ativa de Benedito Valadares, promover o apaziguamento e o equilíbrio de forças. Em
seu livro, capítulo 63 – Os Pródromos da Sucessão – ele narra:
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“... na época que estamos rememorando existiam dois pontos fixos na política nacional – o desejo do Presidente Getúlio
de permanecer no Governo e o do Presidente Antônio Carlos
substituí-lo”. A situação evoluiu e o ambiente agitou-se. Flores
da Cunha, no Rio Grande do Sul, opunha-se à tentativa de continuísmo de Vargas. Antônio Carlos acabou “fritado”. Armando Sales, governador de São Paulo, renunciou para candidatar-se. Os Governadores de Pernambuco (Lima Cavalcanti) e
Bahia (Juracy Magalhães) que ansiavam por um candidato do
Nordeste, ameaçaram apoiar Armando Salles, contraditando
Getúlio, que, afinal, compartilhou a candidatura de José Américo, nordestino. A situação transformara-se num imbróglio!
Voltemos às memórias de Valadares, capítulo 70.
Estando ele com Getúlio, este comentou que São Paulo entrara
em efervescência, e que o General Góes Monteiro seguira
para lá com forças do Exército. Então, recomendou-lhe que
apresentasse toda Força Pública para se unir às forças do EB,
sob o comando daquele General em São Paulo. Todavia, com
as feridas de 1932 ainda abertas, Valadares ponderou. Em
novo encontro, Getúlio fora taxativo: “– Já colocou a Polícia
à disposição do Ministro da Guerra? – Não. – Então, ponha –
disse com voz autoritária (...). Fui para o hotel abafado (...).
Conclui que não atenderia ao pedido. Se houvesse intervenção
em Minas, eu resistiria. Pedro Aleixo e Carlos Luz ficaram de
pleno acordo comigo (...) lhes disse que só comunicaria minha
resolução ao Presidente depois que estivesse em Minas, do
contrário, poderia ser preso...”
Benedito Valadares seguiu para Juiz de Fora. Na divisa,
esperava-o o Cmt do 2º BCM, Cel Anísio Fróis. Falou-lhe sobre
os acontecimentos, e a possibilidade de intervenção em Minas,
mas que a resistência só poderia se dar na Mantiqueira, fora
da sede da 4ª RM; que se recolhessem todas as metralhadoras
pesadas para o 9º BCM, depois seguiriam os fuzileiros. Relata que avisou o Cmt Torres e, ao sair de Juiz de Fora, passou
por caminhões levando as metralhadoras pesadas. Chegando
em Barbacena, encontrou o Cel Torres organizando a resistência.
248

POLÍCIA SEGURANÇA PÚBLICA.indd 248

06/05/2021 14:45:48

A esperada intervenção em Minas não se realizou. Tudo
apaziguou, e o Governador Benedito tentou coordenar a candidatura única de José Américo, mas este, investindo contra
Getúlio, inviabilizou-a. Então, o governador mineiro se tornou
um dos coautores do golpe do Estado Novo. Mas seria bom
registrar como foi o desfecho da questão do envio da Força
Pública, visto que sem ela, inviabilizou-se a invasão de São
Paulo.
O General Dutra, Ministro da Guerra, cobrou a presença de três batalhões da Força Pública. Valadares ponderou-lhe
que desejava “sarar as feridas de 30 e 32”. Dutra lhe relembrou
compromissos de meses antes, e textos escritos, firmados por
seu emissário capitão Ernesto Dornelles, e lhe enviou cópias
em arquivo: (1) “Palácio da Liberdade – Belo Horizonte – 27
de abril – 8 horas – General Eurico Dutra – Rio – Especial MG
– Em vista situação, sr. Governador determina Força Pública
Prontidão. Unidades combinadas prontas embarcar. Respeitosas Saudações – Cap Ernesto Dornelles”. (2) mesmo endereçamento, datado de 11horas e 50 minutos: “Peço primeiro
destino dois batalhões capital. O de Lavras pronto concentrar
Soledade” assinado pelo Cap ED. (3) mesmo endereçamento e
data 23 horas e dez minutos: “Estando imobilizadas composições transporte previsto tropas federais e estaduais, consulto
V. Excia momento estas unidades poderão ser aliviadas, a fim
estrada atender pedidos transportes normais. Aqui tudo bem.
Tropa pronta embarque. Moral excelente”. Assinado por ED
Vê-se que, em abril937, quando a situação efervesceu,
Armando Sales querendo impor sua candidatura, o Governador Valadares concordara em enviar três batalhões para lutar
em São Paulo. Tempos depois, refugou. Conseguiu se explicar
ao Ministro da Guerra, e a invasão de São Paulo gorou. Nota-se também que, na Chefia de Polícia, o capitão Ernesto Dornelles – primo de Getúlio e concunhado do Governador – era o
homem de ligação com os altos poderes da República.
Para abreviar (quem quiser saber detalhes, existem
abundantes livros, dissertações e teses de doutorado sobre
aqueles tempos!), vamos aos lances finais que desembocaram
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no “Estado Novo”, sem resistências. Valadares, confundida a
última tentativa de eleição de um candidato único, tornara-se
o coordenador do golpe pretendido por Getúlio (a agitação
dos comunistas, de um lado, e dos integralistas, de outro,
alcançara o ápice!). O EB preparou-se, afastando os Generais
que se revelavam contrários; a Marinha foi convencida. Minas
Gerais, juntando-se com as tropas amigas do EB, preparou
duas Brigadas. Brigada Sul de Minas, com sede em Poços de
Caldas, para ocupar Campinas, no primeiro movimento de São
Paulo – 5º BCM, 7º BCM, 8º BCM e DI – sob o comando
do Cel Edmundo Lery dos Santos. Brigada da Zona da Mata,
com sede em Juiz de Fora – 1º BCM, Regimento de Cavalaria,
6º BCM, 9º BCM, 2º BCM e 3º BCM – sob o comando do
capitão EB Ernesto Dornelles, comissionado coronel da Força
Pública, pronta para se deslocar, em combate, rumo à Capital
federal. Final: 10 de novembro de 1937. Congresso fechado.
Governadores contrários depostos. Não houve resistência.
A Força Pública constituíra-se em peça fundamental
da instauração do Estado Novo. Cumpriu ela uma tradição:
fidelidade ao seu Chefe Supremo, o Governador, como o fizera nos anos anteriores – de 1890 a 1932. Da mesma forma,
a Polícia Civil, então uma organização respeitável, cumpriu o
seu dever na preservação da ordem pública, prevenindo agitações dos cultores de ideologias exóticas que insuflavam as
massas. Sobre essa organização, alguns delegados, em face de
atuação positiva, estavam ganhando notoriedade. Por exemplo: o dr. Menelick de Carvalho que, no início dos anos 30,
tivera atuação de proeminência como Delegado Geral de Juiz
de Fora, e, mais tarde, prefeito da cidade, fora escolhido pelo
Governador, pouco antes da ação, para sondar Governadores
de alguns Estados.
Encerrando esta Seção, transcrevo uma passagem do
capítulo 88, do livro de Memórias de Valadares. Os batalhões
da Força Pública, formando as duas Brigadas estavam prontos para o embarque, quando o comandante do 1º BCM – Cel
Francisco Brandão – pediu audiência com o Governador, e
este o atendeu: “– Governador, eu venho fazer umas queixas.
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O senhor comissionou o Capitão Ernesto Dornelles no posto de coronel da Força Pública e entregou-lhe o comando de
uma brigada que segue para Juiz de Fora, deixando como
seus subordinados velhos coronéis de nossa milícia. – É só,
Coronel? – Não, as tropas estão embarcando, sem os seus comandantes saberem qual é a missão que vão desempenhar;
nunca se fez isto em Minas Gerais. – Coronel, embarque seu
batalhão – disse com voz autoritária. / O Coronel Brandão fez
continência e se retirou. / Logo que saiu, mandei chamar ao
Palácio o Subcomandante, Major Antônio Pereira da Silva, a
quem perguntei: – Major, o senhor sabe que eu comissionei o
Capitão Ernesto Dornelles no posto de Coronel da Força Pública e o designei para comandar uma brigada que segue para
Juiz de Fora, da qual faz parte o 1º Batalhão de que o senhor
é subcomandante? – Sei, sim senhor. – Tem alguma objeção
a fazer? Não, senhor. O Capitão Dornelles é um oficial do
Exército, muito competente, e está à altura de comandar uma
brigada da Força Pública em qualquer eventualidade. – O senhor sabe que a tropa está embarcando sem conhecer qual é
o objetivo? – Sei, sim senhor. – Tem alguma objeção? – Não,
senhor. O Governador é quem sabe a hora oportuna de dar as
instruções. – Major, o senhor vai assumir amanhã, em Juiz de
Fora, o comando do 1º Batalhão e só poderá ser exonerado
deste comando quando eu não for mais Governador do Estado...”
A versão da conversa com o Governador Valadares é
relatada nas “Minhas Memórias”, obra póstuma do Cel Antônio
Pereira da Silva, editada por seus filhos, na ÁS Editora, julho de
2016, páginas 225 a 227. O relato é mais ou menos semelhante,
e teria sido assistido pelo Assistente Militar, Cel João Câncio,
que o convocara em nome do Governador. O saudoso coronel
Antônio Pereira relata que tentou intermediar uma nova
posição do Cel Brandão, mas o Governador fora irredutível.
Então, teve de aceitar, sem criar problemas, pois o batalhão
já estava em ordem de marcha. Como lhe fora recomendado
sigilo, ganhou a inimizade de seu antigo superior e amigo –
Cel Brandão.
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CORONEL ALVINO ALVIM DE MENEZES
Encerrando esta Seção, algumas informações sobre o
coronel que, no cargo de Chefe de Estado-Maior, assumiu o
Comando-Geral da Força Pública, em 6Mar936, exercendo-o
até 18Set943, encerrando um longo ciclo de comandantes civis.
Alvino Alvim de Menezes foi um dos ícones da
corporação. Filho de José Alvim de Menezes e Maria Alvim
de Menezes, nasceu em Juiz de Fora, 15Abr898. Aos 14 anos,
30Jul912, ingressou no 2º Batalhão de Infantaria, Juiz de Fora,
como aprendiz de música. Passou por todas as graduações e,
em 6Abr922, promovido a 2º tenente; 27Jul927, a 1º tenente;
1930, a capitão; 29Jan31, por serviços de guerra, ascende
ao posto de major; em 6Jun932, a tenente-coronel; alcança
o posto máximo de coronel, em 24 de junho de 1933, por
serviços de guerra. Desde 1922, construiu sua carreira na linha
de frente das operações como Delegado Especial de Polícia
ou de Capturas: Juiz de Fora, Cataguazes, Palma, Muriaé,
São Manoel do Mutum, Rio Branco, Ubá, Barbacena... Em
Capturas: Jequery, Rio Branco, Caratinga, Ponte Nova e Abre
Campo. Em 1930, cumulativamente, como Delegado Especial
de Polícia, exerceu o cargo de Prefeito de Mariana.
Tenente-coronel e coronel, comandou o 7º BCM, de
25Out932 a 30Set934. Chefe do Estado-Maior, de 1ºOut934
a 6Mar936. De 6Mar936 a 18Set943, exerceu o cargo de Cmt
Geral. Teve participação ativa nas revoluções de 1930 e 1932.
Em 1935, tenente-coronel, cursou com brilhantismo o Curso
de Aperfeiçoamento, no Departamento de Instrução. Faleceu
em 9Set969. Era casado com Josefina de Menezes, e deixou 7
filhos maiores de idade.
Exerceu um comando muito frutífero. Sempre junto
à tropa e buscando a solução de todos os problemas. Na sua
gestão, construiu o novo Hospital Militar, na Av. do Contorno.
A PMMG cultiva sua memória com o nome da medalha, denominada Cel Alvino Alvim de Menezes, instituída pela
Fundação Guimarães Rosa, em homenagem aos destaques na
literatura Policial-Militar.
252

POLÍCIA SEGURANÇA PÚBLICA.indd 252

06/05/2021 14:45:48

Trechos de seu discurso de posse no cargo de Cmt
Geral: “O eminente sr. dr. Benedito Valadares Ribeiro, DD
Governador do Estado, houve por bem pôr em execução a
recente lei federal que militarizou as Corporações Policiais
dos Estados. / Em decorrência da nova situação criada para a
Força Pública deste Estado, deveria não mais ser exercido o
seu comando cumulativamente com o cargo de Secretário do
Interior, pelo titular dessa pasta (...) Eu vos afirmo senhores,
que a minha principal preocupação será a de acatar, com
o devido respeito, os poderes constituídos do Estado e da
Nação. / Procurarei manter, entre a Força Pública e o Exército
Nacional, não somente as relações regulamentares vigentes,
mas também um verdadeiro laço de cordialidade fraternal...”

