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CAPÍTULO 2 

 

 

A ORGANIZAÇÃO POLICIAL EM PERNAMBUCO 

(1865-1915) 

 

 

Período Imperial 

 

As últimas décadas do governo imperial foram acompanhadas de ações modernizantes que 
visavam encaminhar o processo de formação do mercado nacional e da mão de obra livre, 
necessárias à ordem burguesa que lentamente se instalava no Brasil. Neste contexto, a 
discussão sobre a organização de uma força policial que atendesse esses objetivos ganha 
adeptos entre liberais e conservadores mais progressistas, que desejavam a descentralização 
do poder em benefício das províncias, e viam no modo como era estruturada a polícia 
brasileira um reflexo da centralização administrativa do governo imperial. Aos seus olhos, a 
polícia padronizada pelo governo central não conseguia corresponder às necessidades das 
províncias, as quais tinham que contar com um aparelho repressor eficiente para assegurar a 
modernização tanto econômica quanto cultural que desejavam empreender.1 Isto se tornava 
mais verdade em relação às maiores cidades do Império, onde se concentravam pessoas das 
mais diversas camadas sociais em um espaço exíguo e que deveria servir de exemplaridade.2 
A polícia, neste caso, serviria como um instrumento na disciplina urbana. 

Nota-se nas mudanças que ocorrem na estrutura policial deste período, a preocupação em 
modernizá-la em conformidade com experiências extraídas da Europa e Estados Unidos. Isto 
só foi possível porque a época exigia antes um controle preventivo – como no caso do 
controle sobre os escravos –, do que a repressão pura e simples, embora fosse esta a maneira 
mais freqüente de se agir. 

 

                                                 
1 Sobre a influência da formação do mercado nacional e da transição da mão-de-obra na organização da polícia, 
ver, Neder, Naro, e Silva, A polícia na Corte e no Distrito Federal, 1831-1930, pp.157-159 e 234-237; a respeito 
das propostas de descentralização administrativa ver Tavares Bastos, A Província, pp. 159-169. 
2 Em sua tese de doutorado, Raimundo Arrais, trata de como a imagem do Recife na segunda metade do séc. 
XIX foi elaborada pelas elites em função da noção de progresso, instituindo nas obras públicas um sentido 
instrutivo e moralizador, uma vez que se tinha nelas a perspectiva de utilização de trabalhadores livres, além de 
incutir hábitos europeus, como por exemplo, no uso dos passeios e jardins públicos. Investia-se, desta forma, a 
cidade de uma missão civilizadora. Cf. O pântano e o riacho: a formação do espaço público no Recife do século 
XIX. 
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A polícia civil e militar no Império 

 

A polícia imperial estava dividida em civil e militar, embora tal divisão não fosse oficial 
como aconteceria na República, e nela incorresse a prevalência das autoridades civis sobre as 
militares. Esta separação só começaria a ser mais questionada nas últimas décadas do século 
XIX, com a discussão sobre a criação da Guarda Urbana e depois da Guarda Local, ambas 
formadas para serem forças civis e paisanas. A polícia civil teria a sua origem ligada a 
administração local, abrangendo algumas funções judiciárias de menor importância, enquanto 
a polícia militar tinha a sua tradição ligada aos patrulhamentos realizados por tropas de linha 
desde os tempos da colônia.3 

A polícia civil foi organizada a partir da Lei de 3 de Dezembro de 1841, com a definição das 
funções desempenhadas pela Secretaria de Polícia4, tendo sido reestruturada pelo decreto nº 
1.897 de 21 de fevereiro de 1857. Este órgão era dirigido pelo chefe de polícia, escolhido pelo 
presidente da província entre um dos juízes de Direito, permanecendo no cargo por dois anos, 
podendo ser substituído por um desembargador em caso de necessidade. Contava com um 
secretário, três oficiais – um dos quais fazia o serviço de vistoria no porto –, quatro 
amanuenses, dos quais um fazia o serviço de arquivista, um porteiro e um contínuo. Logo 
abaixo do chefe de polícia vinham os dois delegados da capital, que detinham autoridade cada 
qual sobre um dos dois distritos policiais que dividiam a cidade; os subdelegados – 
subordinados aos delegados –, que substituíram os juízes de Paz depois da reforma de 1841, 
tomando para si a jurisdição das freguesias que também eram divididas em distritos, e os 
inspetores de quarteirão, escolhidos pelos subdelegados entre um dos moradores do 
quarteirão, onde ficava responsável pela vigilância de no mínimo vinte e cinco fogos, 
informando qualquer irregularidade ao subdelegado de seu distrito, e podendo pedir auxílio de 
praças da polícia para efetuar prisões em flagrante. Os delegados e subdelegados possuíam 
três suplentes cada um.5 

Até antes da Lei de 1871, o chefe de polícia e os delegados acumulavam poderes judiciais às 
suas atribuições de autoridade policial, podendo inclusive exercer outra função no âmbito do 
governo, como era o caso do chefe de polícia que continuava a exercer a magistratura. Com a 
reforma do código criminal em 1871, ficou vedado o exercício de cargos policiais e judiciais 
ao mesmo tempo. A partir daí o chefe de polícia tinha ainda a tarefa de reunir provas para a 
formação de culpa, mas já não possuía mais o poder de julgar e sentenciar as contravenções e 
os crimes menores.6 

Em 1886, Pernambuco possuía 65 delegacias e 242 subdelegacias.7 Em Recife por volta dessa 
mesma época, existiam duas delegacias, a 1ª e a 2ª Delegacia da Capital, e 16 subdelegacias. 
                                                 
3 Marcos Luiz Bretas, Ordem na cidade, pp.40, 43. 
4 A Secretaria de Polícia já existia desde 1833, mas ainda não tinha suas funções claramente definidas, com o 
chefe de polícia ainda tendo que dividir atribuições com os juízes de Paz. Também não haviam sido criados 
ainda os cargos de delegado e subdelegado. Cf. Thomas Holloway, op cit., pp.110-112. 
5 APEJE, Relatórios dos Chefes de Polícia, 1886, p. 8; Almanak administrativo, mercantil, industrial e agrícola 
de Pernambuco, 1876, p.62; Thomas H. Holloway, op. cit., pp.159-161. O inspetor de quarteirão usava como 
distintivo uma faixa, um boné de galão e espada, cf. Ofício do inspetor João de Oliveira Guimarães, para o 
subdelegado do 2º Distrito, 20 de julho de 1867, p.152. 
6 Thomas H. Holloway, op. cit., pp. 227-228. 
7 APEJE, Relatórios dos Chefes de Polícia, 1886, pp. 7-8. 
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A 1ª Delegacia ou o 1º Distrito Policial, compreendia as freguesias de S. Frei Pedro 
Gonçalves, Santo Antônio, o 1º e 2º distritos de São José, Afogados, Madalena, Peres, Boa 
Viagem e Torre. O 2º Distrito compreendia o 1º e 2º distritos da Boa Vista, Capunga, 
Espinheiro, Belém, Poço da Panela, Apipucos e Várzea.8 A Secretaria de Polícia tinha a 
função de coordenar as atividades policiais de todas elas, embora a sua atuação fosse mais 
presente dentro da capital por questões de distância e número de pessoal disponível para o 
trabalho. Nos municípios do interior os delegados tinham uma autonomia bem maior, mas por 
outro lado seus recursos em relação ao número de praças eram menores. Alguns municípios 
só tinham a disposição de oito a quinze praças. Quando acontecia deles serem destacados para 
transportar algum preso para o Júri ou simplesmente irem receber o soldo na capital, as 
delegacias do interior ficavam praticamente descobertas.9 