SEÇÃO IV
– O Estado Novo em ação –
A) No bojo do autoritarismo
Novembro de 1937 significou o fim absoluto daquelas
Unidades Federativas que dispunham de ampla autonomia,
porquanto, relativamente, já estavam tolhidas desde a
instalação do governo provisório em 1930. A República Velha,
onde cada ente federativo, mirando no exemplo inovador de
São Paulo, construía sua Polícia de Segurança Pública – (1) os
corpos policiais, oriundos do Império, transformavam-se em
Forças Públicas modelo “exército estadual”; (2) os bacharéis
em direito deveriam ter o dom de “fazer polícia” – ficara no
passado.
A “Polaca”, como era denominada a Constituição
outorgada, impunha uma centralização de todas as decisões
estratégicas na área de Segurança Pública. O artigo 16, inciso
V, dispunha como competência privativa da União, legislar
sobre “o bem-estar, a ordem, a tranquilidade e a segurança
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pública...”. Essa Carta jamais se submetera ao plebiscito
popular que ela dispusera; no entanto, foi plenamente
aplicada. No tocante à seara de atuação das forças policiais,
dentre a forma de legislar (Decreto-Lei), veio à luz o DecretoLei 1202, de 8 de abril/1939, que, no caput do artigo 32,
preconizava: “Terão a sua vigência condicionada à aprovação
do Presidente da República, os decretos-leis que dispuserem,
no todo ou em parte, sobre…”. Seguem diversos incisos, dos
quais transcrevemos dois que interessam à compreensão do
tema: “I – o bem-estar, a ordem, a tranquilidade e a segurança
pública; (...) XI – fixação do efetivo da força policial, corpo de
bombeiro, guarda civil e corporações de natureza semelhante,
seu armamento, despesa e organização”. Controle absoluto!
Adeus a qualquer nuance da descentralização na área da
“Polícia de Segurança Pública”.
Devidamente alinhavadas com as diretrizes legais, as
duas vertentes da Segurança Pública Mineira – Polícia Civil e
Polícia Militar – caminharam apoiando o Governador durante
todo o período do Estado Novo, que teve seu fim em 1945.
Não foi, porém, um período de sufoco, porque Benedito Valadares, além de ação coordenadora prévia, representara peça
fundamental no Golpe, envolvendo toda a Força Pública, com
duas grandes brigadas de combate, que não combateram, em
razão dos possíveis elementos contrários não terem oferecido
resistência diante do esquema militar de suporte.
À frente da Chefia de Polícia encontrava-se o Major
Ernesto Dornelles, que conduziu a Polícia Civil, de forma
muito competente, até fins de 1942, pois, em 1943, assumiu
a Interventoria do Rio Grande do Sul. Dentre as realizações,
destacou-se a construção da modelar, à época, Penitenciária
Agrícola-Industrial de Ribeirão das Neves, e os instrumentos
de controle social implantados. A Guarda Civil e a Superintendência de Veículos receberam notável apoio logístico, e
motocicletas para otimização de suas atividades operacionais.
As Delegacias mais importantes eram supridas com Delegados formados em direito (alguns se sobressaíram!) e Delegados especiais, inclusive com o aproveitamento de experientes
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“oficiais reformados”, e a revelação dos primeiros oficiais formados no Departamento de Instrução.
Alguns oficiais da Força Policial foram designados
Prefeitos, na época do Estado Novo. Por exemplo: Alvinópolis,
minha cidade natal, tinha por Prefeito, em 1940, o jovem
tenente Manoel de Araújo Porto.
Com a saída de Dornelles, ocuparam a Chefia de
Polícia, no Estado Novo, Crispim Bias Fortes e Luiz Martins
Soares, que atuaram de acordo com as diretrizes centralizadoras
vigorantes.
A Polícia Militar, além de comandantes de estrita
confiança do Governador Benedito Valadares, dispunha de
uma Missão Militar Instrutora-MMI – chefiada pelo capitão
Franklin. Esta Missão encerrou suas atividades no final de
1942, por causa do estado de guerra. Seu Chefe, integrante
da Força Expedicionária, foi o comandante da Companhia de
Fuzileiros que primeiro assaltou Monte Castelo/Itália, em memorável batalha.
No Comando Geral, o Cel Alvino passara para a
reserva em setembro de 1943. O Governador o substituiu pelo
intrépido Cel Vicente Torres Jr. – que comandara o 9º BCM no
esquema do golpe do Estado Novo, compondo a Brigada do Cel
Dornelles. Tempos antes, impressionara Valadares, montando
dispositivo para impedir uma possível intervenção no Estado.
Trazido para o comando do 6º BCM – 15Fev938 a 15Set943
– sediado na Capital, transformou a Unidade em Tropa de
Escol, que causava admiração à MMI e aos comandantes do
EB. O oficial era considerado uma “herança padrão do Suíço
Drexler”, contudo, muito firme em suas posições, o que lhe
valeu a exoneração, a pedido, em 7Dez944 (“não comando
polícia de tamancos”, expressão dita, frente a frente, com o
autoritário Benedito Valadares). Para o seu lugar, Valadares
convocou o Cel Cândido Saraiva da Silva, Chefe do EstadoMaior, que continuou no comando até agosto de 1946 (um ano
após a queda do Estado Novo).
A respeito do Cel Saraiva, o livro de Memórias
de Valadares traz significativa passagem que evidencia a
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lealdade de nossos comandantes aos governos constituídos.
O governador mineiro, acertado o fim do Estado Novo,
coordenava a candidatura do General Dutra, e Vargas passaria
a Presidência ao eleito. Porém, havia uma desconfiança geral
sobre as intenções do Ditador. Em 29Out45, antigos generais
que o apoiaram, capitaneados por Góes Monteiro, apearamno do poder, e empossaram seu substituto legal, o Presidente
do Supremo Tribunal Federal, que comandaria o processo
eleitoral.
Benedito Valadares pretendia conduzir o processo
eleitoral em Minas e transmitir o governo do Estado ao eleito.
No entanto, iniciou-se a pressão para que ele renunciasse.
Entendiam – o Presidente Provisório e os Generais – que ele
traria problemas, e poderia manchar o processo. Ele resistiu,
mas consciente de que poderia renunciar. Assim, reunidos
todos seus auxiliares no Palácio da Liberdade, despediu-se
(capítulo 121, p. 277): – “Vou tomar o avião para o Rio e
não sei se voltarei ao Governo. / O bravo e leal Comandante
Cel Saraiva, disse-me: – Então telefone, pois não entrego o
governo sem ordem do senhor”. Valadares, chegando ao Rio,
parlamentou com o Presidente e os Generais, chegando à
conclusão que sua saída era o mais conveniente, e, consumada
esta (capítulo 122, p.279): “... Agradeci ao Ministro e voltei
para o meu apartamento, de onde telefonei ao Comandante
Cel Saraiva que não dificultasse a posse do interventor
nomeado”.
B) Facetas nobres do governo
O culto à Educação Física e ao Esporte praticamente
inexistiam no Estado. As Escolas, ainda presas aos antigos
padrões, não oportunizavam horizontes aos jovens em
formação. A chegada da Missão Militar Instrutora deu um
despertar na Força Pública. O capitão Ernesto Dornelles, além
de se aliar aos coronéis Vargas e Edmundo Lery, e induzir
o Interventor Benedito Valadares a criar o Departamento
de Instrução, proporcionou aos oficiais e sargentos vias
para ingresso nos cursos da Escola de Educação Física do
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Exército, como também na conceituada Escola de Sargentos
de Infantaria-ESI.
Benedito Valadares, criando o DI, entendeu que estava
instalando um Centro de Educação Física e Esportes, que seria
uma fonte de professores e instrutores, como realmente o foi.
E essa fonte começou a funcionar aceleradamente a partir de
1934.
O Interventor sentiu o potencial da Força Pública no
Estado: batalhões em Diamantina, Uberaba, Juiz de Fora, Lavras, Barbacena e Belo Horizonte, e os destacamentos em todos os municípios, além de um Centro de Educação Física – o
DI – poderia cumprir o ideal preconizado no “Compromisso
Eugênico”. Preparar os comandantes de destacamento para estruturar Grupos de Escoteiro. Construir, junto com os prefeitos, Praças de Esporte, disponibilizando-lhes Sargentos e/ou
Oficiais formados em Educação Física para treinar a juventude. Mais ainda: esses sargentos e oficiais levariam a Educação
Física e os Esportes às escolas particulares.
Da ideia à ação! Valadares incentivou o aproveitamento de um terreno baldio e pantanoso, na rua da Bahia,
ao lado do Palácio do Governo. Emergiu, em 1936, o Minas
Tênis Clube. Primeiro Presidente, indicado pelo Governador:
Capitão Ernesto Dornelles. Minas Gerais, Estado insulado,
precisava aparecer na natação nacional, e o Minas Tênis, por
decisão de sua Diretoria, passou a treinar nossos sargentos e
oficiais formados em Educação Física, para serem instrutores
de natação.
A Força Pública, com seu potencial militar distribuído
em destacamentos, começou a implantar Grupos Escoteiros,
participando da formação moral do jovem. E as Praças de
Esportes do Governador mineiro emergiam paulatinamente.
Os oficiais, sargentos e cabos praticavam, pioneiramente, a
Polícia Comunitária. A geração de 1940 a 1970 dava-nos o
testemunho do sargento, do tenente ou do cabo, que lhe fora
professor de natação e outros esportes, e da sua introdução no
escotismo.
Esse aspecto da Força Pública Educativa, além de
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militar e policial, não pode nem deve ser sepultado na poeira
do tempo. A obra do saudoso historiador Major Anatólio
Alves de Assis contempla em riqueza de fatos e detalhes
esses momentos gloriosos da terra mineira. Ele participou
ativamente como sargento formado em Educação Física e
especialidade em natação. Seu livro A POLÍCIA MILITAR DE
MINAS NA PAZ, NAS GUERRAS E NAS REVOLUÇÕES
– Editora O Lutador/1989 – é um depoimento histórico
exuberante. No capítulo II – A Grande Obra Social da Polícia
Militar de Minas – começa relembrando o papel de Benedito
Valadares Ribeiro, o Ateniense, e do Cel Alvino Alvim de
Menezes que, devidamente sintonizado com os ideais do chefe
supremo, lançou a Força Pública em campo, exercendo o papel
educativo na formação da juventude. Os capítulos seguintes
– O Construtor e a Milícia, As Olimpíadas, O Alvorecer
das Escolas Caio Martins... – retratam a saga da educação,
arrolando nome dos “bandeirantes”, cidades, fatos e fotos...
Sargentos e Oficiais, possuidores dos cursos de Educação
Física da Escola do Exército ou do Departamento de Instrução,
eram treinados como instrutores de natação nas piscinas do
Minas Tênis Clube, à época, dirigido pelo Major Ernesto
Dornelles, e, municiados do saber, impulsionavam a Capital e
dezenas de cidades do interior, nas práticas desportivas.
De repente, como num passe de mágica, Minas Gerais
tornou-se gigante na natação – 11 campeonatos nacionais,
na categoria infanto-juvenil – e propagadora dos desportos
especializados: Volleyball, Basketball, Atletismo... O livro
de Anatólio – grande educador na área que descreveu! – na
sua abundância de fotos dos anos 30 a 60, traz, na p. 83, algo
emblemático: 12Fev953/Porto Alegre, o Governador do Rio
Grande do Sul entregou à nadadora Denise Junqueira o troféu
conquistado por Minas Gerais, no campeonato brasileiro de
Natação Juvenil. E, ao lado da excelente atleta, os técnicos
da representação mineira – Cap Geraldo Natalino da Silva,
Ten Jefferson Ferreira de Andrade e cabo Alberto Pequeno
Sobrinho. Quem era o Governador? O General Ernesto
Dornelles! Aquele mesmo Capitão/Major que, na equipe de
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Benedito Valadares, representara a força-motriz dos desportos
na Força Pública.
Quando garoto, na década de 1940, via meu pai –
soldado destacado em inúmeras cidades da Zona da Mata –
fazer alusões aos trabalhos dos companheiros nas Praças de
Esporte construídas em ritmo acelerado, e que resultavam
numa juventude responsável e educada. Esportes e Escotismo!
Dezenas de cabos e sargentos, formados na Capital, levando
esta prática ao interior. Ainda hoje, muitos veteranos, filhos
de antigos milicianos, podem dar o testemunho – V. g., o
Cel Antônio Fernando de Alcântara, assistiu seu pai, cabo
Alcântara, que comandou o destacamento de Cordisburgo
durante anos, implantar e dirigir o Grupo Escoteiro da cidade; o
Cel Alcino Lagares Côrtes Costa também assistiu o Sgt Côrtes
Costa, seu genitor, fazer o mesmo em Governador Valadares,
como comandante do destacamento local, desde Figueira do
Rio Doce, inclusive desenvolvendo a concepção do que hoje
se denomina Policiamento Comunitário. E tudo isto sinalizado
na história da cidade (A história de Governador Valadares, de
autoria da professora Maria Cinira dos Santos Netto).
Quando assumi a Delegacia de Polícia de Ipatinga, nos
primórdios de 1970, encontrei uma juventude exuberante nas
Praças de Esportes da USIMINAS. Quem era o Instrutor de
Natação e outros desportos há anos? O sargento Verçosa – um
apaixonado pela profissão, um educador inigualável!
O legendário Delegado Especial e Capturas – Cel
Pedro Ferreira dos Santos – adentrou na seara policial por
injunções do destino. Era formado na Escola de Educação
Física do Exército, como sargento (1934), e oficial, em 1941.
Em 1942, o Aspirante, militar rígido e “caxias”, desportista do
mais alto quilate, encontrava-se como Instrutor de Educação
Física e Desportos do Departamento de Instrução-DI. Nessa
época, dentro da política vigorante, o Governador Benedito
Valadares recomendou ao Cmt Geral que enviasse para Teófilo
Otoni, a fim de comandar o destacamento da cidade, um oficial
formado em Educação Física, que deveria implantar a Praça
de Esportes e lecionar no Colégio São José, desenvolvendo
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os desportos especializados. A designação recaiu no Aspirante
Pedro (na década de 60, ouvi referências elogiosas de exalunos seus). O que fez o jovem Aspirante trocar de rumo
foi aquele incidente em que ele ameaçou invadir o batalhão
do EB, sediado na cidade (descrito na obra deste autor – Um
Certo Delegado de Capturas). Sua integridade e destemor
diante do perigo implicaram na sua escolha iterativa, pelo
Chefe de Polícia, para diligências problemáticas: delegacias
de Itambacuri, Carlos Chagas, Nova Lima, Raposos, Ipanema
e, finalmente, a consagração em Governador Valadares. À
esteira, ficara o idealista professor de Educação Física, que
também era brevetado como piloto de aviação.
A função educativa da Força Pública estendera-se para
a implantação da Aviação Civil em Minas Gerais. Na década
de 1930, quando esta engatinhava, a Força Pública já dispunha
de alguns ousados aviadores como o capitão Altino Machado
de Oliveira, de inúmeras histórias fascinantes. Cadetes do DI,
Aspirantes da 1ª turma (1936), tinham prática de voos: Nélio
Cerqueira, Eurico Pascoal, José Osvaldo Campos do Amaral...
Aliás, o tenente Santos Ferreira Cavalcanti, delegado especial
de polícia, implantou o Aeroclube de Lavras. Outros podem
ser pinçados, e foram eles que deram vida ao Aeroclube de
Belo Horizonte e de diversas cidades do interior.
A aspiração por se tornar piloto, atividade de cautela
e perigo, tomou conta da tropa. Isto explica algumas publicações autorizando ingresso em Aeroclubes. Exemplificando:
o MG6Jul940 publicou Ato do Cmt Geral autorizando matrícula a oficiais e praças no Aeroclube: “Foi dado conhecimento ao Aero-Clube de que o coronel Alvino Alvim de Menezes,
comandante geral da Força Policial, concedeu licença para
se matricularem no Aero-Clube de Minas Gerais aos oficiais
e sargentos constantes da lista abaixo, desde que satisfaçam
as condições exigidas pela mencionada entidade: 1º tenente
Everton Mesquita, 2ºs tenentes Antônio Meira, Raul Gomes,
Watson Mesquita e Augusto da Silva Alpoim; aspirantes Geraldo Gomes de Carvalho, Zoir Piedade Gavião, Pedro Alves da Silva, José Müller Generoso, José Bassi Guimarães e
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Valdir Pascoal; 1ºs sargentos Aluízio Ribeiro...”. Seguem os
nomes de mais 6 primeiros sargentos; 13 segundos sargentos
e 59 terceiros sargentos. Destes, surgiram grandes aviadores e
instrutores que impulsionaram nossos Aeroclubes.
CEL ALTINO MACHADO DE OLIVEIRA
Compulsando a obra “9º BPM – Sua História, Sua
Gente”, elaborada por uma equipe coordenada pelo então
capitão Jesus Milagres, editado pela PMMG/2006, transcrevo
um pequeno trecho, p. 62, sobre o envolvimento daquela
Unidade nos combates de 1932: “... cumprindo ordens do
Estado Maior da 4ª DI, o Ten Cel Octávio Diniz faria deslocar
imediatamente para Cambuí uma companhia avançada, sob
o comando do Ten Altino Machado de Oliveira. Referido
contingente chegaria a Cambuí na mesma noite, e, deparando
com a cidade tomada, lograria, em seguida, ocupar-lhe, um a
um, os pontos estratégicos na serra do Canguava, antes sob
domínio do inimigo...”
A atual geração pouco ou nada conhece desse audacioso empreendedor e corajoso miliciano que honrou a Força Pública Mineira. Ele nasceu em Entre Rios de Minas, 27Mar906,
e, após um percurso de vida altamente construtivo, faleceu em
6Set993/Gov Valadares, aos 87 anos. Estudou em Belo Horizonte e Barbacena, onde concluiu o curso ginasial, e, aos 16
anos, assentou praça, na Força Pública. Aos 18 anos, 1924, a
tropa a que se integrava participou dos combates de repressão
à revolução eclodida em São Paulo.
Sua vida de combatente, da qual saiu tenente, prosseguiu até 1926, em Mato Grosso e Goiás. Em face dos estudos,
adentrou na aprendizagem de piloto aéreo, e foi brevetado pelo
2º Regimento, de São Paulo, e Marinha, no Galeão, tornando-se um dos pioneiros da aviação na Força Pública.
Além dos períodos de combates de 1930 e 1932, dos
quais participou ativamente, valendo sua promoção a capitão,
em 1933, sua carreira policial-militar notabilizou-se ocupando
sucessivas posições no cargo de Delegado Especial de Polícia,
sempre à disposição da Chefia de Polícia. Como 2º tenente,
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delegacia de setor em BH, depois, começou em Aimorés, e
prosseguiu: Jequitinhonha, Caratinga, Cataguases, Carangola,
Araguari, Patos de Minas, Patrocínio, Barbacena (por duas
vezes) ... Na maior parte da década de 1930, ficou sediado em
Uberaba, onde teve jurisdição regional no Triângulo Mineiro,
e foi instrutor do Aeroclube local.
Alguns livros de história de Teófilo Otoni apontam
(uns 1937, outros 1939) que o primeiro piloto a pousar com
um monomotor (Gibson Polonês, de 130 HP) na inauguração
do Campo de Aviação de São Jacinto, naquela cidade, foi
o capitão Altino Machado de Oliveira, da Força Pública
Mineira. Embora considerado como o piloto que inaugurou
o aeroporto, sua presença na cidade fora em missão policial
para reempossar o Delegado de Polícia que fora expulso por
um grupo de aventureiros. Seu pouso pioneiro coincidiu
com a inauguração, que seria inócua, por falta de um piloto
corajoso.
O leste e o nordeste mineiro, naquela época dominado
por indígenas, aventureiros e florestas, exerceram forte atração
ao oficial da força pública. Casado em Uberaba, 1934, acabou
designado, 1941, Delegado Especial Regional de Teófilo Otoni,
com jurisdição em todos os municípios do nordeste mineiro,
estendendo-se a Figueira do Rio Doce (hoje, Governador
Valadares). Todavia, assinale-se que, estudando fora e
conquistando seus galões nos campos de batalha, frequentou,
em 1935, com aproveitamento, o Curso de Aperfeiçoamento
de Oficiais, no recém-inaugurado Departamento de InstruçãoDI.
A historiadora Maria Cinira dos Santos Netto, além de
outras referências, dedica a página 203 de sua obra “A História
de Governador Valadares”, editada em 1999, a um resumo da
vida do coronel Altino. Eis um trecho: “... Em 1931, quando
era delegado de Aimorés, veio conhecer Figueira e ficou
encantado com a terra. / Benedito Valadares ofereceu 100
alqueires de terra de mata ao oficial de polícia para depois
de reformado vir para o Vale do Rio Doce; o Coronel Altino
aceitou a oferta do governador e aqui fixou suas raízes (...)
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Foi idealizador e criador da Sociedade Civil de Educação e
Cultura, entidade educacional que abriga a Escola Técnica
de Enfermagem e a Faculdade de Direito do Vale do Rio
Doce. / Era um aficionado da aviação. O primeiro pouso que
aconteceu em Figueira foi no ano de 1937 e o piloto era Altino
Machado (...) Coronel Altino foi um cidadão sempre presente
em todos os movimentos para o progresso de Governador
Valadares.”
O coronel Altino, chegando como capitão, 1941, e
saindo coronel, permaneceu Delegado de Teófilo Otoni até
1952. Suas façanhas constituem um livro a ser escrito por bom
historiador. Firme, decidido e corajoso, não fugia de desafios.
Por incrível que pareça, não gostava de andar armado. Embora
de porte físico avantajado, resolvia os problemas surgidos pela
força moral. Dentre dezenas de episódios, chamou-nos a atenção a prisão do Grupo de Combate do 1º BCM, em 1947. Esse
GC, história que vou contar num ensaio em desenvolvimento,
achava-se de reforço em Ataleia, por causa da invasão de Tipiti
por tropas do Espírito Santo. A prisão de um dos seus soldados
pelo tenente delegado especial provocou a revolta do grupamento que atacou com fuzis e metralhadora o quartel conjunto
Delegacia/Cadeia/Destacamento para soltar o soldado preso,
como soltou. No ataque, chacinou, covardemente, o sargento
comandante do destacamento do 5º Batalhão e três soldados. O
tenente delegado não foi morto porque se escondera na casa do
Prefeito. Após o morticínio, o bando se evadiu. O tenente-coronel Altino, delegado de Teófilo Otoni, desarmado, saiu com
apenas um soldado (Faria, que reformou como major do 6º,
na década de 1960) e interceptou os revoltosos na fazenda de
Homero Barbosa, prendendo a todos, sem resistência. No ato
da prisão, antes de conduzi-los a Teófilo Otoni, mandou que
desmontassem o fuzil-metralhador, retirassem o ferrolho dos
fuzis, e tudo, inclusive munição, entregues ao soldado Faria.
Esse era o Cel Altino, que hoje dá nome ao Aeroporto
de Governador Valadares. Antes disso, preparou muitos pilotos
no primeiro campo de aviação, escondido entre as montanhas
do antigo bairro Pastoril. Um miliciano dos mais brilhantes
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que já passou pela Polícia Militar. Cidadão que, residindo e
criando família em Governador Valadares, foi um político de
vida limpa e empreendedor no campo educacional.
C) Notícias esparsas
MG7Set935 – “Elementos da Colônia da Zona da Mata,
aqui residentes, resolveram prestar significativa homenagem
ao dr. Domingos Henriques de Gusmão Junior, por motivo de
sua nomeação para o elevado posto de Chefe de Polícia do
Estado (...) Essa manifestação de apreço será extensiva ao
Governador...”
MG12Set935 – Dentre os diversos Atos do Secretário
do Interior, publicou: “Contratando, na Força Pública, para
o cargo de professor da Escola Regimental do 7º B.C.M., José
Geraldo de Oliveira”. Esse contratado ingressaria na Força
Pública, tempos depois, como soldado. Fez todos os cursos
da carreira, alcançando o oficialato. Formado em Direito,
1948, exerceu vários comandos. Em 29Mar962, foi nomeado
Comandante-Geral. Mobilizou a PMMG, 1964, contra os
desmandos do Governo Goulart, fortalecendo a liderança civil
do Governador Magalhães Pinto. Permaneceu no comando
da corporação até 10Fev966, transferido para o QOR. Líder
autêntico, respeitado e de uma firmeza inquebrantável. Na
Reserva exerceu, em comissão, cargos públicos federais, e, em
1982, eleito Deputado Estadual, notabilizou-se pela coragem e
integridade na atividade política.
MG22Nov940 – Decreto-Lei nº 747, que fixou a Força Policial para o exercício de 1941 com a previsão de 8.083
homens, 10 batalhões de Caçadores, um Esquadrão de Cavalaria, Departamento de Instrução (com quadro de Instrutores de
Educação Física), Serviço de Saúde e um Quadro Suplementar. Como novidade, o artigo 7º extinguiu as graduações de 1º
e 2º cabos; ficou apenas a de “cabo”, entre o soldado e o 3º
sargento. São estabelecidos os salários de todas as graduações
e postos.
A partir de 1940, o 6º BCM, que se tornara, sob o
comando do tenente-coronel Vicente Torres Jr., a tropa de elite
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da Força Pública, passou a apresentar-se, na Capital Federal, na
solenidade de 7 de setembro, Dia da Pátria. Suas apresentações
não eram simples desfiles, e sim, manobras sincronizadas e
evoluções complexas, além de demonstrações de esgrima
e baioneta. Tudo a toque de corneta. Essas apresentações
impressionavam a população e as autoridades das Forças
Armadas. E o batalhão, por muitas vezes, teve de repeti-las
para convidados especiais nos quartéis do EB e da PM/RJ.
MG12Set940 – Ampla reportagem sobre o desempenho do batalhão: “... O batalhão, com um efetivo de 600
praças, executou, com perícia exemplar, todas as evoluções
militares (...). Essa demonstração de alto preparo da tropa mineira impressionou profundamente as autoridades militares,
que se manifestaram a respeito com grandes elogios, felicitando o governador Benedito Valadares que, em companhia dos
Ministros da Guerra e da Marinha, assistiu as evoluções...”.
Em 1941 e 1942, novamente o 6º participou das solenidades do Dia da Pátria no Distrito Federal. Sucesso absoluto! No último ano, foi premiado pelas delegações estrangeiras
com o portentoso troféu denominado “Pagode Chinês”, que,
nos dias de hoje, pode ser contemplado na sede do 6º Batalhão/Governador Valadares. O Cel Vicente Torres, ex-aluno de
Drexler, mantivera a tradição de suas demonstrações em baioneta e esgrima, e todas evoluções sincronizadas sem nenhuma
discrepância.
MG1ºAgo942 – Homenagens serão prestadas ao coronel Alvino Alvim de Menezes por estar completando 30 anos
de serviço ativo na Força Policial.
MG9Ago942 – “A Força Policial de Minas Gerais
acaba de ser dotada de uma confortável e moderníssima praça
de esportes, construída no quartel do 5º BCM. / Obra instalada
pelo tenente-coronel José Persilva, comandante daquele
Batalhão e membro do Conselho Regional de Desportos, com
inteiro apoio do Governo do Estado, através do Comandante
Geral da Força Policial...”. Descrição: estádio de futebol, duas
quadras de volley, duas de basquete, uma de tênis, pista de
atletismo com todos os equipamentos de salto, departamento
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para exercícios militares, parque infantil e local para jogos
recreativos.
MG2Set941 – Visita à Capital mineira da Missão Militar
Argentina, chefiada pelo General Juan Tonnazi. Recepção pelo
General Cristóvão Barcelos, Cmt 4ª RM, Governador Benedito
Valadares e Cmt Geral Cel Alvino. Visita aos quartéis do 5º e 6º
B.C.M., onde ocorreu demonstração da tropa: “... o 6º B.C.M.,
sob o comando do tenente-coronel Vicente Torres Junior, fez,
no pátio interno do batalhão, várias demonstrações de ordem
unida, manejos de arma, demonstração de esgrima e golpes
de baioneta...”
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CAPÍTULO V
– Trajetória evolutiva da Polícia de Segurança Pública –
SEÇÃO I
– Período Milton Campos –
A) Pré-Governo
Desde que Benedito Valadares deixara o governo,
Minas viveu uma sucessão de dirigentes executivos até a
posse do Governador eleito no pleito estadual: Nísio Batista,
4Nov45 a 3Fev46; João Beraldo, 3Fev a 14Ago46; Júlio
Ferreira de Carvalho, 14Ago a 16Nov46; Noraldino Lima,
17Nov46 a 20Dez46; Alcides Lins, 21Dez46 a 19Mar47.
Cinco governantes temporários, em pouco mais de um ano.
Na Polícia Militar, o Cel Cândido Saraiva permaneceu no
Comando Geral até 14Ago46; de 15Ago a 21Ago, o Chefe do
Estado-Maior – Ten Cel Antônio Pereira da Silva respondeu
pelo Comando Geral; 22Ago a 17Nov46, o Cel Francisco
Campos Brandão esteve à frente do Comando Geral. O Cel
José Vargas da Silva, que permaneceria durante todo o governo
de Milton Campos (3Jan951), assumiu o Comando Geral em
17Nov46. A corporação não sofrera nenhuma solução de
continuidade nesse período de transição do regime de exceção
para a democracia plena.
A Chefia de Polícia estava entregue ao Delegado bacharel em direito, Rogério Machado, que, destacando-se em
diversas missões, sedimentara um conceito bem favorável. A
organização Polícia Civil, que lhe era subordinada, adentrava no regime democrático bem consolidada. Embora reduzido
o número de delegados remunerados do quadro, pois alguns
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bacharéis de renome seguiram vias jurídicas (Ivan Moraes de
Andrade, Amintas Vidal Gomes...), a Polícia Civil ostentava
profissionais de alto quilate.
Em consonância com Milton Campos, Governador
eleito (posse em 19Mar47), diversas ações legais/institucionais foram desencadeadas pelo Interventor, num enfoque de
concordância do Cmt Geral e Chefe de Polícia.
Em janeiro, Estado sob o governo provisório do
Interventor Alcides Lins, o MG do dia 21 publicou a fixação
de efetivo para 1947 (Decreto-Lei 2.031, 18Jan). Previsto para
a Força Policial, um efetivo de 7.918 homens (inferior à de
1940, 8.083 homens – DL 747), distribuídos por 10 batalhões
de Caçadores, um Esquadrão de Cavalaria, Departamento de
Instrução e quadro de Instrutores de Educação Física, Serviço
de Saúde, Quadro Suplementar, Justiça Militar...
MG2Mar – Em meados dos anos 40, a quadrilha chefiada pelo delinquente José Muniz era o terror das comunidades. O esforço conjunto de setores das duas polícias resultou
no desmantelamento do bando e prisão de Zé Muniz e seus facínoras. Chefe de Polícia Rogério Machado – Portaria 1.061 –
descreveu o esforço policial e agradeceu as duas corporações,
como também ao Corpo de Bombeiros. Estendeu os agradecimentos aos policiais civis e militares que se envolveram
diretamente nas investigações e captura dos marginais. Citou
nominalmente o dr. Oswaldo Machado, Chefe do Serviço de
Investigações, os Delegados Orlando Moretzsohn, Almansor
Doyle e Silva, Luiz Soares de Souza Rocha, no tocante à Polícia Civil. Na parte da Força Policial, mencionou a colaboração
de seu Assistente Militar, capitão Américo Fernandes Leão.
MG4Mar noticia reabertura do ano letivo do
Departamento de Instrução-DI, com a aula inaugural proferida
pelo professor Milton Gomes. Trecho da nota: “... Reunidos
os corpos docente e discente no amplo ginásio de Educação
Física do educandário, usou preliminarmente da palavra o
professor José Lourenço de Oliveira, que proferiu vibrante
saudação ao coronel José Vargas da Silva (...) Acentuou o
orador a circunstância feliz de poder saudar na pessoa do
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aludido Comandante Geral, o antigo idealizador e instituidor
do D.I., estabelecimento de ensino que tanto tem contribuído
para o engrandecimento da centenária milícia mineira (...)
Encerrando a sessão, falou o coronel José Vargas...”
Reportemo-nos a alguns Decretos-Lei, emitidos pelo
Interventor, antes da posse do Governador eleito. MG4Mar47
– DL 2056, 3Mar, reajustava vencimentos da Chefia de Polícia
e promovia alterações: (1) o Serviço de Investigações transformou-se em Departamento de Investigações, e seu chefe passou
a denominar-se Diretor; (2) Vencimentos Mensais: Chefe de
Polícia, Cr$ 6.500,00; Diretor do Departamento de Investigação, Cr$ 5.500,00; Delegado Auxiliar e Delegado Especializado, Cr$ 4.500,00; Delegado de Distrito, Cr$ 4.200,00; Chefes
de Serviço de Polícia Técnica, Identificação, Assistência Policial etc. Cr$ 3.600,00; Delegado Regional de Polícia, Cr$
2.400,00; Escrivão de Delegacia Especializada, Cr$ 2.200,00;
Escrivão de Delegacia Auxiliar e de Distrito, Cr$ 2.000,00;
Inspetor do Corpo de Segurança, Cr$ 2.400,00; Subinspetor
CS, Cr$ 2.000,00; Investigador 1ª Classe, Cr$ 1.500,00; 2ª
Classe, Cr$ 1.200,00; 3ª Classe, Cr$ 960,00; Perito 1ª Classe,
Cr$ 1.500,00; 2ª Classe, Cr$ 1.000,00.
Mesmo MG4Mar, DL 2.057 reorganizou o Serviço
Estadual de Trânsito e fixou salários de Cr$ 3.000,00 para
Chefia, e Cr$ 690,00 para Fiscal de 3ª Classe. O DL 2.058
fixou o efetivo da Guarda Civil e estabeleceu salários. O
efetivo ficou constituído em 6 chefes de Divisão, salário de
Cr$ 1.260,00; 13 fiscais 1ª classe, Cr$ 1.080,00; 26 fiscais 2ª
classe, Cr$ 930,00; 200 Guardas 1ª classe, Cr$ 780,00; 250
guardas 2ª classe, Cr$ 720,00; 300 guardas 3ª classe, Cr$
690,00. Total de Guardas Civis: 821.
Para uma comparação de Salário Policial, vejamos o
DL 2079, publicado MG 14Mar47, que fixou vencimentos
oficiais e praças da Força Policial e do Corpo de Bombeiros.
Coronel, Cr$ 5.000,00 (inferior ao Diretor do Departamento
de Investigações); Tenente-Coronel Cr$ 4.000,00 (inferior aos
Delegados Auxiliares e Especializados); Major, Cr$ 3.600,00
(idêntico aos Chefes de Serviço da Polícia Civil); Capitão,
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Cr$ 3.000,00; 1º tenente, Cr$ 2.500,00; 2º tenente, Cr$
2.100,00; Aspirante, Cr$ 1.700,00; Subtenente, Cr$ 1.400,00;
Sargento-Ajudante, Cr$ 1.300,00; 1º Sargento, Cr$ 1.200,00;
2º Sargento, Cr$ 1.100,00; 3º Sargento, Cr$ 1.000,00; Cabo,
Cr$ 700,00; Corneteiro-tamborista, Cr$ 650,00; Soldado, Cr$
600,00 (inferior ao Guarda Civil 3a classe). Salários miseráveis,
se comparados ao mercado na época. Hoje, entendo porque
meu pai lutou para fazer o curso de cabo e, depois, empenhouse no curso de sargento, para ganhar um pequeno aumento de
salário, que deu algum alívio à família: mas tinha de trabalhar
nos momentos de folga para complementação (o meu genitor e
a minha mãe deram duro!).
MG4Mar47 – DL criou na Força Policial a Inspetoria
Geral e aprovou o respectivo regulamento. Segundo o Art. 1º
do regulamento: “A Inspetoria destina-se a estudar e coordenar os assuntos relativos à instrução e disciplina da tropa e
a inspecionar periodicamente as unidades, serviços e escolas
da corporação, tendo em vista difundir conhecimento e a aplicação dos regulamentos, instruções e normas em vigor, bem
como zelar pela fiel execução dos mesmos”. Essa Inspetoria
funcionou por mais de dez anos. Suas atribuições acabaram
assumidas por um Estado-Maior bem organizado e Diretorias,
o que resultou em sua extinção. MG5Mar publicou DL 2.062,
que aprovou regulamento do Gabinete do Comandante Geral.
MG9Mar publicou duas portarias do Chefe de Polícia,
promovendo movimentações de Delegados Regionais. O Delegado bacharel Newton Nogueira Campos foi removido da
23ª circunscrição, sede em Alfenas, para a 28ª, sede em Passos,
jurisdição em 8 municípios. O bacharel Maurílio Ernesto Corrêa, por sua vez, deixou Passos e foi para Alfenas, jurisdição
em 7 municípios. MG11Mar publicou parecer no sentido de
que fosse sancionado DL que mudava denominação da Força
Policial para “Polícia Militar”.
B) Duas polícias em desenvolvimento
Força Policial – Corporação sesquicentenária, cujas
raízes brotaram do Regimento Regular de Cavalaria de Minas
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(1775), veio, dentro de seu destino institucional, atravessando
as ondulações político-sociais da República: (1) por imposição do desejo dos governantes, transformara-se numa possante
força militar, experimentada, com êxito, em momentos atrozes; (2) do dealbar do regime, e ao longo da República Velha,
era a instituição que “fazia polícia” e dava sustentação à Chefia
de Polícia; (3) nos últimos lustros respondera, com eficiência,
eficácia e efetividade, os anseios de uma cultura sadia para a
juventude. Missão cumprida! Como Força Pública tradicional,
cumpria o dever de servir ao povo, obediente ao poder político
constituído.
Polícia Civil – Corporação já consolidada nos primórdios de 1947. Emergiu do fortalecimento da Chefia de Polícia,
com o grande impulso que lhe deu a instalação da Guarda Civil, 1910. A definição governamental, em preparar a Brigada
Policial para o combate (exército estadual), proporcionou-lhe
espaço para crescimento, segundo o modelo da polícia de carreira paulista. Teve dois grandes momentos de avanço: 1927,
quando o Presidente Antônio Carlos criou a Secretaria de Segurança e Assistência Pública, sob o comando de Bias Fortes;
de 1936 a 1942, durante a gestão do Major Ernesto Dornelles
na Chefia de Polícia.
O novo Governador – Milton Soares Campos –
inteligência privilegiada e avançado em ideias, assumiu o
governo com planos ousados de desenvolvimento, inclusive
na área da Segurança Pública. Montou um secretariado de
primeira linha, tendo na Secretaria do Interior um jurista e
político inatacável: Pedro Aleixo, pasta que acolhia a Força
Pública e a Chefia de Polícia. Esta foi entregue ao General
José Carlos Campos Christo, filho do respeitado Cel Antônio
Francisco Vieira Christo, um dos nomes da Força Pública
Mineira. Naquela, permaneceu o Cel José Vargas da Silva,
que ocupava o cargo de Comandante Geral desde 19Nov946.
Bacharel em direito, herói da tomada do Túnel da Mantiqueira,
em 1932, e primeiro comandante do Departamento de
Instrução, do qual fora um dos idealizadores.
271