O pessoal empregado na Secretaria de Polícia era considerado insuficiente para manter os 
registros em dia. Já em 1869 a repartição produzia mais de dezoito mil peças oficiais, sem 
contar com os interrogatórios e um número grande de cópias que haviam sido extraviadas.10 
Além da documentação enviada pelas delegacias, o chefe de polícia recebia relatórios 
periódicos do administrador da Casa de Detenção. Os resultados dessas informações eram 
repassados através de relatórios anuais ao presidente da Província. O prédio onde funcionava 
a Secretaria de Polícia, na rua da Aurora, era também a residência do chefe de polícia. Os 
funcionários trabalhavam no pavimento térreo, onde eram despachadas as diligências mais 
reservadas a serem cumpridas pelos delegados da capital e pela polícia secreta.11 

Uma das dores de cabeça do chefe de polícia e dos delegados era o serviço médico-legal. 
Encontrar médicos que estivessem dispostos a fazer o corpo de delito quando solicitados era 
uma das reclamações constantes das autoridades policiais, que muitas vezes tinham suas 
diligências prejudicadas por conta disso: 

Esta capital, que é uma das mais populosas do Império, ainda ressente-se da falta de medicos 
propriamente da policia e que como tais tenham obrigação de funcionar perante as 
autoridades policiaes. 

As vistorias são feitas pelo (...) cirurgião do Corpo de Policia. 

Entretanto, nem sempre são elles encontrados facilmente, e não poucas vezes lucta a 
autoridade policial com serias difficuldades para a formação dos corpos de delicto, que é a 
base principal do processo.12 

O cargo de médico de polícia somente veio a ser criado em 1870, com duas vagas para estes 
profissionais que deveriam dar conta de todo o trabalho dentro da capital. Logo, no entanto, 
foram reduzidas para uma, em 1872. O serviço deles compreendia os corpos de delito, exames 
de sanidade, exumações e demais diligências médicas a que fossem solicitadas pelas 
autoridades policiais. Teriam ainda que tratar até seu completo restabelecimento daquelas 
vítimas que não tivessem condições financeiras para pagar o tratamento. Não davam 
                                                 
8 A. J. Barbosa Vianna, Recife, capital de Pernambuco, p.58; Almanak ..., pp.91-94, 1885; APEJE, Relatórios 
dos Chefes de Polícia, 1905, pp.21-22. 
9 APEJE, AAP, v. 1875, pp. 70 e 71. 
10 Idem, AAP, Sessão Presidencial de Abertura em 10 de abril de 1869, no item Polícia; Relatórios dos Chefes 
de Polícia, 1886, p.8. 
11 Idem, Relatórios dos Chefes de Polícia, 1886, pp. 5 e 7. 
12 Idem, 1886, p.6. 
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expedientes dentro da Secretaria de Polícia, tendo que declarar o local de residência ao chefe 
de polícia a fim de serem convocados prontamente ao serviço, coisa que freqüentemente não 
ocorria. As autópsias eram realizadas no necrotério público e os exames laboratoriais 
passariam a ser realizados no Instituto Vacínico durante a República.13 

Ao que parece a remuneração de 600$ anual não era suficiente para atrair e tornar o médico 
de polícia um profissional exclusivo desta instituição. Esta falta de zelo do governo pelo 
serviço médico-legal em um primeiro momento parece estranho, numa fase em que o discurso 
higienista estava tomando conta da ação do Estado sobre diversas áreas de controle sobre a 
população, mas é preciso lembrar que outros serviços médicos da competência do Estado 
continuavam precários. O fato é que foi transferido para os militares o serviço médico da 
polícia, através de uma lei de 1873 que dava aos oficiais cirurgiões do Corpo de Polícia os 
mesmos deveres atribuídos ao médico de polícia, que teve o cargo extinto no ano seguinte. 
Com isso, os médicos do Corpo de Polícia passaram a ter de fazer todos os exames medico-
legaes, requisitados pela Justiça Publica. Em 1880, eles tiveram um aumento substancial em 
seus vencimentos, ganhando 1:600$ anual, além de 600$ de gratificação.14 

Ainda no início da República, entretanto, quando é restaurado o posto de médico de polícia, 
as autoridades policiais continuavam a se queixar da falta de prontidão desses profissionais: 