POLÍCIA SEGURANÇA PÚBLICA.indd 271

06/05/2021 14:45:49

CEL JOSÉ VARGAS DA SILVA
Nasceu em Curvelo, 6Set895, e assentou praça no 1º
BI, em 11Nov915. Por sua atuação e estudos, no início da década de 1920, elevou-se rapidamente na carreira. A partir de
1924, já no posto de tenente, exerceu as funções de Delegado de Polícia Especial em Pitangui, Bom Despacho, Dores do
Indaiá e Luz. Participou dos combates de repressão à Insurreição Paulista e Coluna Prestes, em 1925/1926. É citado na
obra do General Bayard, como integrante da Coluna Amaral,
em 1925, no norte de Minas, tendo se envolvido com firmeza,
num episódio de insubordinação, para preservar a disciplina.
Lutou em 1930. Em 1932, como tenente-coronel, chefiou o Estado-Maior da Brigada Edmundo Lery, tornando-se o grande
herói da tomada do Túnel da Mantiqueira, ao invadir uma posição paulista a golpes da baioneta. Além de inteligência privilegiada, era de uma bravura incomum. Amigo do capitão EB
Ernesto Dornelles – companheiro do Túnel – constituiu-se em
viga mestra da criação do Departamento de Instrução, do qual
foi primeiro comandante. Comandou o 4º BCM/Uberaba, em
1937/1938. Em 1943, diplomou-se em Direito. Após o exercício do cargo de Cmt Geral, elegeu-se Deputado Estadual,
atuando na atividade política com a máxima dignidade.
No Comando Geral da Força Policial, o Cel José Vargas
entendeu que devia, em face do leque de missões institucionais, manter um ensino militar dinâmico, concomitantemente
ao aperfeiçoamento do ensino policial, mormente considerando os destacamentos que se faziam presentes em todos os municípios mineiros: patrulhamento, guarda e diligências. Nesse
sentido, instituiu-se, no DI, a Diretoria de Ensino Policial, e foi
designada uma Comissão de 5 oficiais para elaborar o “Guia
do Policial-Militar” (meu genitor, cursando o CFS, recebeu
o Guia e, como miliciano oriundo de destacamentos, teve-o
como farol).
Resumindo: o profícuo comando do Cel José Vargas
é lembrado por obras que perduraram no campo educacional,
com destaque para o Ginásio Tiradentes e Escolas Caio Martins. No aspecto sanitário, a construção do Sanatório Eugênia
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Vargas, que resolveu um grave problema herdado das trincheiras do sul de Minas/1932 – a tuberculose, que infestara a tropa,
numa época em que o antibiótico apropriado não chegara ao
Brasil.
Em seu comando, a pedido do Governador, visando reforçar a organização militar e o ensino no DI, o EB retornou
à Missão Militar Instrutora com dois majores QEMA – José
Lívio Leste e Olavo Amaro da Silveira. A MMI, com substituição periódica de oficiais, permaneceu até junho de 1961. Foi
fundamental na adaptação de nosso Estado-Maior segundo o
modelo americano, e no aperfeiçoamento dos ensinos Militar
e Educação Física. Essa MMI difundiu, em Out948, o Manual
de Estado-Maior/PMMG, descrevendo sua organização, estrutura dos trabalhos e funcionamento. Na verdade, atualizou a
Polícia Militar dentro da doutrina americana resultante da II
Guerra Mundial.
Importante assinalar que, salvo o manual de Instrução
Policial, de grande utilidade nos destacamentos, a Polícia Militar já adotava, desde a década de 1930, os manuais do EB,
inclusive trocando-os pelos atualizados no pós guerra: Regulamento Disciplinar do Exército-RDE, Regulamento Interno
e dos Serviços Gerais-RISG, Regulamento de Continências-RCont, Regulamento de Administração do Exército-RAE...
Esses manuais prevaleceram até o final da década de 1960,
quando surgiu o Regulamento Geral da Polícia Militar-RGPM
e o Regulamento Disciplinar-RDPM. No Curso de Formação
de Oficiais-CFO, havia um grande peso do ensino militar, supervisionado pela MMI, e os manuais do EB faziam parte de
nossa biblioteca.
Na seara cultural, não se pode olvidar o que representou a Revista LIBERTAS, editada em 15 números de 1949 a
1950, que trouxe até à geração atual a doutrina esposada pelos
luminares da literatura policial daqueles tempos inesquecíveis:
Lélio Graça, Saul Martins, José Pereira da Silva, Affonso Heliodoro, Antônio Heliodoro, Manoel José de Almeida, Geraldo
Pinto de Souza, Antonino Machado, Aures de Oliveira, Omar
Ferreira, Jesus Miranda, Milton Campos, Sinval Santiago,
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José Gonçalves de Souza, Geraldo Walter da Cunha, Santos
Ferreira Cavalcanti, Antônio Norberto, Geraldo Tito da Silveira, Paulo Renê de Andrade, Marques Rosa, Alberto Piantanida, Oswaldo Carvalho, Jenner Araújo e muitos outros. Aliás,
o número inaugural trouxe a chancela do Governador Milton
Campos, de cuja apresentação transcrevo um trecho:
“É com o maior prazer que escrevo para “LIBERTAS”
as palavras de abertura de seu primeiro número. Como Governador, sinto-me contente de ver realizada essa brilhante
iniciativa de nossa Polícia Militar: publicando uma revista
especializada e que recolha os trabalhos de seus elementos
(...) Como cidadão, não posso calar o meu aplauso a esse movimento de caráter intelectual e de cunho acentuadamente cívico. O título da publicação é revelador: “Libertas”. Não há
palavra que exprima melhor um compromisso democrático,
porque na liberdade está o fundamento das nossas instituições
(...) Que esta Revista tenha vida brilhante e duradoura...”
O Governador Milton Campos, em sua mensagem publicada no MG26Jul47, comentando a Segurança Pública e
os avanços das duas instituições – civil e militar – destacou
a Polícia Militar em sua tríplice atividade – policial, militar e
educativa – “prestando os mais assinalados serviços ao Estado...”.
Quanto à atividade educativa, plantada na era Benedito
Valadares, reconhecida e incentivada pelo governo democrático, a mensagem de Milton Campos recomenda, por imperativo
da história, a transcrição de alguns trechos:
“... cumpre ressaltar o esforço da Polícia Militar na
difusão e desenvolvimento dos Esportes e da Educação Física
por todo o Estado. Em sua quase totalidade, as chefias das
Praças de Esporte estão a cargo de elementos da Corporação,
cabendo-lhes ainda a função de instrutores de Educação Física nos ginásios do Estado e em grande número de colégios
particulares religiosos ou não.
Merece ainda alusão especial o que realiza a Polícia
Militar no terreno esportivo-social. Apreciável colaboração
e auxílio vêm sendo dados, de sua parte, à aviação civil, no
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Estado, bastando notar que, desde 1940, o quadro de instrutores do Aeroclube de Minas Gerais é integrado por vários
elementos da Corporação, e de suas fileiras também saíram
instrutores para o mesmo gênero de esportes, em Diamantina,
Curvelo, Itabira e Pirapora, assim como, ainda hoje, em Lavras e Barbacena. Também o Escotismo, em Minas, conheceu,
na antiga Força Pública, o seu constante estimulador. Cumpre
reatar, sob esse aspecto, uma tradição das melhores, pois diretamente relacionada com a educação sadia da infância. Finalmente, e ainda no que se refere aos esportes, destaque-se a
organização da Escola de Volteio, no Esquadrão de Cavalaria
(...). Nesta vista de conjunto sobre as atividades normais da
Polícia Militar, cabe, de justiça, uma referência ao auxílio de
nossos soldados no interior ao Serviço de Febre Amarela...”
O Governador, a par de outros comentários sobre as
atividades milicianas, ressaltou o Centro de Educação Física
do Departamento de Instrução como o núcleo de formação de
técnicos de natação, de remo, de esportes coletivos, atletismo e
ginástica para as Praças de Esportes do Estado, diversos clubes
e ginásios, afirmou: “Com isso concorre a corporação para a
obra patriótica do preparo físico da mocidade mineira. ”
A Escola de Educação Física/UFMG, surgida em 1952,
tinha predominância de professores militares, e suas atividades desenvolviam-se no Departamento de Instrução e Minas
Tênis Clube. Como cadete, em 1958, por diversas vezes, em
companhia de outros, fui escalado para fiscal de provas da Escola de Educação Física, funcionando no DI Interessante é o
preconceito existente contra os militares por parte de alguns
intelectuais de baixo nível consciencial. Diversas obras – dissertações e teses acadêmicas – ignoram ou apenas tangenciam
o papel da corporação no desenvolvimento da Educação Física
e dos desportos especializados no Estado, bem como o impulso que proporcionou a criação de uma Escola Superior de
Educação Física.
Na mensagem em apreço há referência ao desempenho
de quase 3.000 homens ocupados em destacamentos e diligências permanentes por todo o território mineiro, num total de
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545 unidades. Também informações sobre a extinção do 10º
BCM, sediado em Muzambinho, e criação do Corpo de Serviço Auxiliar, justificando: “... a) as instalações do 10º Batalhão
estão em ruínas, não oferecendo segurança nem conforto à tropa; b) a construção de um novo prédio exigiria um dispêndio
aproximado de Cr$ 5.000.000,00; c) a localização de sua sede
dificulta o transporte para a Capital e mesmo para regiões circunvizinhas; d) a extinção possibilitará o aproveitamento dos
quadros do Batalhão em outros setores essenciais à administração. / A criação do Corpo de Serviço Auxiliar é reclamada,
há muito, e visa a permitir à Polícia Militar uma situação de
desafogo e economia quanto ao zelo, reparo, aparelhamento
e construção dos imóveis e material a seu cargo, assim como
as atividades de transmissões e transportes. Quanto a estas
últimas, seria de conveniência fossem organizadas com maior
amplitude, criando-se o Serviço de Transporte Aéreo...”
A mensagem de 1948, MG16Mar, bem abrangente no
tocante às duas organizações policiais, enfocou comentários
sobre as Delegacias Especiais: “São confiadas aos oficiais da
Polícia Militar, e instaladas nos municípios onde não funcionam delegacias adjuntas, bem como naqueles em que as
circunstâncias indiquem a conveniência de sua presença. Os
delegados especiais prestaram bons serviços por ocasião das
eleições de 23 de novembro último e foram designados, muitas
vezes, por sugestão do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral e
dos MM. Juízes eleitorais. A eles se tem atribuído ainda colaboração no serviço de capturas, principalmente nas regiões
de acesso difícil e naquelas em que há frequentes furtos de
animais a despeito da vigilância exercida. Cooperando estreitamente com as autoridades civis, realizam a íntima ligação
entre as polícias Civil e Militar, no cumprimento da tarefa que
a ambas incumbe”.
No tocante à Chefia de Polícia, considerações sob a
epígrafe Guarda Civil: “Belo Horizonte cresceu extraordinariamente em área e população, mas não se havia cogitado de
proporcionar à Guarda Civil estímulos para um correspondente desenvolvimento. Ao contrário, seu efetivo, que era de
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1.070 homens em 1928, caiu sensivelmente e somente agora se
pode acusar uma ascensão que o eleva a 795 guardas pertencentes ao Corpo Superior, às 3 classes integrantes da carreira
e ainda ao Corpo de Vigilantes Noturnos (...) Destinando-se a
Guarda Civil a prestar os seus serviços a todo o Estado, interessante seria que os municípios atentassem para o art. 103,
Capítulo XV de seu Regulamento, do teor seguinte: - ‘Nas cidades populosas do Estado cujas administrações propuserem
contribuir com a terça parte da despesa anual de manutenção,
poderá ser instituído o policiamento por meio da Guarda Civil’...”.
GEN JOSÉ CARLOS CAMPOS CHRISTO
Nasceu em Belo Horizonte, 6Dez902. Fez o secundário
nos Colégios Anglo-Mineiro e Arnaldo, concluindo em Ouro
Preto/Escola de Minas. 5Jan919, matriculou-se na Escola Militar de Realengo, declarado Aspirante a Oficial da Arma de
Infantaria, 7Jan922. Em 24Dez923, formou-se em Direito
pela faculdade do RJ. Serviu na Companhia de Metralhadoras/
Ouro Preto e 12º RI/BH. Foi Ajudante de Ordens do General
Gamelin, Chefe da Missão Militar Francesa. Convidado pelo
Presidente Antônio Carlos, cedido pelo EB, tornou-se Instrutor
da Força Pública Mineira, e estruturou, com êxito, a Escola de
Sargentos – 1928/1931 – fonte de formação de oficiais. Tomou
parte na Revolução de 1930, mas seu comprometimento com
a Revolução Constitucionalista/1932, levou-o à prisão e exílio
em Portugal. Retornando ao Brasil por força da anistia, em
1934, exerceu a profissão de Advogado em BH. Revertido ao
serviço ativo do EB, pertenceu ao 10º RI, e foi um dos organizadores e instrutor do CPOR. Passou para a Reserva no posto
de General.
MG21Mar47 – Campos Christo assumiu a Chefia
de Polícia em solenidade marcante, 20Mar, com a presença
dos Secretários, autoridades militares e civis. Transmitiulhe o cargo o Delegado de Polícia Rogério Machado, que,
em sintético, mas substancioso discurso, saudou a chegada
do substituto e fez uma prestação de contas de seu período
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de comando, em que lhe coube proporcionar tranquilidade
no período das disputas eleitorais de um interior tomado
pela passionalidade política. A missão fora cumprida com
esforço e determinação, como ele desabafou: “... para que a
determinação do Governo fosse cumprida em sua plenitude,
quanto esforço foi necessário dispender! / Os Delegados
Regionais foram deslocados de suas zonas para outras, a fim
de que lhes fosse mais fácil agir com isenção de ânimo. / Os
Delegados Auxiliares foram enviados aos municípios onde a
campanha eleitoral se mostrava mais apaixonada, enquanto
os delegados leigos, suspeitos de tendências situacionistas,
eram substituídos em cerca de cento e cinquenta municípios,
por Delegados Especiais, escolhidos dentre oficiais da Força
Policial, para o fim de assegurar a manutenção da ordem e
impedir abusos e excessos facciosos...” Continuou expondo
as deficiências de recursos da Polícia Civil, dando ênfase à
necessidade de implementar a Lei da Polícia de Carreira.
O MG citado, que transcreveu todo o discurso de
Rogério Machado, fê-lo também em relação ao pronunciamento
de Campos Christo. Este, dizendo-se honrado com o convite
do Governador, historiou sua vida militar a partir da Escola
de Realengo e as atitudes adotadas em situações críticas do
contexto nacional, que lhe valeram prisão e exílio. Referiuse à sua passagem pela Força Pública: “... A atividade militar
ofereceu-me o grato ensejo de estruturar e dirigir, na Força
Policial de Minas Gerais, o primeiro estabelecimento
destinado à formação de seus oficiais. Muitos deles, ocupando,
merecidamente, diferentes postos na escala hierárquica,
foram discípulos meus e se conservaram como os demais
da corporação, meus amigos e camaradas. Assinalo, com
particular agrado esta circunstância, a que associo o nome de
meu venerando pai, antigo Comandante da Força Policial e
homem de quem recebi o nome que tenho procurado conservar
intacto na sua dignidade...”
Campos Christo encontrou uma Polícia Civil bem
cristalizada em seus propósitos organizacionais.
O major Ernesto Dornelles a elevara a um bom patamar
278

POLÍCIA SEGURANÇA PÚBLICA.indd 278

06/05/2021 14:45:49

de eficiência, e tentara implantar a Escola de Polícia que chegou
a formar a primeira Investigadora (foto da Folha de Minas,
20Dez939; informação do Cyberpolícia – História da Polícia
Operacional Investigativa). Adotou a política de concentrar os
delegados bacharéis em direito que se comprometiam com a
profissão na Capital e Juiz de Fora, onde fora montada uma
Delegacia Geral e Divisão da Guarda Civil. Porém, formada
uma turma de Investigadores, essa escola hibernou por falta
de recursos.
Campos Christo retomou o ímpeto para desenvolver
a corporação que lhe era diretamente subordinada. Reimplantou a Escola de Polícia Rafael Magalhães, sendo ela o
ponto de ingresso de Delegados bacharéis, Investigadores,
Escrivães e Peritos. Sua primeira turma, tendo por paraninfo
o tenente-coronel médico Juscelino Kubitschek de Oliveira, formou-se em 1949, e o educandário teve sequência com
seus cursos de formação e aperfeiçoamento. Diversas modificações estruturais foram implementadas. Criou-se a Divisão
de Radiopatrulha:
“A Divisão de Radiopatrulhas da Guarda Civil foi
criada em 16 de novembro de 1948 pelo Chefe de Polícia,
Coronel Campos Christo, sendo Diretor da Guarda Helvécio
Arantes, com a finalidade de dotar a cidade de policiamento
motorizado para atendimento mais rápido à crescente
metrópole (...) A Divisão começou com apenas três carros,
para o patrulhamento da cidade e outro para o trabalho de
socorro policial...” (informações completas sobre a Guarda
Civil são encontradas na obra A GUARDA CIVIL, de Luiz
Góes, 2ª edição, Maio/2008).
A obra editada pela Fundação João Pinheiro/2008 –
História da Polícia Civil de Minas Gerais: a Instituição Ontem
e Hoje – descreve, com detalhes, o formidável avanço da
organização na gestão de Campos Christo.
C) Registros que ficaram
1) Empastelamento de Jornal
“No Brasil, as repercussões da Guerra Fria foram
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imediatas. No dia 7 de maio de 1947, após uma batalha judicial, o PCB teve seu registro cassado. Nesse mesmo dia,
o Ministério do Trabalho decretou a intervenção em vários
sindicatos e fechou a Confederação Geral dos Trabalhadores do Brasil, criada pelo movimento sindical em setembro
de 1946 e não reconhecida oficialmente pelo governo. O PCB
apelou para o Judiciário, requerendo habeas corpus para
o livre funcionamento das suas sedes, mas o pedido foi negado. Em seguida, os comunistas tentaram organizar uma
nova agremiação partidária, o Partido Popular Progressista
(PPP), incorporando as teses centrais do PCB. O TSE também negou o registro para o PPP. A exclusão dos comunistas
do sistema político-partidário culminou, em janeiro de 1948,
com a cassação dos mandatos de todos os parlamentares que
haviam sido eleitos pelo PCB. Sob o impacto da cassação, o
PCB lançou um manifesto pregando a derrubada imediata
do governo Dutra, considerado um governo “antidemocrático”, de “traição nacional” e “a serviço do imperialismo
norte-americano”.” (Parte do texto de Dulce Pandoli, “A cassação do Partido Comunista no cenário da guerra fria” – cpdoc.fgv.br, acessado em 17Ago920)
O Partido Comunista, embora cassado, inclusive
seus parlamentares, prosseguiu na estratégia “Leninista”, ou
seja, minar, através dos meios democráticos, as instituições
sólidas, que pudessem fazer uma barreira contra a ascensão
da ditadura comunista. Isto foi feito em alguns países, que
sofreram anos para se livrar do totalitarismo inconsequente
tipo “stalinista”. Exemplo mais visível de nossos tempos, a
Venezuela que, na cruzada de Chaves, teve sua exemplar e
disciplinada Guarda Nacional solapada. Hoje, transformada
em Guarda Bolivariana, não hesita em jogar tanques contra o
povo ou atirar em manifestantes desarmados. A Polícia Militar
mineira, por sua gênese e percurso histórico, sempre se filiou
à ordem e disciplina, e atuou em prol da tranquilidade pública.
Essa postura incomodou os agentes de ideologias exóticas que
propugnavam o caos para implantar uma ditadura. Há poucos
anos, um conhecido partido propugnou em convenção a
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“extinção das Polícias Militares”. Morando em Salvador, usei
a web e o rebati com um artigo contrário, que alcançou certa
repercussão.
Estes comentários servem para relembrar um fato
ocorrido, em fevereiro de 1949, durante o comando Cel José
Vargas. Em Belo Horizonte era editado um semanário muito
difundido no meio das classes mais humildes: JORNAL DO
POVO. Era voz corrente que se tratava de um jornal editado
por comunistas. Seu diretor um comunista conhecido. Vereador
Orlando Bonfim Júnior, é que devia estar cassado. Esse
semanário, abusando da liberdade de imprensa, desenvolveu
uma campanha acirrada, de caráter ofensivo, contra a Polícia
Militar. Seu propósito: desacreditar a corporação e seus
componentes. Apesar dos meios suasórios, a campanha de cunho
difamatório não atenuava. Então, num sábado de fevereiro,
data do jornal circular, ele silenciou. Segundo crônicas da
época, oficiais e praças da Polícia Militar “empastelaram” o
órgão, sua sede e oficinas. Ele não mais circulou.
Na semana seguinte, Orlando Bonfim pede uma reunião extraordinária da Câmara de Vereadores. Esta se encheu
com sua claque, e, no meio, militares à paisana. Quando iam
iniciar os discursos, clima exacerbado, chegou um forte contingente militar comandado pelo Major Nélio Cerqueira. A
turma de vereadores do “esquenta” enfureceu-se e dirigiu-se
ao Cel José Vargas, que não os recebeu e manteve a tropa,
inviabilizando os protestos fabricados. Segundo a imprensa da
época, o Governador Milton Campos, tomando conhecimento
do incidente, determinara a abertura de inquérito para apurar
as responsabilidades. Não se conhece o resultado. E a imprensa “suja” levou sua sujeira para outras plagas.
O Comandante Geral permaneceu prestigiado, edificando sua obra socioeducacional.
2) Delegados especiais
MG7Jul950 publicou ofício do Chefe de Polícia
Campos Christo, em resposta a uma Comissão da Assembleia
Legislativa que pedia informações sobre Delegados Militares
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no interior. Trechos da resposta: “... Havendo os ilustres
signatários do requerimento em apreço declarado que as
liberdades constitucionais ‘estão sendo conculcadas em vários
municípios’, desejo, desde logo, esclarecer que os dignos
oficiais da Polícia Militar, investidos da autoridade policial,
têm sabido cumprir os seus penosos deveres, com zelo e
critério, assegurando aos cidadãos as garantias legais para o
livre exercício de suas atividades públicas ou privadas. / Aliás,
muitos daqueles senhores Deputados tiveram a iniciativa de
solicitar a nomeação de Delegados Especiais, no que foram
atendidos pelo governo do Estado. / Fiéis à orientação
deste, as autoridades policiais vêm desempenhando, com
imparcialidade, as suas funções e assim concorrendo para a
manutenção da ordem e tranquilidade que, mercê de Deus,
não têm faltado ao nosso Estado. / Há, presentemente, 80
Delegados Especiais, cujos nomes constam da relação
anexa, na qual também se incluem os municípios que lhes
correspondem (...) É oportuno assinalar que, não poucas
vezes, por solicitação do Poder Judiciário e do Ministério
Público, tem esta Chefia designado Delegados Especiais, que
permanecem em exercício, no interesse da Justiça...”
Dos oitenta Delegados Especiais, em Jul950, 46 eram
oficiais reformados. Dentre os da ativa, alguns famosos: Tenente-Coronel Altino Machado de Oliveira, há 9 anos regional
de Teófilo Otoni; tenente-coronel Caetano Retore, Araguari;
capitão Eurico de Alvarenga Mafra, Barbacena; tenente Júpiter Vieira, Carmo de Paranaíba; tenente Manuel Ferreira Camargos, Governador Valadares; capitão David Corsino, Itanhomi; tenente Djalma Nunes Grandi, Ituiutaba; capitão José
Godinho dos Santos, Manhumirim; tenente Pantaleão Vitor da
Silva, Mantena; tenente Georgino Jorge de Souza, Monte Alegre de Minas; tenente Ademar Estrela, Montes Claros; capitão
João Martins Pereira, Patos de Minas; tenente Geraldo Walter
da Cunha, Pedro Leopoldo; tenente Pedro Ferreira dos Santos,
Raposos; tenente-coronel João Lopes de Oliveira, Santa Luzia; tenente Sandoval Coelho de Araújo, Uberlândia...
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3) Caso da radiopatrulha
Convivi, em quartéis ou delegacias, com muitos
oficiais da década de 1940, que acompanharam a gestão do
coronel José Vargas da Silva. Elogiavam-no, pois fora uma
gestão, reconhecidamente, avançada, mas faziam restrições
numa decisão que poucos sabem, pois não foi escrita nem
registrada. Diziam esses oficiais – todos já falecidos! – que
Vargas e Campos Christo eram muito amigos, considerados
pelo Governador Milton Campos e Secretário Pedro Aleixo, e
tomavam decisões conjuntas no campo da Segurança Pública.
A ideia de Pedro Aleixo e Campos Christo, ao preconizar o
serviço de Radiopatrulha na Capital, era entregá-lo à Polícia
Militar, pois a corporação, na Capital, estava muito aquartelada
em treinamento físico-militar – apenas serviços de guarda
dos palácios, prédios públicos, distritos policiais, presídios –
enquanto a Guarda Civil, além de desfalcada com desvios para
a investigação e outras tarefas, encontrava-se assoberbada com
o patrulhamento da cidade.
O Cel José Vargas, assessorado pelo Estado-Maior e
MMI/EB, teria recusado a alternativa, pois esta implicaria em
mais emprego de efetivo fora das atividades normais que a
corporação se envolvera, inclusive no campo educativo. Ademais, os carros seriam importados, pesando no orçamento, e a
questão de motorista e mecânicos de manutenção, espécimes
raros na época. Outrossim, a PM estava empenhada em reforçar os destacamentos e diligências permanentes, em face da
pressão das comunidades interioranas.
Decisão correta ou equivocada?! Sua dimensão alavancou a Polícia Civil na área estratégica. A Polícia Militar penou
para conquistar algum espaço com suas patrulhas volantes na
década de 1960. No entanto, os problemas eram de uma época e resolvidos conforme as circunstâncias que nos são desconhecidas. Releve-se, outrossim, que José Vargas e Campos
Christo eram dirigentes de grande sabedoria. Certamente, para
a situação então vigorante ou por razões políticas, a decisão
foi a melhor. Todavia, quem viveu no meio dos comentários,
partido de velhos oficiais, deve trazê-los à tona, o que ora faço
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nesta despretensiosa obra de história, ou melhor, de especulação no passado.
4) Missão cumprida
Final da década de 1940, dois ícones da Força Pública
– homens que sinalizaram uma época pelos seus feitos –
cumprida a travessia terrena, retornaram à Pátria Espiritual. Ao
lado do alferes Tiradentes e outros heróis, ficaram na memória
da corporação.
4.1) Coronel Otávio Campos do Amaral
“Polícia do Estado de Minas Gerais. Memorando nº
113. Em 13 de abril de 1949. Exmo. Snr. Cmt Geral: ‘Com
profundo pesar, o snr. Chefe de Polícia acaba de determinar
a exclusão do quadro de delegado especial desta Chefia do
sr. Coronel ref. Otávio Campos do Amaral, ontem falecido, o
qual exercia, presentemente, as funções de delegado especial
no município de Poços de Caldas’. Américo Leão Major –
Assistente Militar.”
“Serviço Público do Estado de Minas Gerais para o BG:
FALECIMENTO – EXCLUSÃO DO QOR ‘Faleceu nesta
Capital, no dia 12 do corrente, o sr. Cel Otávio Campos do
Amaral, do QOR da Polícia Militar. / O infausto acontecimento
trouxe profundo pesar aos seus inúmeros amigos, não somente
desta Corporação, onde militou durante mais de 30 anos, mas
também do mundo civil em que se destacou no desempenho de
várias atividades construtivas. / Natural de Guanhães, neste
Estado, verificou praça na P.M. em 7 de fevereiro de 1905,
no 1º Batalhão, como simples soldado, tendo percorrido todos
os postos da hierarquia até atingir o de coronel, no qual foi
reformado em setembro de 1.943. / Durante mais de 38 anos,
portanto, deu à Pátria, com devotamento, o seu trabalho eficaz
e o brilho de sua inteligência. / Eleito deputado à Assembleia
Constituinte em 1934, honrou na Câmara Federal as tradições
de cultura, honestidade e operosidade da Corporação que
ali representou. Além desse mandato, exerceu o cargo de
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vereador em Caratinga e Betim, municípios pelos quais muito
fez. / Vê-se de sua fé de ofício a citação de inúmeros serviços
prestados em operação de guerra, em atividades policiais e
em trabalhos administrativos, pelos quais se tornou credor
da estima de seus chefes e do apreço de seus comandados. /
Dentre as realizações do ilustre oficial, recentemente, destacase a que se refere à União dos Reformados da Polícia Militar,
de cuja criação foi o idealizador e o primeiro presidente. /
O passamento do Snr. Cel Otávio Campos do Amaral impõe
a necessidade de sua exclusão do QOR da Corporação. Ao
determinar esta providência, como determino, faço consignar
o pesar do Comando Geral e da própria Corporação, que
guardarão com reconhecimento a lembrança dos inestimáveis
serviços por ele prestados’. 18.4.1949. – José Vargas da Silva,
Cel Cmt Geral.”
Nas asas da glória partira o indomável Alferes, que, nos
idos da segunda década do Séc XX, pacificara Uberabinha e o
Triângulo Mineiro. Aos 64 anos, morreu em pleno exercício
do dever: DELEGADO ESPECIAL DE POLÍCIA de Poços
de Caldas.
4.2) Coronel Edmundo Lery dos Santos
MG2Jan950 – sob a epígrafe LUTO, a seguinte nota
(trechos): “No dia 28 do mês p. passado, no Rio, faleceu o
coronel Edmundo Lery dos Santos, oficial reformado da
Polícia Militar de Minas. / O extinto, pelo seu passado de
militar, era um legítimo orgulho de nossa milícia, sendo
realmente memorável a sua campanha na revolução de 1930,
em que se destacou pela bravura e por elevadas qualidades no
cumprimento do dever (...) Nasceu o coronel Lery dos Santos
a 20 de fevereiro de 1886, na cidade de São José, Estado de
Santa Catarina (...) O ilustre militar tomou parte ativa nas
campanhas: de 1926, quando comandou tropas em operação
no Norte do País; de 1930 (...) e de 1932, época em que teve
papel preponderante na queda da cidade de Cruzeiro, sendo
que nesta ocasião escreveu o livro ‘Movimento Nove de Julho’
(...) Serviu como comandante de diversos batalhões sediados
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em cidades do interior mineiro, tendo organizado o 7º Batalhão
de Caçadores de Bom Despacho. Em 1938, reformou-se como
comandante do Departamento de Instrução da Polícia Militar,
departamento que em sua eficiente gestão experimentou
melhoramentos consideráveis e foi totalmente reorganizado
(...) O coronel Lery Santos, que se havia transferido para o
Rio de Janeiro, para tratamento de saúde, após sua morte foi
transportado para esta Capital...”.
O coronel Lery, em 1932, comandou a Brigada
Lery nas lutas pela retomada do Túnel da Mantiqueira. Em
outubro/1937, designado pelo Governador Benedito Valadares,
estruturou e comandou a Brigada do Sul de Minas (7º, 8º e 5º
Batalhões) para a defesa e eventualidade de invasão a S. Paulo,
quando da decretação do “Estado Novo”. Esse Catarinense foi
um dos construtores da grandeza de nossa milícia; encontra-se
perenemente instalado em nosso Painel dos Titãs.
5) Fato social relevante
MG4Abr948 – FUNDADO O CLUBE DOS OFICIAIS
DA POLÍCIA MILITAR – Palestra do dr. Augusto de Lima
Junior sobre as origens da Corporação – Eleita a primeira
diretoria do clube: “Grande movimento de renovação cultural
está se verificando na Polícia Militar do Estado, graças à
orientação do Cel José Vargas da Silva, comandante geral.
Nem outro é o significado da reunião ontem realizada no
Departamento de Instrução. Os oficiais da Corporação
fundaram o seu clube, com as seguintes finalidades: estreitar
os laços de solidariedade entre a oficialidade e suas famílias;
pugnar por uma aproximação maior entre os oficiais da
Polícia Militar e a oficialidade das classes armadas do País
– Exército, Marinha, Aeronáutica e demais polícias militares
da União e dos Estados; comemorar as grandes datas e fatos
relevantes de ordem militar e social; promover palestras,
conferências, recepções, festas e recreações úteis; manter uma
Revista que trate dos interesses da Polícia Militar e do Clube,
do qual será o órgão oficial; facilitar, em coordenação com a
Liga de Esportes da Polícia Militar, a prática de exercícios
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físicos e dos esportes, pelas famílias dos sócios; colaborar com
a administração da Polícia Militar no sentido de incentivar
os empreendimentos de assistência social, encarregando-se
daqueles que forem compatíveis com a natureza do Clube.
/ Compareceram à reunião o Cel José Vargas da Silva,
comandante geral...”.
Além do comandante geral estiveram presentes os
comandantes de unidade, os componentes da MMI, e diversos
oficiais. A palestra do escritor Augusto de Lima Junior, de
grande profundidade, foi acompanhada com interesse. A
primeira diretoria teve como presidente o tenente-coronel
Pedro Paulo Penido – Vice-Diretor do Hospital Militar.