(...) O Dr. subdelegado de Stº Antonio (...), declara que tendo procurado os médicos da 
policia para vistoriar aqquele individuo não forão esses encontrados! E não é a primeira vez 
que a policia tem necessidade dos serviços de seus médicos e não os encontra; dando isso 
lugar a serem retardadas as vistorias e não medicamentados ou receitados os offendidos em 
tempo oportuno. Peço-vos que providencieis á respeito.15 

Ao lado da polícia civil e subordinada a ela funcionava a polícia militar. Ela seguia a 
disciplina e o regime de aquartelamento militar, comandada por um Tenente-Coronel que 
recebia ordens diretamente do chefe de polícia, responsável pelo policiamento da cidade. O 
Corpo de Polícia era dividido em companhias comandadas por capitães, encarregados de 
fazerem as rondas pelas freguesias conforme solicitação do chefe de polícia ao presidente da 
Província. Tinham ainda a tarefa de fazer a escolta dos préstitos religiosos e das solenidades 
oficiais. Os praças eram comumente destacados para auxiliar os delegados e subdelegados em 
suas diligências pelas freguesias, ficando sob suas ordens. 

Esta convivência forçada entre civis e militares, no entanto, não era pacífica, como poderia 
parecer à primeira vista. Havia rixas suscitadas pelo corporativismo militar no que se referia a 
sua competência. A organização do Corpo de Polícia, por exemplo, embora seguisse os 
padrões militares, era de responsabilidade do presidente da Província, que poderia alterar o 
seu regulamento a qualquer tempo. Embora estivessem submetidos a uma disciplina de 
quartel, fossem preferencialmente escolhidos entre os oficiais do Exército, e o comandante e o 
major ganhassem de acordo com suas patentes no Exército, os oficiais da polícia não tinham a 

                                                 
13 APEJE, CLPPE, Lei nº 961, de 14 de julho de 1870 e Relatórios dos Chefes de Polícia, 1910, item: Serviço 
Médico-Legal. Não temos informações se os exames laboratoriais dos médicos legistas eram feitos no Instituto 
Vacínico durante o Império. Sabemos, no entanto, que em casos de suspeita de envenenamento, os exames das 
vítimas eram realizados na Bahia. Cf. capítulo 3, p.126. 
14 APEJE, CLPPE, Lei nº 1499 de 29 de junho de 1880, art.1, parágrafo 44. 
15 Idem, Fundo SSP, 1ª Delegacia da Capital, Ofício do delegado Luís d’Andrade, para o chefe de polícia 
Gaudino Eudóxio de Brito, 25 de outubro de 1890. 
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mesma segurança que um militar de 1ª Linha.16 Eram nomeados diretamente pelo presidente 
da Província, podendo os oficiais superiores ser retirados do quadro do Exército ou dos 
oficiais inferiores do Corpo de Polícia, estando sujeitos a ser exonerados a qualquer tempo, o 
que tornava tais cargos essencialmente políticos e afeitos às divergências que existiam entre 
as facções no poder, o que era mais sentido em nível dos oficiais, delegados e subdelegados, 
com quem estavam freqüentemente em contato. 

A disciplina dos soldados de polícia era outro motivo para desentendimentos entre as 
autoridades civis e militares. As reclamações constantes sobre a conduta moral das praças em 
serviço colocavam em dúvida o poder de socialização da instituição militar. A origem social 
desses indivíduos explica o índice elevado de indisciplina que havia entre eles. A maior parte 
deles provinha das mesmas camadas da sociedade que deveriam ser policiadas, e por não 
terem uma profissão certa se engajavam voluntariamente na Força Policial que lhes dava um 
soldo de aproximadamente 1$300 réis diários, fora alojamento, comida e um estipêndio de 
$160 réis para a compra do fardamento. Recebiam ainda assistência médica no Hospital Pedro 
II. Em comparação com as outras forças policiais, como a da Corte, que contando com todas 
as ajudas de custo pagava um salário de 1$260 réis diários às suas praças, a Polícia 
pernambucana pagava razoavelmente bem. Era, no entanto, menos que um oficial mecânico 
ganhava, e por isso, muitos aproveitavam o tempo livre para fazerem algum biscate. Ao 
contrário dos oficiais que eram nomeados e pagavam contribuições ao Erário, não tinham 
direito a aposentadoria por invalidez ou tempo de serviço, como os demais funcionários do 
Estado. O fato de servirem por contrato, fazia com que não fossem considerados empregados 
públicos, embora os soldados do Exército estivessem sob as mesmas condições e tivessem o 
direito à reforma. Depois de servir dez, vinte ou mais anos, um soldado de polícia era 
simplesmente abandonado à sua própria sorte.17 