SEÇÃO II
– Década de 1950 –
A) Minas Gerais no contexto nacional
São Paulo deslanchava na década de 50. Rio de Janeiro
e Rio Grande do Sul, embora moderadamente, seguiam-lhe.
Minas, potência agropastoril, ficara na retaguarda. Não acordara para a industrialização. Sua situação econômico-financeira era sofrível. Falta de oportunidade nas cidades, e o desemprego acelerava. O funcionalismo público, além do pequeno
salário, padecia com atrasos, às vezes chegando a três meses.
Após o sério governo Milton Campos, uma esperança azulava os horizontes: a posse de Juscelino Kubitschek. Seu passado de médico, militar, administrador e político, aliado à sua
mensagem positiva e desenvolvimentista – Binômio “Energia
e Transportes” – no rumo da industrialização do Estado, constituía o farol do porvir.
JK assumiu o governo em 31Jan951, e a mensagem de
campanha tornava-se realidade. Em 1952, surgia a Companhia
Energética de Minas Gerais; a construção de cinco usinas
hidrelétricas triplicou a capacidade energética. As estradas iam
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rasgando o território mineiro: mais de três mil quilômetros e
250 pontes; quase duzentos postos de saúde implantados; o
número de alunos nas escolas primárias dobrou. A chamada
“cidade industrial” de Contagem tomava corpo. A Siderúrgica
ACESITA – Aços Especiais Itabira aumentava a produção,
como também a Belgo Mineira. Juiz de Fora alavancava-se.
Agosto 1954, com a presença do Presidente da República
– última viagem de Vargas, antes do suicídio – instalava-se
na região metropolitana de Belo Horizonte uma portentosa
siderúrgica alemã: Mannesmann. Juscelino cumprira o que
prometera. Os frutos seriam colhidos brevemente, e Minas
saía do estado de penúria.
Fev955 – JK renunciou ao governo de Minas para se
candidatar a Presidente da República. Seu vice-governador,
Clóvis Salgado, ouviu a confissão: “Vou ter que renunciar, e
vão fazer tudo para impedir as eleições. Você vai ter que ficar com essa defesa aqui nas mãos. Porque, sem o apoio de
Minas, meu velho, minha candidatura desmorona, não tenha
dúvida”. Clóvis Salgado, político de peso, calmo e firme, garantiu-lhe que Minas não falharia, como não falhou.
Na sequência, assumiu o governo mineiro, 31Jan956, o
tradicional político José Francisco Bias Fortes. O mesmo que,
no governo Antônio Carlos – 7Set926 – transformara a Chefia
de Polícia em Secretaria de Assistência e Segurança Pública,
dando o primeiro grande impulso à Organização Polícia Civil
e fortalecendo a Força Pública do ponto de vista militar – criou
o Corpo Escola e a Escola de Sargentos, e recontratara o suíço
Roberto Drexler como Chefe da Instrução Militar.
Em 1956, repetiu a experiência de 30 anos antes: retirou
a Chefia de Polícia da Secretaria do Interior, transformando-a
em Secretaria de Segurança Pública, e nomeou um Secretário
empreendedor e realizador – Paulo Pinheiro Chagas.
B) Polícia Militar
Adentrou a década ainda emoldurada pelo conceito de
“exército estadual”. Contudo, diante do quadro econômico-financeiro do Estado, fortaleceu-se em bases de apoio.
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Naquela época, o soldado fazia sua “caderneta” nos
armazéns de periferia e, muitas vezes, espoliado. Não havia
supermercado nem outras opções. O Serviço de Subsistência,
criado na década de 40, agigantou-se como unidade de suprimento aos militares – produtos baratos e desconto em folha
(atraso de salários mitigado!). Da Capital, a Subsistência estendeu filiais às sedes de Batalhão do interior. No entanto, era
uma administração que consumia oficiais e praças, dentre os
melhores.
O Serviço de Saúde – instrumentado por um portentoso Hospital Militar e enfermarias nas Unidades – dava tranquilidade ao miliciano da Capital e das sedes interioranas. O
Almanaque de 1956, no QOS, indicava um coronel-médico, 8
tenentes-coronéis, 18 majores, 23 capitães, 10 1ºs tenentes; 2
majores dentistas, 3 capitães, 10 tenentes; 5 farmacêuticos, veterinário e enfermeiro-mor. Evidentemente, que, àquela época,
sendo os auxiliares de enfermagem todos graduados, assim
como o apoio utilizava soldados, o Serviço de Saúde, imprescindível, consumia grande parte do efetivo.
Outro órgão criado no governo anterior, necessário
para atender as necessidades de aquartelamento e manutenção do caríssimo armamento, foi o Corpo de Serviço Auxiliar.
Nele, encontramos oficiais engenheiros civis, arquitetos, desenhistas, mestres de obra, armeiros, mecânicos e toda sorte de
artífices. Esse CSA, até ser extinto, já nos idos de 80, transformou-se num gigante organizacional. A tudo isso, adicionemos as Bandas de Música – uma em cada Unidade, e a banda
de clarins do Regimento de Cavalaria. Os batalhões possuíam
ranchos, cantinas, barbearias... Tudo operado por militares. Algumas unidades do interior dispunham de granja para abastecimento de carne de aves e suínos.
A par dessas atividades de apoio, a Corporação intensificara sua atuação educacional com o Ginásio Tiradentes,
Escolas Caio Martins e o Centro de Educação Física do Departamento de Instrução.
No início da década, a corporação sediava na Capital
o 1º e o 5º Batalhões de Infantaria (o 6º BI, em julho52, teve
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sua sede transferida para Governador Valadares), e a Ala
de Cavalaria, transformada em Regimento/1954. O 1º BI,
que se tornara Unidade Especial para Guardas do Palácio e
Residências Governamentais, Presídios e prédios públicos,
recebeu a denominação de Batalhão de Guardas-BG. O 5º BI
auxiliava a Guarda Civil nas guardas dos distritos e patrulhas
suburbanas, além dos destacamentos das cidades periféricas.
A Instrução Militar, a cargo da MMI, continuava intensa. Em meados da década, retornou para chefiá-la, o antigo
capitão Franklin Rodrigues de Morais, que atuara de 1936 a
1942, já no posto de coronel.
Franklin era tido como herói de guerra, pois a companhia
sob seu comando fora a ponta de vanguarda na conquista do
Monte Castelo/Itália, II Guerra Mundial. Em 1958, promovido
a General de Brigada, veio comandar a Infantaria DivisionáriaID4, em BH. Continuou sempre presente nos exercícios do DI
No acampamento de 1958, região de Água Limpa, assistiu a
simulação de combate na tomada do Mamelão da Cruz, com o
apoio de morteiros cedidos pelo CPOR. Após, fez uma análise
para oficiais e alunos.
A década assinalou a chegada de comandantes formados nas primeiras turmas do DI – Nélio Cerqueira, Manuel
José de Almeida, José Meira Jr., Manuel de Assunção, Antônio Heliodoro, Oswaldo Heliodoro, Affonso Heliodoro, José
Geraldo de Oliveira, Argentino Madeira... Também dessas
primeiras turmas vieram notáveis Delegados especiais e/ou de
Capturas: Capitão Pedro Ferreira dos Santos (o maior deles!),
Júpiter Vieira, Esperendeus Gomes Pereira, Joel Lery dos Santos, Humberto de Melo, Domiciano Menezes, Aristóteles Garcia do Carmo, Eurico Alvarenga Mafra, Davi Corsino, Zoir
Piedade Gavião, Paulo Reis, Antônio Norberto, Jaci Barbosa,
José Caldeira Dias, Miguel Abdo, Jacinto Franco do Amaral
Melo, Valdir Rosa Nazareth, José Müller Generoso...
Durante o governo JK, a corporação aumentou sua frota
consideravelmente. Porém, a motorização teve cunho militar –
Jeeps de guerra, camionetes, ônibus e caminhões de transporte
de tropa. Para segurança governamental foram importadas 20
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motocicletas Halley, lotadas no Batalhão de Guardas. O primeiro comandante do Pelotão Moto foi o tenente Jacinto Franco do Amaral Melo, o único oficial que, numa visita de Getúlio
Vargas a Uberlândia, ousou enfrentar o famoso Gregório Fortunato, no auge de sua glória; fê-lo permanecer estático com
seus capangas, e desafiou-o para um duelo.
A década foi pródiga em movimentos trabalhistas-sociais que, algumas vezes, exigiam severa atenção para não
descambar em atos de vandalismo, por incitamento de agitadores conhecidos. A corporação, via Batalhão de Guardas e/
ou Regimento de Cavalaria, atuava sincronizada com a Delegacia Especializada em prevenção, o que era mais comum, ou
repressão.
A transferência do 6º BI para Governador Valadares, Julho1952, e a instalação do 10º BI, em Montes Claros,
28Jul956, ensejou o melhor controle e apoio aos destacamentos.
Se havia na Capital e nas sedes de batalhões do interior, um apoio à tropa, em face dos baixos salários e constantes
atrasos, há que se relembrar: os milicianos, mais de três mil
homens, distribuídos em municípios e diligências permanentes
(por volta de 500 locais), viviam em situação muitas vezes precárias. Em face do regulamento policial, o militar destacado
era subordinado, funcionalmente, ao Delegado de Polícia (leigo, especial ou bacharel), a quem cabia planejar as atividades
policiais (patrulhamento, guarda, diligências...) e requisitar o
emprego da tropa. No final do mês, o comandante do destacamento preparava a Folha de Vencimento, colhia o visto do
Delegado de Polícia, o que dava veracidade ao emprego da
tropa, e recebia na Coletoria. Acontece que algumas Coletorias
não possuíam fundos; tinham que aguardar remessa, que, às
vezes, levava meses. Enquanto isso, o homem trabalhador – o
policial destacado – sem salário, tinha que se virar. Quando a
situação era muito grave, o comando do batalhão mandava um
oficial com recursos.
O Decreto 4.749, de 10Out955, assinado pelo
Governador em exercício, Clóvis Salgado, fundamentando291
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se em considerações históricas desde a origem da Capitania
de Minas, transformou a Ala de Cavalaria, em Regimento de
Cavalaria.
A Lei nº 1.402, 29Dez955, fixou o efetivo da PMMG,
para 1956, em 9.911 homens, e criou o 10º BI, com sede em
Montes Claros.
Nesse contexto da década, a Guarda Civil, que se expandira a Juiz de Fora, Poços de Caldas, Uberaba e Uberlândia
(onde a Polícia Militar teve de destacar um Pelotão de Cavalaria, no início dos anos 50), estava com seu efetivo bem defasado, inclusive com dificuldades para atendimento do radiopatrulhamento, via telefone 2-5050 (esse telefone tornara-se
famoso tal qual o 190 hodiernamente). O povo reclamava falta
de policiamento, porém, os comandos das unidades militares
da Capital entendiam que o primordial era o treinamento militar, a educação física e as atividades de apoio. Esse entendimento não era bem acolhido pela jovem oficialidade nem
pelos sargentos que viviam em contato com a comunidade.
Estes tiveram um intérprete – Capitão Antônio Norberto dos
Santos. No centenário de nascimento, seu papel foi recordado
pela Academia de Letras João Guimarães Rosa, da qual foi
fundador.
Reportemo-nos ao trecho alusivo:
“O então capitão Norberto começou a clamar,
disciplinado, mas corajosamente. Sua voz teve respaldo
na imprensa: ‘lugar de soldado não é no quartel, e sim,
nas ruas, prevenindo e combatendo o crime’. Trouxe-lhe
problemas, inclusive repreensão do escalão superior. Porém,
com a força da opinião pública, ecoada na imprensa, viu sua
pregação sancionada pelo Cmt Geral Cel Nélio Cerqueira
que, em 22Jul1955, assinou a Portaria 37, criando a
Companhia de Policiamento Ostensivo. O inquieto capitão
a organizou, treinou-a e fez seu lançamento, sob os aplausos
da comunidade, nos primórdios de 1956. Nova modalidade
de patrulhamento: as Duplas ‘Cosme e Damião’. Estas se
firmaram na história da capital como paradigma de eficiência e
eficácia, e a CPO evoluiu, culminando pela metamorfose do 5º
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BI, que se transformou no 5º BPO – Batalhão de Policiamento
Ostensivo.”
O Governo Bias Fortes tomou posse em 31Jan956, para
um mandato de cinco anos. No concernente à Polícia Militar,
persistiu no enfoque militar. Transformando a Chefia de
Polícia em Secretaria de Segurança Pública, acabou deixando
um hiato que, precariamente, era preenchido pelo Assistente
Militar do Secretário. Para saná-lo, considerando que, além
dos destacamentos interioranos, persistia a necessidade
de Delegados Especiais, e o 5º BI ampliara sua área de
patrulhamento, absorvendo a Companhia de Policiamento
Ostensivo, criou-se, em 1957, para fazer o elo SSP x Polícia
Civil X PMMG, a Superintendência do Policiamento Militar
Ostensivo-SPMO, sob a chefia do Cel Watson Mesquita.
Tempos depois, assumiu-a o Cel Wilson Antelmo e, tal como
cavalariano da gema, deu um fabuloso impulso ao setor. A
SPMO, controlando todo policiamento a cargo da PMMG
(delegados especiais, destacamentos e policiamento ostensivo
da Capital), funcionava no 3º andar da Secretaria do Interior,
ao lado da Polícia Civil. Embora tivesse tido uma atuação
significativa, e tenha sido o embrião dos futuros Comandos de
Policiamento da RMBH-CPC e do Interior-CPI, foi ignorada
pelo Almanaque de 1971, que apenas contemplou a Diretoria
do Policiamento Militar-DPM, que consta como criada em
19/8/64, pela Lei 3.173, junto com outras Diretorias setoriais.
Na verdade, a DPM foi uma evolução da SPMO, único órgão
citado quando da despedida do Secretário de Segurança
Pública Paulo Pinheiro Chagas.
Salvo a SPMO, os principais comandos da PMMG
só raciocinavam em termos de “exército estadual”. O
Departamento de Instrução, estruturado, abaixo do comandante,
numa Diretoria Geral de Ensino com quatro Diretorias
subordinadas (Diretorias de Ensino Militar, Policial, Educação
Física e Fundamental) e uma Secretaria Técnica de Ensino,
era dirigida por um oficial superior da MMI (no meu tempo de
cadete, o Tenente-Coronel EB José Moacir Baeta Magalhães
foi o DGE, de 1958 a Dez60; de Jan a Julho61, o Major
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EB Renato Pitanga Maia). Em agosto/61, tendo assumido o
comando do DI, o coronel José Geraldo de Oliveira, o major
Georgino Jorge de Souza veio para a DGE. Aliás, nessa data, a
MMI/EB cessou suas funções na PMMG.
A mentalidade focada no militarismo direcionou o aparelhamento da PMMG: instalação do 10º BI, construção de
quartéis de Governador Valadares (6º BI) e Barbacena (9º BI);
compra de viaturas de transporte de tropa etc. Nenhuma viatura policial para os batalhões e destacamentos. Por exemplo: o
6º BI alocava à Delegacia de Polícia de Gov. Valadares – cidade trabalhosa e de alto índice de criminalidade – mais de 300
PMs; havia dois carros para uso, pertencentes a SSP: um Jeep
54 e uma Kombi com compartimento de preso, e comunicação
via telefone fixo. Isto era o geral em todas as cidades. Num retrospecto histórico, diríamos que o alferes Tiradentes, comandando o destacamento de Sete Lagoas/1780, dispunha de mais
recursos: cavalos patrulha e carroça para conduzir presos.
C) Polícia Civil
A Polícia Civil adentrou na era JK/Bias Fortes bem diferente daquela meia dúzia de funcionários burocráticos e um
Delegado Auxiliar subordinados ao Chefe de Polícia, que teve,
na Guarda Civil/1910, seu primeiro embrião de organização.
O General Campos Christo dera-lhe uma alavancagem formidável: (1) escoimando o sentido de rivalidade, aproveitou os
Delegados Especiais nas cidades do interior que apresentavam
maior índice de violência; (2) concentrou os melhores delegados bacharéis em direito na Capital, Juiz de Fora, Uberaba e
Uberlândia (3) revitalizou o Departamento de Investigação e as
Delegacias Especializadas; (4) criou o serviço de radiopatrulhamento na Guarda Civil; (5) dinamização das investigações,
desvendando-se crimes misteriosos, apontando e prendendo
criminosos (crime do marcha a ré, crime do parque; prisão de
Ciganinho, Alemãozinho, Robertinho e outros famosos delinquentes); (6) reviveu a Escola de Polícia Rafael Magalhães,
como porta de acesso à organização, através de cursos de formação, especialização e aperfeiçoamento.
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Sim! A Polícia Civil pós Campos Christo era uma
organização rejuvenescida, e já ostentava Delegados bacharéis famosos pela experiência e resultados, que se tornaram
ícones: Luiz Soares da Rocha (o maior de todos), Helvécio
Arantes, Antônio Assis de Lucena, Antônio Dutra Ladeira,
Davidson Pimenta da Rocha, Zaluar Campos Henrique, Jair
Fortes da Silva, Fábio Bandeira de Figueiredo, José Rezende
de Andrade, Rogério Machado... Alguns, após se desincumbirem de missões complexas – Amintas Vidal Gomes, Ivan
Moraes de Andrade... – tornaram-se grandes escritores na
carreira jurídica, ou professores de renome, como Oswaldo
Machado.
Enquanto a PM se aferrara ao militarismo, e não
modernizava o seu sistema bissecular de destacamentos, a
Polícia Civil, sob a égide do Secretário Paulo Pinheiro Chagas,
expandia-se na atividade policial. Reportemo-nos ao seu
relatório de despedida (dados extraídos da obra AS IDEIAS
NÃO MORREM):
1) Polícia de Carreira – A Lei nº 1.527, de 31Dez956, instituiu
a tão sonhada Polícia de Carreira, sonho acalentado há mais
de 40 anos. Equiparou a carreira de Delegado ao Ministério
Público. Criaram-se delegacias providas por Delegados de
Carreira. No seu bojo, instituiu-se trinta Delegacias Especiais
de Captura a serem providas por oficiais da ativa da PMMG.
Reestruturou-se a carreira de Escrivão. Na mesma data, a Lei
1528, tratou das carreiras de Perito, Investigador, Guarda Civil
e Fiscal de Trânsito, aumentando os quadros e elevando os salários. O Decreto 5.244 regulamentou a Polícia de Carreira. As
Delegacias Especializadas e Distritais foram ampliadas.
2) Delegados de Carreira – Situação anterior, entre cargos
auxiliares, especializados, distritais e regionais: 99 (noventa e
nove); situação em 1957: 313 (trezentos e treze).
3) Escrivães de Polícia – Situação anterior, 145 (cento e quarenta e cinco); situação em 1957; 311 (trezentos e onze).
295

POLÍCIA SEGURANÇA PÚBLICA.indd 295

06/05/2021 14:45:49

4) Investigadores – Situação anterior: 320 (trezentos e vinte);
situação em 1957: 600 (seiscentos).
5) Guardas Civis – Situação anterior: 950 (novecentos e cinquenta); situação em 1957: 1.500 (hum mil e quinhentos).
6) Radiopatrulha – Situação anterior: 12 (doze) carros velhos;
situação em 1957; mais 25 (vinte e cinco) carros GMC57, com
rádio e transmissor. Dois carros novos destinados a Juiz de
Fora; um, Uberaba; e um, Uberlândia, cujos destacamentos tiveram efetivo aumentado.
Não apenas as melhorias acima deram uma nova visão
da organização. Paulo Pinheiro, com o apoio total de Bias Fortes, investiu nos demais Departamentos: Polícia Técnica, Identificação, Pronto-Socorro, Medicina-Legal, Casa de Correção,
Abrigo Belo Horizonte... Sobre a Polícia Militar, cita em seu
discurso-relatório:
SUPERINTENDÊNCIA DO POLICIAMENTO MILITAR OSTENSIVO – “Órgão criado com o objetivo de unificar e centralizar, sob a direção de uma alta patente da Polícia
Militar, os assuntos militares da pasta, sua ação tem sido das
mais relevantes. Entre as suas importantes atribuições estão
as que dizem com os destacamentos, as diligências, os delegados especiais e os de captura, o policiamento de área, já com
trezentos homens ao serviço da cidade, nas duplas que o povo
batizou de ‘Cosme e Damião’. Um claro propósito influiu na
sua criação, o de torná-la um elo entre as Polícias Civil e Militar, em cujo perfeito entrosamento repousam os superiores
interesses de ordem e segurança. Instituído, a título experimental, através de mútuo entendimento entre o titular da Segurança e o Comando da Polícia Militar, resta agora com a lei
que organizar esta Secretaria de Estado, dar-lhe um sentido
legal definido e regulamentando melhor as suas tarefas.”
Em sua despedida, o Secretário Paulo Pinheiro Chagas
descreveu sucintamente o anteprojeto de lei que reorganizava
a Secretaria de Segurança Pública, em que se incluía a Superintendência do Policiamento Militar Ostensivo.
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O legendário Cel Pedro, com o qual trabalhei na antiga
Delegacia Supervisora de Capturas, destacava Paulo Pinheiro
Chagas como um dos grandes “Chefe de Polícia” do Estado.
Dizia-me que uma de suas frustrações foi não ter implantado
as 30 Delegacias de Captura com oficiais da Polícia Militar. A
única instalada fora a do “Capitão Pedro”, em 1957, por força
de seu carisma. O Comando Geral da época, adepto da Polícia
Militar “exército estadual”, impediu a concretização daquela
importante previsão legal. Também a SPMO, no bojo de uma
lei que reestruturava a SSP, não encontrou acolhida.
D) Considerações finais
Todos os comentaristas da trajetória da Polícia de
Segurança Pública são unânimes em apontar o Governo Bias
Fortes como o ponto de relevo na emancipação organizacional
da Polícia Civil. O que ele não alcançara no Governo Antônio
Carlos, trinta anos antes, lograra conseguir como Governador
do Estado.
O CyberPolícia, sob a epígrafe A Revolução na
Segurança Pública e as Mudanças no Governo Bias Fortes,
relata: “No final da década de 50, opera-se uma clara mudança
na área de segurança pública em Minas Gerais, a partir da
visão vanguardista de um grande estadista, o Governador
Bias Fortes, e seu Secretário de Segurança, Paulo Pinheiro
Chagas, um escritor e deputado. As inovações foram motivo
de uma reportagem de destaque da Revista ‘O Cruzeiro’,
de 1958, que estampava, em várias páginas, as inovações e
investimentos como nunca se ouvira em outras administrações”.
O site prossegue, com respaldo na reportagem da revista,
descrevendo os grandes empreendimentos desenvolvidos na
área da Polícia Civil: construção dos prédios do Departamento
de Investigações e DOPS; aquisição de viaturas modernas,
motos Halley Davidson e caminhões pipa para incêndios e
desastres, projeto de futura sede do Pronto Socorro; edição de
Manual de Instrução Policial etc....
No mesmo diapasão de constatação da realidade, a
obra da Fundação João Pinheiro – História da Polícia Civil
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– sinaliza o Governo Bias Fortes como relevante estágio
inicial da terceira fase de modernização da Corporação com a
transformação da Chefia de Polícia em Secretaria de Segurança
Pública. Fase esta que vai de 1956 a 1970.

SEÇÃO III
– Encerra-se um Ciclo: 1890/1970 –
A) Preâmbulo
República proclamada em 15Nov889. Governos provisórios! Incerteza e inquietações. Um equívoco na origem
dos Estados Unidos do Brasil: excesso de autonomia das províncias imperiais, antes ajustadas e controladas pelo poder
central, que se elevaram a Estados membros de uma Federação.
Naquele distante 1890, o Corpo Policial de Minas,
oriundo da província, transformou-se, à luz da República recémproclamada, em 4 Corpos Militares de Polícia. Durou pouco a
organização fragmentada. Unificou-se com a denominação de
Brigada Policial, sob o comando do Cel Amaro Francisco de
Moura.
A Chefia de Polícia – uma sala e alguns escreventes
– para garantir a segurança pública num extenso território
pleno de conflitos locais: brigas entre os “coronéis”; paixões
partidárias; famílias disputando supremacia; escravos recém-libertos perdidos num horizonte sem esperança... Dispunha,
como único recurso, a Brigada Policial. Esta fornecia-lhe força de intervenção, destacamentos e delegados militares para
o exercício da autoridade, visando preservar a ordem pública
ou reprimir perturbações ou rupturas. Promovia todos os tipos
de polícia: guarda, patrulha, investigação, socorro... Tanto na
capital como no interior.
Gradualmente, a Chefia de Polícia organizou-se – seu
chefe passou a exercer cumulativamente o Comando Geral
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da Brigada Policial. Emergiram os primeiros Delegados
Auxiliares. Governos Wenceslau Braz e Júlio Bueno: criouse a Guarda Civil, 1910, que seria o embrião da futura
organização Polícia Civil. Tentou-se, com algum sucesso,
copiar o modelo implantado em São Paulo pela dupla Jorge
Tibiriçá/Washington Luiz: polícia civil de carreira, tendo no
topo, delegados bacharéis em direito; transformação da Força
Pública no “exército estadual”.
A imitação paulista, no tocante à polícia de carreira,
foi lenta e gradual, mas tomou corpo no decurso dos anos.
A Força Pública, embora sempre mantendo interação com a
denominada polícia civil, metamorfoseou-se em “exército
estadual” com rapidez. Instrutores suíços, de formação
prussiana, sequenciados por missões militares do Exército
Brasileiro. Suas vitórias militares nos anos de 1920/1930
atestam a evidência de seu potencial de combate. Na frágil paz
dos anos 1940/1950, continuou a Força Pública aferrada ao
status força de combate (a MMI/EB só teve fim em julho/1961).
Como não podia ser diferente, e diante da força de
pressão paulista que ansiava pela adoção plena de seu modelo,
a embrionária organização Polícia Civil dos anos 1920, foi tomando corpo/expandindo-se e, na sucessão de Chefias de Polícia empreendedoras (Bias Fortes, Ernesto Dornelles, Campos Christo, Luiz Soares da Rocha, Paulo Pinheiro Chagas...),
modernizou-se. Concomitantemente, a Força Pública – que
mantinha uma logística e capacidade de combate – continuou
com seus abnegados destacamentos do interior sem nenhuma
assistência, e a colaboração dos delegados militares nas zonas
mais espinhosas. Na Capital, a Guarda Civil, que fora criada
para auxiliá-la na polícia de patrulha, inverteu a situação: de
auxiliar, erigiu-se em principal força de polícia, com avanço
no interior do Estado.
B) Incidentes e ações de frenagem
Esta sequência histórica, embora sintética, mostrou
que o Governo que se encerraria em janeiro de 1961, deixava
a herança de uma Organização Policial Civil na sua plenitude.
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O modelo paulista estava quase alcançado: Capital e grandes
cidades do interior com delegados de carreira, bacharéis em
direito; polícia técnico-científica em razoáveis condições de
atender as demandas; Departamento de Trânsito com um corpo de fiscais bem treinados; a Guarda Civil com sua eficiente
Divisão de Radiopatrulhamento, instalada em algumas cidades
do interior – Juiz de Fora, Uberaba, Uberlândia, Poços de Caldas, Muriaé...
As organizações, compostas de seres humanos, tais
como a maioria destes, tornam-se egoístas. Corporativistas,
querem “reinar” absolutas; não aceitam dividir. Não obstante
o bom relacionamento das cúpulas – Polícia Civil x Polícia
Militar – a Guarda Civil, que dispunha de uma excelente frota
de Radiopatrulha e a central do 5050, passou, através de alguns de seus membros a ‘sabotar’ o trabalho policial do 5º BI,
dificultando atendimento, e a pretender resolução, a seu modo
e unilateralmente, as ocorrências que envolviam policiais-militares (tive experiência pessoal, quando Aspirante Oficial de
Ronda/BG/1961, e tive de entrar duro para que não detivessem
um soldado da cavalaria).
Essas ocorrências negativas, envolvendo mormente a
Guarda Civil, amiudaram-se e foram tomando vulto, até que o
Cmt Geral da época – Cel José Geraldo de Oliveira – levou o
fato ao Governador Magalhães Pinto, e adotou medidas firmes
no patrulhamento de Belo Horizonte (comentado e testemunhado à época, um atrito do Cel José Geraldo, no Palácio da
Liberdade, quando, com uma bofetada, derrubou o Delegado
Chefe da Guarda Civil pela escadaria do Palácio).
O Cmt Geral adquiriu viaturas, montou uma central
de comunicações, e criou as Patrulhas Volantes. O 5º BI,
transformado em Batalhão de Policiamento Ostensivo-BPO,
foi todo lançado no policiamento de patrulha. O BG ocupou,
em patrulhamento, o centro da cidade; o Regimento de
Cavalaria entrou firme na periferia, e a Diretoria de Operações,
controlava as Patrulhas Volantes, e para estas vieram
graduados de destaque no interior, inclusive o célebre sargento
Machadinho, oriundo da equipe de capturas do Cel Pedro.
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Esse sargento desenvolto, com sua atuação no comando de
grupos de patrulha, fez nome na capital, através de seus feitos
policiais. Ofuscou, de certa forma, o poderio da Radiopatrulha
da Guarda Civil.
No interior, lembro-me de uma situação desinteressante.
Em fins de 1962, o 6º BI/Governador Valadares recebeu
ordens para instalar uma Companhia de Fuzileiros em
Manhuaçu, que seria a base de instalação do 11º BI, criado
por decreto governamental desde 1956. Com a instalação da
Companhia, alguns destacamentos do 2º BI/Juiz de Fora lhe
foram transferidos em 1963, dentre eles Muriaé. Acontece,
no entanto, que a cidade acabara de receber um destacamento
da Guarda Civil, pedido pelo Delegado bacharel da Polícia
Civil – E. P. Este entregara o patrulhamento urbano à Guarda,
reservando ao destacamento da PM tão somente a Guarda de
Cadeia. O tenente Vivaldo, comandante da companhia, ao
receber tão inusitado presente, deslocou-se a Muriaé, levando
um novo comandante de fração (salvo engano, o sargento
Geraldo Moreira, graduado experiente e de atitudes firmes).
Lá, sentou-se com a açodada autoridade policial, e foi taxativo:
– o destacamento PM não faria guarda da Cadeia, e sim, o
patrulhamento da cidade. O delegado E. P. pediu exoneração,
e um delegado especial foi nomeado: Cel Joel Lery dos Santos.
O status quo do destacamento PM retornou.
Os atritos cessaram. A Guarda Civil, devidamente
instruída, buscou uma conduta de equilíbrio, e continuou a
crescer. Pela Lei 3.370, de 27 de outubro 1965, instituiu uma
Banda de Música com 60 integrantes. No ano seguinte, enviou
Chefe de Divisão para curso nos EEUU. Instituiu o Ginásio
Ordem e Progresso. Alguns políticos sem visão, instados por
Delegados de Carreira instigados pela Associação paulista,
alimentavam a absurda ideia de implantar uma Força Pública
concorrente.
C) Interação organizacional e final
C.1 Dois ícones representativos de uma Era
O final da década de 1960 sinalizou, através de dois
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Decretos-Lei Federal, o novo conceito da Polícia de Segurança Pública: de um lado, exclusividade da Polícia Militar
do exercício da Polícia de Patrulha; de outro, a Polícia Civil
executando a Polícia de Investigação com todas suas variantes. Encerramento de um ciclo! Dois vultos podem representar
a trajetória gloriosa dos anos 40 a 70. São símbolos perenes
da Polícia sem adjetivos; da Polícia que, enfrentando incompreensões e perigos, só tem um fanal: a proteção da comunidade. Dois ícones – legendas imortais:
1º) Dr. Luiz Soares de Souza Rocha
Na década de 1940, como Delegado de Polícia bacharel em Direito, já era conhecido e respeitado por sua postura
e caráter inatacável como autoridade policial. O crime conhecido por “marcha a ré”, modelo de atuação investigativa para
definição de todas as circunstâncias de materialidade e autoria,
fez desse delegado um paradigma de conduta policial. No Governo JK, foi nomeado Chefe de Polícia. Sua gestão construtiva contribuiu para a harmonia do sistema estadual de Segurança Pública. Ingressando na política, foi Deputado Estadual
de 1955 a 1959. Retornando à carreira policial, exerceu cargos
de relevância no âmbito da Secretaria de Segurança Pública.
Quando do rumoroso assassinato, em Santa Maria do Suaçuí,
do Deputado Nacip Raydan, líder da oposição ao governo, em
14Abr962, diante do rumoroso mistério, não teve dúvidas, e,
em alto e bom som, bradou perante o Secretário de Segurança
e colegas do alto-escalão da Polícia Civil: – “Esse crime não
pode ficar encoberto, pois querem comprometer o Governador. Vou buscar o Pedrinho na fazenda”. Referia-se ao Cel
Pedro, reformado em 1961, e que, já esgotado das labutas policiais, resolvera se dedicar à sua fazenda, mas não resistiu ao
apelo do amigo, e voltou.
Conheci o dr. Luiz, 1963, em Governador Valadares,
por intermédio do Cel Pedro, que me indicou para acompanhá-lo, com um reforço policial, à região de Aimorés, conflagrada pelo terrível “coronel Bimbim”. Sua visita à Delegacia
de GV impressionara-me: terno, chapéu e gravata, percorreu
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os corredores, a guarda e o carcereiro a postos, e os presos
em postura de pé. Tratou com amabilidade e cumprimentou a
todos os funcionários civis e militares. Era um homem sério,
mas cortês e humilde.
Depois da experiência, durante uma semana, em Aimorés (autênticas aulas práticas do “fazer polícia”), sempre o
visitava quando vinha a BH. Admirador, tornei-me seu amigo.
Em março de 1964, passada a revolução, todas as grandes cidades receberam um oficial superior da PM ou um delegado
de carreira do topo, para instaurar inquérito sobre a subversão.
Estranhamente, 3 escolhidos para Gov. Valadares recusaram.
Início de Abr64, o comandante do 6º recomendou-me seguir
para BH, e me apresentar ao Delegado Geral do Estado: dr.
Luiz Soares. A imaginar qual seria a missão, cumpri. Então,
recebi a explicação: “Klinger, ninguém quer encarar a situação de Gov. Valadares. Reunimo-nos – o Cmt Geral, Chefe
do EM/4ªDE, Chefe PM2 e Chefe do DVS (ex-DOPS) – e todos foram unânimes: você dará conta do recado, pois conhece
bem a região e tem livre trânsito com as lideranças locais”.
Estarrecido – apenas 23 anos e escassa experiência como Delegado Especial – vi-me no dever de aceitar a missão, que desincumbi com o auxílio do saudoso escrivão de carreira Almir
Batista de Souza. Nessa ocasião, conheci e tornei-me amigo
de grandes Delegados: Fábio Bandeira de Figueiredo, Thacir
Menezes Sia, David Hazan...
Em maio/64, concluído o Inquérito de Governador Valadares, entreguei-o ao Chefe do DOPS, e fui despedir-me do
dr. Luiz. Outra surpresa: “Klinger, não pense que vai voltar
para o quartel. O Pedrinho disse-me que posso lhe entregar
uma missão espinhosa”. De maio a novembro, fiquei à disposição da Delegacia Geral do Estado, subordinado diretamente
ao dr. Luiz. Missão: reprimir o furto/roubo de gado (bovinos
e equinos) de Governador Valadares a Caratinga/Ipanema.
Recebi uma Portaria de Delegado Especial em diligência nos
municípios das Zonas do Rio Doce e Mata. Acompanhado do
Escrivão Almir e uma equipe de quatro praças e dois investigadores, desbravamos a região: muita quilometragem rodada
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e cavalgadas em lombo de mulas, diversos inquéritos concluídos, apreensões e restituições de animais roubados, dezenas
de prisões e duas mortes de delinquentes. Missão cumprida!
Cresceu minha admiração pelo dr. Luiz que, nos entreveros de
nossa rigorosa atuação, apoiou-nos, firme e incondicionalmente, diante de reclamações indevidas de políticos e promotores
açodados.
No decurso da carreira, tive um sério problema de
conflito com o judiciário, quando Delegado Especial de Cel
Fabriciano. Estava certo, mas havia uma pressão do Tribunal
de Justiça sobre o Secretário de Segurança. Quando ia “ser
entregue às feras”, e todos se esquivavam ante minha iminente desgraça, eis que o dr. Luiz entrou inopinado no gabinete
do SSP: “Secretário, conheço o capitão Klinger muito bem; e
também a esse Juiz corrupto que o acusa de querer matá-lo.
Essa apuração tem que ser feita por um homem de bem. Indico o coronel Melquíades, a quem darei o meu escrivão Roque
Barreto”. Resultado: numa apuração imparcial e justa, o Juiz
de Direito ficou mal, e tempos depois foi aposentado compulsoriamente. Esse era o dr. Luiz: homem íntegro, incorruptível,
competência profissional incomum. Não abandonava seus subordinados. Foi um ícone da Segurança Pública. Sua memória
é preservada através de uma Medalha de Mérito instituída pela
Lei 7.920, 8Jan981, e uma via pública com seu nome.
2º) Coronel Pedro Ferreira dos Santos
Nascido em Brazópolis/MG, 24Dez914. Filho de
baianos. O pai, sargento da Força Pública. Mulato da melhor
cepa. Na Revolução de 1930, vestiu a farda que um soldado
desertor abandonara, e se apresentou ao tenente Retore –
Delegado Especial de Muzambinho – que reunira todos os
destacamentos da região e resistia às forças federais de São
Paulo, favoráveis à legalidade. Aos 16 anos, por ato de bravura,
foi promovido a Anspeçada. Incorporado no 4º BI/Uberaba,
foi promovido a cabo e, posteriormente, a 3º sargento, por suas
ações ousadas na Revolução de 1932. Em 1934, fez o curso
de Monitor de Educação Física, na Escola do EB/RJ. De 1936
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a 1938, o CFO, no DI, atuando na área de Educação Física,
voltou à Escola de Educação Física/RJ, saindo diplomado, em
1941, como Instrutor de Educação Física. Em 1942, destacado
para comandar o Contingente de Teófilo Otoni, viu despertar
sua vocação policial.
Esse policial foi uma lenda. Reconhecido como o
imbatível Delegado Especial de Polícia das décadas de 1940 a
1970. Tive a honra de conviver na sua escola de prática policial,
nos anos de 1960 e primórdios de 70. Dizia ele: “Em 30 anos
combatendo o crime, não tenho em meu gabinete galeria de
heróis mortos; se um dia inaugurar galeria, será de bandido
morto. Policial meu não morre em combate a delinquentes”.
Dele, outras máximas ficaram bem gravadas: “Não há crime
perfeito; o delinquente sempre deixa uma brecha, um fio a
ser puxado com inteligência”; “No interrogatório, estamos
a cavaleiro; se tivermos paciência e usarmos psicologia, o
mentiroso resistente se abrirá”; “Em qualquer circunstância, a
tática de abordagem é fundamental para o êxito e sobrevivência
do policial”; “Não se fabrica criminoso para atender anseios
políticos, familiares ou de imprensa; não há prazo para
desvendar um crime misterioso: pode durar uma semana, ou
meses; o delinquente, depois de capturado, é intocável”.
Com o Cel Pedro chefiando uma selecionada equipe
de policiais militares e civis (para ele, policial era policial,
sem adjetivo militar ou civil), treinávamos exaustivamente,
inclusive na zona rural, tiro de combate policial e tática de
abordagem. Foram dezenas de crimes misteriosos esclarecidos,
captura de delinquentes em diversos Estados brasileiros. Em
1974, o Cel Pedro que exercia o cargo de Delegado Supervisor
de Capturas, sediado em Governador Valadares, pediu
exoneração e despediu-se da atividade policial.
Por mais de 20 anos, o legendário “Capitão Pedro”,
homenageado iterativamente por entidades culturais, políticas
e policiais, percorreu as Unidades e Escolas, fazendo palestras
e ministrando lições. Em 15/5/2000, o bravo policial, após
internação no Hospital Militar, transportava-se à Pátria
Espiritual. Algumas manchetes dos jornais: “Morre em Belo
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Horizonte o lendário Capitão Pedro”; “Polícia perde um
mito”; “O Vale do Rio Doce perde o homem e ganha uma
lenda”. Ganhou, em sua memória, um museu no 6º Batalhão.
Interessante! Os profissionais de caráter inatacável e que atuam
numa mesma frequência de atitudes – competência, coragem,
probidade, lealdade... – tornam-se grandes amigos. Cel
Pedro e dr. Luiz eram amigos fraternos em todas e quaisquer
circunstâncias e tempo.
Em 2009, tentando perenizar os feitos do Cel Pedro,
lancei uma obra de 800 páginas – “UM CERTO DELEGADO
DE CAPTURAS – O Romance de um Mito-Herói” – Ed.
Contexto & Arte, Salvador/BA.
C.2 A marcha dos anos e Conversa com a fonte
Salvo os problemas resultantes do avanço inconsequente da Guarda Civil, solucionados em nível dos grandes
Secretários de Segurança Pública que tivemos (Manuel Tavares Correa, José Monteiro de Castro, Crispim Bias Fortes, Joaquim Ferreira Gonçalves...), os anos 60, intercalado pelo Movimento Revolucionário eclodido em 31Mar964, constituiu-se
em ascensão para as duas organizações.
A PMMG, como todas as Polícias Militares, passou a
ter um controle mais cerrado do Exército, via um órgão novo:
Inspetoria Geral da Polícias Militares-IGPM. Embora aceito o
comando próprio, teve de restringir seu setor de material bélico, que alcançara invejável know how em armas (montagem e
fabricação). Ao contrário do que a ultraesquerda proclamou,
mentirosamente, nos anos 1990 e 2000 (a polícia foi militarizada para combater o povo!), o EB, alertado pelo poder de
fogo e combate do “exército mineiro”, além de desarmá-lo, fez
com que a PMMG e as demais forças estaduais se voltassem
às origens – atividade de policiamento ostensivo (Polícia de
Patrulha) – visando a prevenção e a repressão da criminalidade
em prol da tranquilidade pública.
A PMMG retornava integralmente à atividade policial
que caracterizara suas origens. O DI e as Unidades Operacionais
abandonaram as manobras de campo e se voltaram, totalmente,
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às operações policiais. Extiguiram-se os órgãos que se tornaram
desnecessários e absorviam efetivo que poderia ser direcionado
à atividade-fim: Serviço de Subsistência, barbearias, ranchos,
granjas etc.
Os batalhões, por força de normas do EB, suprimiram
a adjetivação tradicional – Batalhão de Infantaria-BI para
Batalhão de Polícia Militar-BPM – e as Companhias de
Fuzileiros e/ou Metralhadoras Pesadas se denominaram
simplesmente Companhias de Polícia, exceto Guardas e
Choque. Após o 11º BPM/Manhuaçu, instalaram-se mais
dois batalhões criados em anos pretéritos: 12º BPM/Passos,
25/1/64, e 13ºBPM/Belo Horizonte, 29/7/969. O Corpo de
Bombeiros, depois de 30 anos, foi reintegrado à PMMG.
Alguns regulamentos do EB – RAE, RDE, RISG – perderam
eficácia, substituídos pelo Regulamento Geral da Polícia
Militar/RGPM e Regulamento Disciplinar da Polícia Militar/
RDPM. Surgiram Diretorias Setoriais de Apoio, e duas de
atividade-fim: Diretoria de Policiamento Militar-DPM e
Diretoria de Policiamento Especializado-DPE. O RGPM,
tido por seus redatores como suprassumo de regulamento, foi
um “mostrengo” que atrapalhou por alguns anos; v.g., situou
a atividade-fim como “setorial”: DPM e DPE, equívoco só
corrigido em meados de 1970, com os comandos intermediários
e planos de articulação: CPC, CPI e CCB.
Apesar do aumento do quadro de Delegados de
Carreira, Escrivães e Investigadores, o interior continuava
no mesmo status quo das décadas passadas. Os policiais
civis concentravam-se na Capital, Juiz de Fora, Uberaba,
Uberlândia e maiores cidades do Triângulo Mineiro e Sul
de Minas. As cidades problemáticas da Zona da Mata, leste,
nordeste e norte de Minas eram ocupadas por Delegados
Especiais. Recordamos muitos deles em Governador
Valadares, Teófilo Otoni, Montes Claros, Mantena, Aimorés,
Conselheiro Pena, Mutum, Manhuaçu, Nanuque, Almenara,
Itabira, Cel Fabriciano, Ipatinga e outras: coronéis Ademar
Estrela, Miguel Abdo, Müller Generoso, Hudson Ferry, Leite
Barbosa, Francisco Xavier, major Jorge Marino, capitães
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Ernani de Souza, Geraldo Cintra, Drumond, Abner Peter dos
Santos, Hely Faria, Jurandir Marino, Tarciso Rolino de Castro
e dezenas de outros oficiais.
Em 16 de dezembro de 1969, surgiu a estranha Lei
5.406, que dispunha sobre a organização da Polícia Civil.
Na verdade, essa Lei confundia Polícia Civil com Secretaria
de Segurança Pública. Esta vinha contida na organização
daquela. A estrutura básica da Polícia Civil era a própria
estrutura da Secretaria. Seu art. 4º contemplava a competência
geral da SSP como competência exclusiva de Polícia Civil.
Certamente, o processo legislativo fora malconduzido. Por
outro lado, houvera um descuido da Assessoria Parlamentar e
do Governador que a sancionara.
Sem embargo do absurdo legal, inspirado por associações paulistas que promoviam sucessivos encontros, alguns
pregando a absorção da Força Pública pela Polícia Civil, veio
uma nova situação que repunha a verdade histórica. O Decreto-Lei Federal 667, 2Jul69, alterado pelo Decreto-Lei 1.072,
30Dez69, não só reorganizava as Polícias Militares, mas lhes
dava a exclusividade do policiamento ostensivo fardado. Essas
normas bem consolidadas em seus rumos, pelo Regulamento
das corporações militares estaduais-R200, aprovado pelo Decreto-Federal 66.862, 8Jul70 – dispondo que o comandante
da tropa policial-militar era considerado “autoridade policial
competente” para planejar e executar as atividades de competência da Polícia Militar. À organização policial civil competia
a Polícia Investigativa.
No Estado de São Paulo, cuja Guarda Civil assumira
proporções gigantescas, a legislação estadual decorrente foi
sábia: Força Pública (a organização não trocara sua denominação) e Guarda Civil uniram-se, formando a Polícia Militar do
Estado. Em 1979, quando fiz o Curso Superior de Polícia na
Academia de Polícia do Barro Branco/SP, tive três tenentes-coronel oriundos da Guarda Civil, dois comandantes de batalhões e o PM5. Visitei batalhões oriundos da Guarda Civil,
perfeitamente integrados.
Minas Gerais deixou a opção livre para os guardas308
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civis e fiscais de trânsito que, segundo constatado, foram
convencidos nas vantagens de permanecer na Polícia Civil
como Investigadores ou funções equivalentes. Resultado: a
PMMG ficou com os encargos do todo o patrulhamento da
Capital, Juiz de Fora, Uberaba, Uberlândia e Poços de Caldas,
inclusive radiopatrulhamento e trânsito, mas não lhe vieram
recursos de nenhuma ordem. Dos traquejados patrulheiros,
que somavam mais de 2.000, devem ter optado pela PM, 0,5%.
Dos recursos materiais – dependências, viaturas, instrumentais,
estrutura educacional/social etc. – 0%. O lógico, de todos os
pontos de vista, seria a integração na PMMG.
Em 1979, no encerramento do CSP/SP, fizemos uma
viagem de estudo pelo Brasil. Como tínhamos dois ex-Ajudantes de Ordem do Presidente da República, General João
Batista Figueiredo (tenentes-coronel Cid e Conti), foi-nos fácil
programar uma visita ao ex-Comandante da Força Pública de
São Paulo. Na época, fomos recebidos com um churrasco na
Granja do Torto pelo Presidente da República, do qual participaram o famoso Ministro do Exército Gen Walter Pires e
o Chefe da Casa Militar. A reunião, que durou até a parte da
tarde, teve o caráter da informalidade, com o devido respeito
ao Presidente e Ministros militares presentes.
Na ocasião, aproveitando o clima, entreguei ao Gen Figueiredo, por recomendação do Cmt da Academia do Barro
Branco, um trabalho destaque de nosso grupo: A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E AS POLÍCIAS MILITARES.
Então, surpreendentemente, ele comentou sua participação no
advento da legislação que dera fim à concorrência das Guardas-Civis com as Forças Públicas. Disse-me ele que, comandando
a Força Pública Paulista, sentiu como os Delegados de Carreira queriam absorvê-la. A intenção manifesta pela poderosa
Associação Nacional dos Delegados de Carreira, ordenada e
guiada por São Paulo, era formar uma Força Pública paralela
com a Guarda Civil, subordinada aos Delegados bacharéis, e
esvaziar as Polícias Militares. Isto foi visto como um absurdo
pelo alto comando militar. A conversa informal rendeu!
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NÚCLEO FINAL
CAPÍTULO ÚNICO
– Uma Longa Jornada –
SEÇÃO I
– Adaptação ao Novo Sistema –
A) Recordações genéricas
Na Introdução deste trabalho, vimos como os colonizadores chegaram. Portugal não tinha intenção de “colonizar” no
sentido de elevar a terra e seus nativos, apesar da boa recepção
aos descobridores.
A Terra de Santa Cruz foi conquistada, explorada, espoliada... Os conquistadores portugueses, à guisa de colonização, pretendiam extrair o máximo de riquezas para a pátria de
origem. Mão de obra: os indígenas. Estes fugiam, lutavam...
Não se submetiam facilmente à escravidão, algo incompatível
aos habitantes livres dos campos e florestas. Conflitos e extermínios sucessivos da população nativa abriram campo para o
início da escravidão de africanos que, em viagens cruéis, eram
trazidos para o Brasil.
Devassada a riqueza nativa – o Pau Brasil – os conquistadores, detentores da mão de obra escrava, cultivaram o chão
generoso que lhes propiciava colheitas abundantes de algodão,
cana de açúcar (nesta terra tudo que se plantava expandia em
abundância!).
Dois povos explorados e massacrados – os indígenas
e os africanos – cuja resistência não fenecia. Outra seara de
riquezas se abre nas montanhas do Sudeste: minas de ouro,
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diamante e metais raros. Séculos transcorridos, e crescia a ambição e a ganância da matriz colonial. Revolta de negros, índios e dos descendentes bem-intencionados, que se afeiçoaram
à terra e não se conformavam com a exploração sem limites.
Contudo, o poder de fogo, a espada e a lança do colonizador
insensível destruíam quem ousasse se levantar (vide Palmares,
Inconfidentes...).
Mais de três séculos depois do descobrimento, o destino, na tessitura dos paradoxos incompreendidos – Napoleão
atacando em busca da supremacia total! – contemplava a colônia com a fuga de D. João VI, em 1808. Este, na ânsia de salvar
o reino português, transferiu-se para o Brasil, trazendo sua corte. Começava a resplandecer a nação brasileira, que alcançou,
em 1822, sua independência. D. Pedro I, Imperador. Alguns
anos de regime autoritário, veio a abdicação em favor do filho
infante – 5 anos. Seguiu-se a regência, e o Brasil, teoricamente
livre, carregando os vícios dos colonizadores: ociosidade da
maioria, matizada em cores vivas na obra de Jorge Caldeira –
MAUÁ Um Empresário do Império; escravidão criminosa e
deslavada.
Lei Feijó, 7Nov831, tornava ilegal o tráfico internacional de escravos e reconhecia a liberdade de todos que chegavam ao Brasil a partir de então; porém, foi ignorada pelos
donos do Império.
Tramoias nas eleições provinciais... Nesse torvelinho
de torpezas herdadas, havia, sim, um pugilo de políticos e empresários que tentavam, inutilmente, dar um novo rumo à nação, e inseri-la na Revolução Industrial que medrara em países
europeus ao findar do Século XVIII, empolgando a nação norte-americana. Tudo em vão! Entramos na Revolução Industrial
com 150 anos de atraso.
Essas nefastas raízes ancestrais, como não poderia
deixar de ser, deram maus frutos. Veja-se a “libertação dos
escravos”, em 13Mai888. Sim! “Libertação” entre aspas.
Os libertados, como anos antes Luiz Gama demonstrara,
em dezenas de ações judiciais, eram livres, por força da Lei
Feijó, 1831. A escravidão era criminosa, e a libertação uma
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enganação. Por que a correção não se fez no bojo de um
plano de assistência e apoio aos libertos para recomeçar a
vida? Nada foi feito! Os negros que ascenderam, econômica
e socialmente, criaram trilhas próprias; alguns receberam
incentivos de antigos “donos”. Esse descaso do poder político
e das elites dominantes à época ensejou uma marginalização
que, 132 anos depois, ainda persiste em nichos urbanos.
B) Recordando a trilha da construção policial
1890 a 1970! 80 anos de caminhada da Polícia de
Segurança Pública.
Aquele Corpo Policial que atravessara o Império, muito bem descrito pelo historiador Feu de Carvalho, aportava na
confusa República, como herança profissional à disposição
dos novos Chefes de Polícia. Era a única organização disponível para patrulhar a Capital Ouro Preto – guardar as Cadeias
Públicas, efetuar diligências em todos os quadrantes do vasto
território mineiro, desenvolver investigações, garantir as instituições, assegurar a incolumidade dos postos de arrecadação
do tesouro...
O modelo de delegados leigos não remunerados,
alguns semianalfabetos e/ou meros serviçais dos “coronéis”
dominantes, herdados da reforma de 1871, era impraticável.
Os oficiais do Corpo Policial se constituíam em delegados de
fato e de direito na solução dos problemas de ordem pública
que emergiam em cascata, numa sociedade germinada, desde
o Brasil-Colônia, na disputa, na violência, na imposição dos
“coronéis” de maior poder econômico.
Primeira República ou República Velha – 1890/1930