Uma outra parte dos recrutados vinha do Exército, que como se sabe, mantinha o sistema de 
recrutamento forçado e de punição a criminosos por meio do serviço militar. Muitas vezes 
ocorriam permutas de soldados indisciplinados do Corpo Policial por soldados com bom 
comportamento no Exército, como forma de expurgar a corporação dos elementos perniciosos 
e lhes punir com um regime militar mais severo.18 

A criação da Guarda Local e da Guarda Urbana mostram duas tentativas de se constituir 
forças policiais diferenciadas das corporações militares. Ambas tiveram suas origens nas 
idéias de políticos progressistas da Corte, como Tavares Bastos e o Visconde de Uruguay que 
aconselhavam a acabar com a polícia militarizada através da criação de uma polícia mais 
descentralizada administrativamente, que pudesse ser gerida de acordo com as necessidades 
locais das províncias, seus municípios e centros urbanos, seguindo os modelos americanos e 
ingleses da época. 19 Tavares Bastos colocava como  uma medida fundamental em questões 

                                                 
16 Idem, CLPPE, Lei nº 982, de 02 de maio de 1871, arts. 2º e 5º. 
17 Idem, Lei nº 982, de 02 de maio de 1871; AAP, v. 1874, pp.181 e 204; Thomas Holloway, op. cit., p.141. 
18 Thomas Holloway, op. cit., pp. 163-164. 
19 APEJE, AAP, v.1874, p.178. A obra do Visconde de Uruguay mencionada por um dos deputados provinciais 
como uma das inspirações para a criação de uma polícia civil foi Estudos práticos sobre as províncias, e a de 
Tavares Bastos, A Província. Apesar de terem sua origem nas propostas dos liberais – como deixa clara a 
indicação dessas duas obras na discussão da Assembléia Provincial – a Guarda Local e a Guarda Cívica em 
Pernambuco só seriam criadas sob o governo do Partido Conservador, o que não é de se estranhar, pois várias 
outras propostas dos liberais foram levadas a efeito pelo Gabinete Rio Branco. Cf., Sérgio Buarque de Holanda, 
História Geral da Civilização Brasileira, Tomo II, 5 volume, pp. 136, 151, 177 e 185. 
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como a da emancipação dos escravos, o fato dos governos locais tomarem as medidas de 
segurança pública que mais lhes conviesse: 

(...) verificada a emancipação dos escravos, é licito presumir a existência de remissos ao 
trabalho, acoitado nos bosques, exercendo violencias, commettendo depredações. Em taes 
condições, cada provincia careceria dictar regulamentos policiaes seus: a centralisação 
actual seria então detestavel. 

(...) É a experiencia de cada província que pode aconselhar-lhes o modo mais vantajoso de 
constituir em cada cidade, villa ou aldêa, uma força auxiliar da policia... 20 

A primeira tentativa pernambucana foi com a criação da Guarda Local, em 1874. Ela deveria 
suprir o serviço que era então prestado pela Guarda Nacional no policiamento dos municípios 
do interior, do qual havia sido liberada pela Lei nº 2.395 de 10 de setembro de 1873. O 
governo central, desta forma, estava incentivando as províncias a formarem suas próprias 
milícias municipais a partir da promessa de arcar com parte dessa despesa. De início contava 
com 900 praças que seriam distribuídas pelas 65 freguesias do interior de Pernambuco, ... 
conforme a necessidade e importância de seus municípios ou paróquias, onde seriam 
organizadas e de onde não poderiam sair. De acordo com os preceitos liberais, não tinha 
organização militar, embora além de ser comandada em cada município por um comissário de 
polícia, também o fosse por um sargento, o que destoava do caráter civil que se queria lhe 
dar.21 