– guinada de 180º graus na distribuição do poder. As anteriores províncias, frágeis e atreladas ao centralismo do regime
imperial, ganharam o status de Estado, e exagerada autonomia
concedida pela Constituição Republicana.
Algumas Unidades Federativas, dirigidas por políticos
mais hábeis e agraciadas com uma imigração de europeus empreendedores, dispostos ao trabalho, alavancaram-se rumo ao
desenvolvimento. São Paulo e Rio Grande do Sul tomaram a
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frente. Minas Gerais, pujante desde o império, não ficou à esteira.
A União, envolvida em rebeliões e lutas inglórias (Canudos, Contestado...), ficava, quase sempre, à margem da
marcha do desenvolvimento. Enquanto isto, os Estados negociavam com o exterior, importavam e exportavam, inclusive
armamentos, como se fossem soberanos.
Nesse contexto, a criminalidade brasileira possuía características regionais. Alguns Estados, mormente do Nordeste/Norte e Centro Oeste, constituíam focos dos chamados “jagunços”. Estes, criados e cevados pela elite rural dominante,
formavam o “exército” de seus criadores, que aterrorizavam os
pleitos políticos, invadiam propriedades e mantinham o povo
ignorante na situação de rebanhos.
Como Minas Gerais constituía vasta região, dispondo
de rios navegáveis, principalmente o São Francisco, e estradas carroçáveis abertas pelos bandeirantes paulistas do Século
XVIII, tornou-se pouso intermediário do comércio agropastoril. Não só! Levas humanas desciam para São Paulo, mas grande parte aqui permanecia. No meio desta, uma força produtiva,
mas também “jagunços” que buscavam mercado de trabalho
delinquencial.
A terra mineira era, segundo as constatações em obras
históricas e pesquisas abundantes, a terra da violência, não
obstante mensagens dos políticos no poder disfarçassem a
realidade, emoldurando-a com uma pacificidade duvidosa de
um “povo ordeiro”. À Polícia de Segurança Pública competia
conter a criminalidade violenta, enfrentar os “coronéis” dominantes com seus jagunços, e proporcionar aos que queriam
trabalhar e produzir, como realmente produziam, o clima de
ordem e paz. Quem impulsionava a Polícia? O Chefe de Polícia que dispunha, para tanto, dos oficiais, sargentos e praças da
Brigada Policial.
O Estado de Minas Gerais, dentro da autonomia constitucional da República Velha, poderia acabar com a “herança
caótica do império” – delegados de polícia leigos, não remunerados – e instituir seu próprio modelo de Polícia de Segurança
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Pública. Certamente, conhecendo-se a história e suas ondulações, poder-se-ia criar à época uma Polícia de Carreira tendo
por lastro quem “fazia polícia”, ou seja, a Brigada Policial. No
seio da própria corporação, teríamos o “Quadro de Delegados
da Chefia de Polícia” – oficiais que teriam ascensão na carreira, de “Alferes a Tenente-Coronel”, e na Secretaria de Polícia,
com sua meia dúzia de servidores, a legislação permitiria concursos de transferência de praças de pret e sargentos para um
“Quadro de Investigadores” e funcionários de apoio.
Entretanto, como vimos no decurso deste trabalho de
apanhado histórico, as coisas não seguiram os melhores caminhos. São Paulo, na visão de dois políticos insensatos – Presidente Jorge Tibiriçá e Secretário Washington Luiz – e assessores de ocasião, preferiu bacharelizar a Polícia de Segurança
Pública e estruturar um “exército estadual”. O ano de 1906 foi
o marco de instituição da denominada Polícia Civil de Carreira
– comandada por bacharéis em direito – e a contratação, à revelia da União, de uma Missão Militar Francesa, que cuidaria
de sua Força Pública. A partir daí a vertente que se erigiu como
modelo para o Brasil. Polícia – ciência e técnica – ganhou a
conotação de “função jurídica”. É o que São Paulo nos legou
na seara da Polícia de Segurança Pública!
Minas Gerais engajou-se no modelo paulista, que
tinha facetas boas e imprescindíveis a uma polícia profissional
(corpo de investigadores, escrivães, peritos...). Só não o
implantou na totalidade por falta de condições financeiras e
questões culturais (certas regiões só eram pacificadas com a
presença de oficiais como Delegados de Polícia). No tocante
à Brigada Policial, contratou o suíço Roberto Drexler e seu
filho. Estruturaram-se batalhões-escola, com instrução modelo
prussiano, de agrado dos “jovens turcos” do EB, que haviam
cursado em escolas alemãs.
A Força Pública, tornando-se um “exército mineiro”,
por opção política de governo (não de seus comandantes e
oficiais!), deu provas sobejas de seu adestramento militar nos
embates das décadas de 1920/1930. Um dos maiores estrategistas do EB – Bertholdo Klinger – evidenciou, em inúmeras
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mensagens e correspondências, que preferia combater comandando tropas mineiras. Sua maior derrota, 1932, foi quando
comandou a Revolução Constitucionalista de São Paulo, e teve
do lado contrário a Força Pública de Minas Gerais.
Passo a passo, na construção da Polícia de Segurança
Pública Mineira, a Brigada Policial, como organização, atendeu o desejo político do governo, e participou ativamente na
estruturação da organização que se tornaria Polícia Civil. A
Guarda, instalada em 1910, embrião da Organização Polícia
Civil, foi criada no bojo de uma lei da Força Pública. Desta,
recebeu apoio, tanto na fase inicial (major Arthur Andrade),
como nos momentos críticos (conflito com o EB e situações de
indisciplina), períodos em que oficiais da corporação estiveram no seu comando, inclusive conduzindo suas Companhias
de Guerra em 1930 e 1932.
A Força Pública, depreendemos pela leitura da história,
assistiu, com satisfação, a consolidação plena da Organização
Polícia Civil (praticamente inexistente nos primeiros 30 anos da
República!), na época do Presidente Antônio Carlos/Secretário
Bias Fortes (1926/1930). Viu-a encorpar-se nas eras do major
Ernesto Dornelles, General Campos Christo e Secretário Paulo
Pinheiro Chagas (Governo Bias Fortes).
Apesar da militarização plena dos anos de 1910 a 1950,
a Força Pública, além de apoiar e participar da edificação
da Organização Polícia Civil, jamais deixou de contribuir
com o seu concurso de Delegados Especiais para resolver
os problemas mais complexos e espinhosos e transmitir
experiência aos “delegados bacharéis neófitos”, além da
presença ininterrupta nas centenas de destacamentos policiais
e diligências permanentes do interior.
C) Ruptura do Sistema
O Sistema Policial que comportava duas corporações
em atuação, mas com unidade de comando, rompeu-se em
1970.
Os velhos regulamentos – 1918 (Regimento de Cadeias) e 1927 (modus operandi policial) – que preconizavam
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condutas de planejamento e execução policial, e instituíam o
Delegado de Polícia (leigo, especial ou bacharel em direito)
como autoridade máxima por delegação do Chefe de Polícia,
quedaram-se, após anos de vigência. Os comandantes de tropa
PM (destacamento, pelotão, companhia...) tornavam-se autoridades competentes para planejar e executar os serviços de patrulha e outros de policiamento ostensivo, não mais dependiam
da requisição ou autorização do Delegado de Polícia. Este, no
novo modelo imposto por legislação federal, tinha autoridade
tão somente quanto à ação dos membros da Polícia Civil, nas
questões administrativas e na seara Polícia de Investigação.
Para as duas corporações, salvo o momento inicial de
absorção das organizações extintas – Guarda Civil e Corpo de
Fiscais de Trânsito – que exigiu definição legal do processo de
transição, não houve problemas graves de operacionalização.
Todavia, reconheça-se, agudizou a rivalidade em alguns segmentos – Civil v. Militar – esmaecida com o tempo por ações
ponderadas e equilibradas de alguns Secretários de Segurança
e comandos esclarecidos.
Pessoalmente, vivi o momento. Nos primórdios
de 1970, fui nomeado Delegado Especial de Ipatinga,
cumulativamente com o comando do Contingente Policial.
Promovido a major, fui exonerado em agosto 1973, e passei
a Delegacia para o Cel Humberto de Melo, que, após alguns
meses, transferiu-a ao major Jair Pinheiro. Abr/975, retornei
a Ipatinga para comandar o 14º BPM, em estruturação.
Encontrei a Delegacia de Polícia exercida por um delegado
bacharel – dr. Benigno Augusto da Costa. Pessoa altamente
competente e harmoniosa. Por mais de um ano, excelente
convívio; apoiei-o em suas dificuldades, colocando à sua
disposição um mestre da investigação – sargento Moisés – e
sua equipe de mais de dez homens, e um sargento escrivão.
Posteriormente, instalada a Delegacia Regional de Ipatinga,
tive o prazer de conhecer, e conviver profissionalmente, com o
dr. Murilo Ribeiro Junqueira, por mais de dois anos. Formamos
uma dupla para resolver todos os problemas de nossos 49
municípios, surpreendendo até mesmo o SSP Cel EB Vinícius
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Alves Cunha que, numa reunião conjunta de Comandantes de
Batalhão do Interior e Delegados Regionais, questionou-nos: –
Por que a região do Vale do Aço não dá problemas? A pedido
do companheiro Delegado Regional, levantei-me e respondi:
– “Dá problemas sr. Secretário, mas, quando surgem, eu e
o dr. Murilo nos deslocamos e resolvemos em conjunto, sem
precisar acionar o escalão superior”. Fomos destacados como
exemplo de atuação harmônica e produtiva. Posteriormente,
em BH, quando assumi o CPC, encontrei áreas de atrito,
prontamente erradicadas, via diálogos francos e honestos, que
fizeram prevalecer o interesse público. As duas corporações
atuaram coesas em colaboração mútua.
Se a ruptura, para as duas instituições, foi resolvida
pela colaboração e cooperação no topo, nos escalões intermediários e na base ocorreram alguns atritos. Para as comunidades, a situação causou, pelo menos nos primeiros anos, certa
estranheza.
Tradicionalmente, desde os tempos em que polícia se
desentranhou da justiça (meados do século XIX), o cidadão da
comunidade, quando necessitava de polícia – queixa, representação, registro de ocorrência, pedido de policiamento ou
de providências para solução de problemas enfrentados etc.
– dirigia-se à delegacia. O Delegado – leigo, militar ou bacharel em direito – era a autoridade máxima, ou seja, o Chefe de
Polícia local. Normalmente, no interior, em um mesmo prédio,
funcionavam Delegacia, Destacamento e Cadeia Pública. Todos sabiam onde e a quem se dirigir: ao Delegado de Polícia.
Este, como frisamos, dispunha de autoridade funcional sobre o
Cmt do Destacamento ou Contingente. Com a ruptura da Unidade de Comando da Segurança Pública na comunidade, houve, por parte da população, mormente interiorana, uma certa
confusão por algum tempo. Na Delegacia, pleiteava: – “Estou
fazendo um show, necessito de policiamento”. Resposta do Delegado ou do plantão: – “O senhor tem que fazer o pedido ao
comandante do destacamento da Polícia Militar”.
Resumindo: no começo da ruptura, um clima cinzento,
mas tudo foi se assentando.
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(1) De um lado, a Polícia Civil, recebendo mais de
dois mil policiais traquejados e experientes, absorveu-os,
especializou-os e aperfeiçoou-os na sua excelente Academia
de Polícia. A estranha Lei 5.406, Dez69, já comentada, foi-lhe
o instrumental adequado para crescer e expandir-se. Criou,
na década de 70, diversas Delegacias Regionais naquelas
áreas antes quase privativas dos oficias da PMMG como
Delegados Especiais com jurisdições estendidas. Mobiliouas com Detetives, Peritos, Escrivães de Carreira e Médicos
Legistas.
(2) De outro, a Polícia Militar, que recebera todos encargos de Polícia de Patrulha na Capital, mas não recebera recursos humanos nem material das corporações extintas, penou
para dar conta da missão em BH, onde instituiu dois batalhões:
Radiopatrulha e Trânsito. Na concepção de Operação, o Comando de Policiamento da RMBH – CPC, com um bem estruturado Centro de Comunicações-COPOM, que, substituindo o
2-5050, lançou o 190.
(3) Quanto ao interior, a experiência de 200 anos dos
destacamentos, e dos batalhões, com seus oficiais, sargentos,
cabos e soldados tarimbados, acostumados a enfrentar problemas de toda ordem. Não houve solução de continuidade.
Todavia, aperfeiçoou seu sistema: criou o Comando de Policiamento do Interior-CPI, elaborou e desenvolveu um ousado
Plano de Articulação Operacional, dividindo as áreas dos batalhões em subáreas e setores de companhias e pelotões, estes
em destacamentos. Concomitantemente, dois batalhões foram
implantados: 14º, Ipatinga; 15º, Patos de Minas. Estabeleceu-se uma realidade favorável à população – as principais cidades tinham frações com oficiais à frente. O radiopatrulhamento
estendeu-se com viaturas e motos.
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SEÇÃO II
Conclusão
– Visão Crítica –
Estamos em 2020. 50 anos são passados daquela
ruptura da unidade de comando/1970. E a Polícia de Segurança
Pública? Está respondendo aos anseios da população?
Nesses 50 anos “muita água correu por debaixo da
ponte”. A Constituição/1988 acolheu a Segurança Pública.
Por pressão de grupos corporativos, delineou instituições e
competências genéricas. Artigo 144 caput, atualizado: “A
segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade
de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e
da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos
seguintes órgãos: I – polícia federal; II – polícia rodoviária
federal; III – polícia ferroviária federal; IV – polícias civis;
V – polícias militares e corpos de bombeiros militares; VI –
polícias penais federal, estaduais e distrital”. Na sequência,
subordinação e missões.
O inciso VI, acolhendo uma nova polícia, veio com a
promulgação da Emenda Constitucional 104, 4Dez19. Como a
CF, pela facilidade de emendas, virou uma “colcha de retalhos”,
outras corporações podem surgir amparadas no artigo 144.
Em 1990, aposentado das atividades policiais, e atuando como executivo de um Grupo Empresarial de Transportes,
mas acompanhando, através de aulas, palestras e estudos, a atividade policial, participei, como convidado, do VI Seminário
de Policiologia/PMMG, ocasião em que proferi a conferência:
Uma Visão Crítica do Sistema Policial Brasileiro – dissecando-o das bases até as inovações constitucionais. Esse estudo foi impresso pela corporação e difundido no meio profissional entre legisladores estaduais e federais.
Critiquei a ordenação constitucional que, a meu ver,
engessara o sistema corporativamente. Fiz proposições,
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estribado em alguns princípios que continuam válidos:
organização com abordagem sistêmica; racionalização
administrativa e operacional; unidade de comando; discrição na
fase investigatória; controle social da força; desburocratização
do processo criminal (fim do “borolento” inquérito policial de
1871); hierarquia e disciplina; não gigantismo corporativo;
integração evolutiva da carreira...
Sem embargo das barreiras corporativas (corporações
agarradas ao seu quinhão), algo se fez nestes últimos decênios:
(1) tribunais especiais, tornando os delitos de pequeno potencial ofensivo sujeitos a solução de plano, inclusive adoção do
TCO; (2) criaram-se metodologias investigativas dinâmicas,
com a participação do Ministério Público, para o combate aos
“crimes do colarinho branco”; (3) O Ministério da Justiça e
Segurança Pública, via Secretaria Especial, vem tentando a
tessitura de um Sistema Nacional, para o qual recebeu grande
impulso, com a Lei 13.675, 11Jun18.
A lei mencionada constituiu, efetivamente, um avanço.
Deu uma formidável âncora ao Ministério da Justiça: o Sistema
Único de Segurança Pública-Susp, marco importante rumo
ao ajuste nacional. O Susp enseja uma arquitetura coerente do
setor em âmbito nacional, bem como o compartilhamento de
informações, operações e uma coesão nas três esferas estatais:
federal, estadual e municipal. Todavia, a “âncora” tem de ser
recolhida do repouso para que o “navio” se movimente. Para a
movimentação do “Navio da Segurança Pública”, há um óbice, ou uma questão nuclear (devemos reprisar esse aspecto): as
Barreiras Corporativas – Como derrubá-las?
Quem acompanhou a Constituinte da década de 1980,
no que tange às tentativas de alavancar a Justiça Criminal, viu
os esforços infrutíferos no sentido de simplificar a atividade
investigativa dos delitos, inclusive com a criação do sonhado
Juizado de Instrução. Reportemo-nos, por oportuno, alguns
trechos de artigo de um jornal de renome à época – Gazeta
Mercantil/SP, 17Dez87:
“Se depender dos delegados de polícia, a criação
do Juizado de Instrução Criminal, previsto no projeto de
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Constituição, não se efetivará (...) A união dos trabalhos da
Polícia com o Judiciário, que é a síntese da função do Juizado,
é considerada pelos delegados como a ‘EXTINÇÃO DA
ATUAÇÃO DO DELEGADO’ afirmou a este jornal o Chefe
de Gabinete da Polícia Civil do Distrito Federal, também
Presidente da Associação dos Delegados (...) Os delegados
já mostraram que seu ‘LOBBY’ funciona na Constituinte.
Eles conseguiram que conste de forma expressa no projeto de
constituição a institucionalização da Polícia Civil, que deverá
ser dirigida por delegados de carreira (...) o alvo principal –
a modernização do sistema de apuração de crimes – corre o
risco de não ser alcançado...” Como não foi alcançado!
O longo e profundo artigo, ocupando uma folha da
Gazeta, mostrou a luta dos juristas que pretendiam descartorializar a polícia investigativa e agilizar o processo criminal.
Jornada em vão! A Associação Nacional dos Delegados de
Carreira, com sua matriz na Polícia Civil de São Paulo, manteve o status quo do Inquérito Policial instituído em 1871, e o
galardão de “função jurídica” da atividade policial, consoante
o modelo de 1906. O “Lobby” é poderoso e, certamente, não
cederá espaços.
Vale a pena transcrever um pequeno trecho de um dos
estudos da festejada autora jurídica Maria da Glória Bonelli –
Os Delegados de Polícia entre o Profissionalismo e a Política
no Brasil –, no qual comenta a entrada em vigor do Código de
Processo Penal/1942:
“... Nele, os delegados de polícia mantiveram a
prerrogativa de presidir o inquérito policial, instrumento que
fundamenta a autoridade de sua função, criado pela Reforma
de 1871. Desde então, ele tem sido criticado apresentando-se
a alternativa de substituir a Polícia Judiciária e o inquérito
policial pelo juizado de instrução. O juízo de instrução restringe
o poder do delegado de polícia e vincula-o à pasta da justiça.
O inquérito policial tem para o delegado o mesmo papel que
o monopólio de mercado tem para o poder profissional dos
advogados, dos juízes e dos médicos, entre outros. (negrito
meu) As disputas em torno dele têm características de luta
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jurisdicional para preservação do poder profissional, de luta
por poder simbólico e por poder político...” (acessado em
20/8/20 www.observatoriodeseguranca.org)
Só um míope de inteligência (ou detentor de má fé)
não enxerga uma faceta, de clareza meridiana, do problema
da Polícia de Segurança Pública no Brasil: (1) está engessado
pela Constituição/88; sua abertura depende de grande força
política para derrubar as barreiras da Associação Nacional
dos Delegados de Carreira; (2) O Inquérito Policial de 1871,
instrumento defasado desde o início do século passado,
constitui monopólio da classe de delegados de carreira.
Dentro do contexto do atraso, alguns instrumentos, que
poderiam ser discutidos para agilização do processo, continuam travados: (1) criação do Corpo de Polícia de Fronteiras e
uma Guarda Costeira, a fim de fechar a brecha dos armamentos
sofisticados e tóxicos que adentram abundantemente no Brasil;
(2) autonomia da Polícia Técnico-Científica que, em alguns
Estados (Minas Gerais, por exemplo!), vincula-se à Polícia Civil; (3) instituição do Juizado de Instrução, que ensejaria maior
dinâmica e objetividade à investigação policial; (4) liberação
do Detran, órgão do Sistema Nacional de Trânsito, que seria
melhor situado como autarquia (em MG, pertence, por força
da Constituição Estadual, à estrutura da Polícia Civil); (5) utilização plena, sem entraves, do TCO pelos patrulheiros; (6)
adoção do Ciclo Completo de Polícia.
Sobre este último item, difundi, em 2019, breves reflexões, sobre o quádruplo assassinato de uma família brasileira, em Pioz/Espanha, 20Ago2016. Patrulheiros da Guarda
Civil fizeram o local, providenciaram perícia e investigaram.
Em outubro, criminoso preso. Apesar das artimanhas no processo judicial (defesa alegou problema mental), o delinquente,
em pouco tempo, foi condenado à prisão perpétua. Se o fato
ocorresse no Brasil, tudo seria diferente: demorado inquérito
policial, vagaroso andamento processual, e, depois de anos,
condenação benigna, de execução duvidosa.
Na linha destas considerações, inferimos que a Segurança Pública se acha aprisionada às raízes ancestrais, por
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força dos lobbies de grande capacidade de pressão sobre o legislativo. Enquanto isso, a criminalidade agigantou-se, qualificou-se e organizou-se. Tornou-se, no torvelinho do tráfico de
tóxicos, violenta e insensível. Não mais se limita às fronteiras
estaduais nem nacionais. Move-se amplamente, com base no
fluxo de caixa profuso, em âmbito nacional e internacional.
Migra facilmente de um país a outro. As rotas de contrabando
aéreo, terrestre, marítimo e fluvial são estruturadas inteligentemente. Tóxicos de toda a natureza, armamentos sofisticados e
mercadorias em geral circulam mundialmente. Uma premissa
é indiscutível: o tráfico de drogas constitui o eixo do crime
organizado em nível internacional.
Essa criminalidade organizada, qualificada, forte e
sem fronteiras, implica em que a União deva constituir um
sistema nacional de segurança pública pujante do topo à base,
inteligente e dinâmico. Os EEUU – país de porte avantajado –
pode nos servir, em alguns aspectos, de exemplo. As polícias
locais, disseminadas, principalmente nas cidades e condados,
atuam dentro de uma malha de informações abrangente,
tendo por coordenação, órgãos federais como o FBI, o DEA
– Administração de Policiamento de Drogas – e US Marshal
Service.
Além dessas entidades de cunho eminentemente investigativo, existem os órgãos de polícia de patrulha federal dos
quais se destacam a Patrulha de Fronteiras (uma das vertentes
policial do Serviço de Imigração e Naturalização) e a Guarda
Costeira.
Para coroar essa breve Visão Crítica, que comporta
uma obra, entendo que, um golpe psicológico seria conveniente: trocar a denominação das duas organizações estaduais. Polícia Militar é um nome impróprio para uma Polícia de Patrulha que planeja e executa, no contexto da Polícia de Segurança
Pública, atividade eminentemente civil. Essa denominação,
substituta das tradicionais – Corpo Policial, Brigada Policial,
Força Pública, Força Policial... – veio de uma inspiração equivocada de alguns oficiais do EB, que pensaram estar buscando
a experiência americana, na década de 1930.
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Em que consiste a Polícia Militar do Exército Americano? Corpo de Polícia Militar – 1919 – “Órgão policial em
tempo integral, em locais militares, investiga pequenos delitos; em tempo de guerra seu papel inclui operações de prisioneiros de guerra, controle de tráfego e circulação.” (Apêndice
ao capítulo 5 – Relações entre Polícia Federal e Polícia Local
– Norval Morris, coletânea americana Policiamento Moderno,
editora Universidade de São Paulo, 2003).
Por sua vez, a denominação Polícia Civil, que dá ideia
de oposto à Polícia Militar, surgiu com o tempo, à proporção
que os Estados brasileiros, na República Velha, seguiram o
modelo paulista. Em Minas, seu primeiro emprego em mensagem governamental foi na década de 1920, pelo Presidente
Raul Soares. Na verdade, Polícia de Patrulha e Polícia de Investigação são atividades que se complementam em interação
cerrada. Não podem nem devem ser rivais. Que tal o retorno,
para a PM, da denominação “Força Policial”, para a Polícia
Civil, “Corpo de Investigação Policial”.
Os EEUU, que contemplam mais de mil organizações
policiais em seus Condados e Cidades, acolhe, em cada organização, as duas atividades – patrulha e investigação. A obra
supracitada – Policiamento Moderno – no artigo “Policiamento Comunitário e Policiamento Para Solução de Problemas”,
de Mark Harrison Moore, descreve, com bastante pormenores,
a organização e funcionamento dos departamentos de polícia.
Desse artigo, transcrevo ligeira passagem: “... Os departamentos de polícia americanos são, tipicamente, divididos em uma
força de patrulheiros – que constitui 60% ou 70% do pessoal
do departamento – e uma divisão de detetives – que entra
com os outros 8% ou 15% (...) têm também sempre equipes
(squads) especiais, dedicadas a atividades especializadas, tais
como, investigações sobre narcóticos, crimes cometidos por
menores, trânsito, e armamentos e táticas especiais (...) O estilo administrativo da organização é formalmente hierárquico,
e quase-militar. Cada policial tem uma patente...”
Trabalhar para a modernização da Polícia de Segurança
Pública é jornada árdua, mas, esporadicamente, surgem boas
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decisões. Uma delas: “O Ministério da Educação, no dia 8 de
junho de 2020, homologou o Parecer CNE/CES n. 945/2019,
e reconheceu as Ciências Policiais como uma área do saber,
conforme publicado no Diário Oficial da União de 9 de junho
de 2020.”
Sobre o tema, recomendamos as reflexões doutrinárias
contidas no site www.atividadepolicial.com.br – mantido,
e permanentemente enriquecido, pelo jurista e policiólogo
Rodrigo Foureaux, autor da reconhecida obra SEGURANÇA
PÚBLICA. Eis pequeno trecho das oportunas reflexões: “...
as Ciências Policiais figuram como área de conhecimento no
rol das ciências estudadas no Brasil (...) O reconhecimento
das Ciências Policiais como uma “área do saber” não afeta
a abertura de curso superior e de especialização em Ciências
Policiais, o que já ocorre no país, contudo valoriza essa área.
Em termos práticos, o que muda é a valorização da atividade
policial, que deixa de ser vista somente sob o ponto de vista
prático e se torna teórica, científica, com estudos próprios por
especialistas que se dedicam às Ciências Policiais. / O estudo
das Ciências Policiais é dinâmico e interdisciplinar. Engloba
diversas áreas do saber, como a Jurídica, a Psicologia, a
Medicina, a Matemática, a Engenharia, a Criminologia,
a Administração, a Comunicação Social, Computação,
Contabilidade, Economia, dentre outras. Em maior ou menor
grau, diversas ciências são estudadas pelas Ciências Policiais.
/ A atividade policial não se resume, simplesmente, em colocar
policiais na rua ou realizar uma investigação. É infinitamente
mais do que isso. Exige todo um estudo e preparo – exige a
ciência – que muitas vezes é invisível aos olhos da sociedade...”
Para concluir a Visão Crítica, verdades não podem ser
omitidas. Nós, policiais de Segurança Pública, devemos afirmar, reafirmar e repetir, não obstante as reações que possam
surgir:
(1) Polícia não é função jurídica (vide acima as reflexões
doutrinárias do Mestre Rodrigo Foureaux);
(2) Polícia é Ciência e Técnica – e mais: “fazer polícia
é uma arte”;
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(3) O Comando das atividades policiais deve ser ocupado por Cientista ou Técnico de Polícia – não importa que
sua formação subjacente seja em sociologia, psicologia, direito, pedagogia etc;
(4) O Inquérito Policial/1871, base cartorializada da
Investigação Policial, é um procedimento arcaico e obsoleto;
(5) O Juizado de Instrução, ou outros modelos conhecidos, que privilegiam o Ministério Público, devem entrar em
cogitação legislativa, para agilizar e modernizar o processo
criminal;
(6) O “Ciclo Completo de Polícia” é imprescindível à
dinamização da atividade policial em prol do interesse público;
(7) A equivocada (ou demagógica!) solução paulista,
de 1906, que elegeu o “bacharelismo em direito” para comandar a Polícia, deve ser corrigida;
(8) Importante cogitar, na regulamentação das carreiras
policiais, o início pela base da escala hierárquica, e a possibilidade de aproveitamento transversal, com lastro em estudos
especializados e tempo de prática.
Ideias, discussões e debates têm se tornado frequente
nos últimos anos. Políticos, policiólogos, imprensa, comunidades e setores diversos buscam alternativa de solução para
estruturação de um Sistema de Segurança Pública eficiente,
eficaz e efetivo. Ninguém deseja viver sob as trevas da insegurança. Porém! E muitos “Poréns” palmilham os caminhos.
O primeiro deles: coragem para “desengessar” a Constituição.
Não será fácil! Os “lobbies” estarão atentos. Depois, ou concomitante, iluminar os meandros de algumas leis obscuras: Código Processo Penal, Código Execução Penal...
Finalizando, meu respeito e admiração a todos os companheiros que, nas organizações diversas – federais, estaduais
e municipais – se empenham, diuturnamente, enfrentando
ameaças e perigos, muitos com risco de vida, em defesa da
comunidade brasileira.
“Fazer Polícia” é uma profissão para os fortes de Alma,
que carregam dentro de si, o Amor acendrado ao próximo.
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