Na verdade, a criação de uma polícia civil para os municípios foi hesitante no que diz respeito 
a como seria organizada, e revelou algumas contradições. Sente-se na discussão do projeto 
que criou a Guarda Local, a oscilação da elite política em confiar plenamente o policiamento 
da Província a uma força de caráter aparentemente menos repressiva e disciplinada que a 
militar: 

(...) Não posso compreender como deixe de ter caracter militar uma corporação de 
indivíduos encarregados de manter a ordem publica, uma corporação de indivíduos que 
necessariamente devem ter uma disciplina e andar armados para que se possam prestar ao 
fim da creação dessa guarda local. 

(...) Não quero dizer que a guarda local tenha o rigor da disciplina militar, mas não pode ella 
deixar de ter um certo caracter militar, visto que seu mister é todo militar (...) Que 
importancia se ligaria a uma reunião de individuos, chamados guardas locaes, se elles não 
tivessem caracter militar, se fossem encontrados sem uniforme, cada um vestido a seu modo? 
Se elles não estivessem sujeitos a obediencia e disciplina?22 

Estas não eram preocupações isoladas do deputado Ratis e Silva, como o deputado Oliveira 
Andrade – um dos signatários do projeto de criação da Guarda Local – deixou claro ao 
responder às suas indagações afirmando ser ...isto justamente o que os nobres deputados 
querem.23 Houve até quem levantasse a questão se a nova força seria ou não aquartelada.24 

                                                 
20 Tavares Bastos, op. cit., pp.172 e 176. 
21 APEJE, AAP, v. 1874, pp.160, 177 e 183; CLPPE, Lei nº 1130 de 30 de abril de 1874. 
22 APEJE, AAP, Sessão de 22 de abril, v.1874, p.190. Cf. tb. p.166. 
23 Idem, ibidem. 
24 Idem, ibidem, p.177. 
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O que as discussões sobre o projeto de criação da Guarda Local deixa transparecer, era o 
desejo de se criar uma polícia que combinasse as exigências de controle sobre a população e 
sobre os próprios praças, usando-se da disciplina militar, embora sem as formalidades 
burocráticas dos quartéis – o que não deixava de ser uma contradição, pois as queixas em 
relação à disciplina dos policiais militares sempre se fizeram presente entre as autoridades 
policiais. A idéia era formar uma polícia com pessoas da localidade que não pudessem ser 
destacadas, que conhecessem bem a região e os indivíduos que teriam que controlar, e que 
ficassem subordinados diretamente às autoridades policiais. Era este o princípio geral de 
distinção entre uma polícia civil local e uma polícia com organização militar para os 
deputados provinciais. Com isso, além de uma melhor prevenção ao crime e de se ter uma 
força sem a necessidade do aquartelamento, ainda se economizaria com as despesas de troca 
de pessoal vinda de fora. Este era um problema que afetava tanto a segurança dos municípios 
mais afastados – como as do alto Sertão –, quanto os cofres públicos. A comarca de Tacaratú, 
por exemplo, distante 120 léguas do Recife, possuía em 1875 um destacamento de oito praças. 
De dois em dois meses, três dessas praças iam à capital buscar o pagamento do destacamento, 
levando 15 dias de viagem para ir e outros 15 para voltar, ficando na comarca apenas cinco 
soldados para a guarda da cadeia, as diligências e a condução de presos ao tribunal. Por conta 
disso, a população local era convocada a auxiliar no serviço policial.25 Muitas vezes os 
soldados de polícia quando chegavam ao Recife pediam baixa ou eram simplesmente 
requisitados pelo quartel e não voltavam mais para seus municípios. Apesar dessas 
dificuldades, logo foi dado o direito aos policiais militares – que haviam sido demitidos com a 
redução do número daquele corpo devido à criação da Guarda Local – de se engajarem nela, o 
mesmo ocorrendo com os indivíduos das freguesias vizinhas. Obviamente, os soldados da 
polícia trariam uma influência prejudicial à formação de uma polícia desmilitarizada, além de 
descaracterizar uma guarda que se queria fosse localizada.26 

Uma outra indecisão dos deputados era quanto à Guarda Local ter ou não um regulamento que 
lhe conferisse um certo grau de disciplina e se a sua organização e atuação ficaria sob 
responsabilidade da autoridade policial. Neste caso, o delegado ou o subdelegado teria o 
poder de contratar e demitir a qualquer tempo o pessoal empregado no serviço policial, o que 
lhe permitira ter guardas de sua inteira confiança ao mesmo tempo em que teria que responder 
sobre o seu desempenho. Havia o medo, entretanto, desta liberdade de ação transformar-se em 
arbitrariedade dos dois lados, uma vez que não haveria nada de certo que regulasse as relações 
entre os guardas locais e seus superiores. Os deputados tinham em mente a experiência com 
os juízes de Paz que tinham possuído as mesmas prerrogativas e haviam cometido abusos. 
Consideravam a necessidade de dar algumas garantias aos guardas, não os deixando ao 
arbítrio da autoridade local. Outra proposta que se queria adotar era a de se ter um 
regulamento que indicasse o tempo de engajamento, os deveres a serem seguidos pelos 
guardas e as penas disciplinares a que estariam sujeitas, nos moldes dos regulamentos da 

                                                 
25 A presença do Estado no interior de Pernambuco foi uma preocupação que acompanhou os seus dirigentes 
pelo menos até o final da Primeira República. Ela não decorria apenas da falta de efetivos da força policial, mas 
também do uso privado que os ocupantes dos cargos públicos faziam deles, prevalecendo-se principalmente da 
distancia entre os municípios e o centro da administração provincial/estadual. Era justamente nestas áreas de 
pouca atuação do Estado que o banditismo sertanejo florescia, contando muitas vezes com o auxílio da 
população local que desta forma exprimia a sua insatisfação com a ordem estabelecida. A esse respeito vide: 
Maria Sylvia de Carvalho Franco, Homens livres na ordem escravocrata, capítulo III; Stela Mary Alves de 
Oliveira, O Poder Executivo em Pernambuco (1890-1904), pp.178-179; Eric Hobsbawn, Bandidos, p.90. 
26 APEJE, AAP, v. 1874, pp.162-204 e v. 1875, pp.70-71. 
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policia militar. Para se engajar, o guarda local deveria provar que era homem honesto, de boa 
moral, cidadão livre de crime capaz de policiar e não de ser policiado. Via-se, ainda, a 
necessidade de que tivessem um distintivo ou trajassem um certo uniforme que inspirasse 
respeito na população, mesmo que não tivessem a ostentação militar. O deputado Ratis e Silva 
insistia em dizer não entender uma corporação encarregada de manter a ordem pública sem 
isso. Como muitos, acreditava que sem o aparato militar, sem a sua disciplina e distinção, a 
guarda perderia o prestígio e o respeito.27 

Seja como for, o projeto passou sem dar à Guarda Local aparato militar, e sem prescrever as 
bases para o seu regulamento, que ficaria a critério do presidente da Província.28 Mas estas 
propostas lançadas na Assembléia Legislativa eram vistas pelos signatários do projeto como 
matéria a ser tratada separadamente no regulamento, o que leva a crer que a maioria foi aceita 
pelo presidente da Província. Entre as propostas, estava uma, bem aceita entre os deputados, 
que pedia o uso de algum distintivo ou uniforme para diferenciar os guardas do resto da 
população. 

Um ano depois, em abril de 1875, os deputados provinciais avaliavam como insatisfatório o 
desempenho da nova força civil, que não havia conseguido ser implementada em todos os 
municípios. A promessa de o governo geral enviar verbas para a formação de uma força 
policial, preferencialmente desmilitarizada, para substituir a Guarda Nacional neste serviço 
nos municípios, nunca foi concretizada, embora constasse na lei de sua criação que ela seria 
financiada com o auxílio de 70 contos do governo imperial. Diante deste fato, a sua 
organização não pôde ser realizada nas comarcas mais pobres e distantes; e naquelas que foi, 
alistou-se metade do número de praças determinado pelo governo provincial. Embora fosse 
verdade que a distribuição dos praças não seguisse exatamente o critério da necessidade e sim 
o do prestígio político, de forma que certas localidades tinham um contingente maior do que o 
necessário em detrimento de outras, havia também o desestímulo causado pelos baixos 
salários que levava a poucos desejar o serviço. Um praça ganhava mil réis diários, sem as 
outras gratificações e vantagens oferecidas aos policiais militares. Esse salário tornava-se 
menos atraente ainda, nas comarcas próximas ao Recife e nas áreas por onde passava a 
estrada de ferro. Nestes locais, a diária de um trabalhador rural ficava em torno de 1$500 a 
2$500 réis.29 

A situação do guarda local foi bem resumida pelo deputado Ratis e Silva, um dos defensores 
da melhoria de condições para as praças de policia:  

Se um escravo (..) dá ao seu senhor mas de 1$000 por dia, como há de querer pagar o serviço 
de um homem livre, e de um homem livre que se emprega em um serviço tão pesado, e de 
tanta responsabilidade, como é o serviço do soldado, um homem livre que deve andar mais 
limpo, mais decente do que o escravo; um homem livre, cujo serviço é tal que não lhe deixa 
tempo para se empregar em qualquer outra cousa, apenas 1$000 por dia?! 

E como (...) se ha de sujeitar um individuo a ser guarda local, a um serviço (...) no qual o 
individuo não conta com a sua liberdade, com paz e descanço; no qual apezar de estar 

                                                 
27 APEJE, AAP, v.1874, p.190. 
28 Infelizmente não encontramos os regulamentos nem da Guarda Local, nem da Guarda Cívica, que poderiam 
nos esclarecer melhor a respeito do funcionamento delas e se sua disciplina teve alguma relação com a militar ou 
não. 
29 APEJE, AAP, vls. 1875, p.70 e 1874, p.184. 
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incommodado e indisposto é obrigado a sahir para presta-lo a todo o tempo que for chamado 
pelo seu superior; no qual não tem hora para descançar, porque a qualquer hora do dia e da 
noite póde ser chamado para ir faze-lo dentro da localidade ou fora della; no qual não tem á 
semelhança do escravo, ao menos a liberdade de escolher a hora para sahir de sua casa, ha 
de sahir della, expôr-se ás intemperies, aos rigores das estações, não só de dia, como até de 
noite, quasi sempre com o perigo de sua vida; como o individuo (...), ha de se sujeitar-se 
assim ao mesquinho, ao ridiculo vencimento de 1$000 diarios ? 30 

Embora alguns propusessem que o soldo do guarda local variasse de 1$000 a 1$300 réis 
diários conforme a proximidade com a capital e as áreas próximas às estradas de ferro, tendo 
em vista que não poderiam exercer outra ocupação em seus horários de folga como acontecia 
com os praças do Corpo de Polícia, prevaleceu a idéia de que não se podia pagar um mesmo 
serviço com salários diferenciados, ao contrário do que ocorria no Exército e no Corpo de 
Polícia. Além disso, consideravam a vantagem dos guardas locais em viverem juntos de sua 
família e não aquartelados ou destacados para fora de sua freguesia.31 

Entretanto, se os deputados quisessem teriam aumentado não só o efetivo de praças quanto os 
seus salários. A criação da função de comissário, ganhando 800$ réis anuais, e de sargento, 
ganhando 1$400 réis diários, traria uma despesa anual de, respectivamente, cerca de 65 contos 
de réis e 33:215$ réis, com os novos cargos, superando o valor de 70 contos de réis com que o 
governo geral prometia destinar a cada província para a formação de sua polícia municipal. A 
criação desses postos e a remuneração dada eram justificadas como sendo uma necessidade de 
se ter um substituto à autoridade policial quando este estivesse ausente, e de se ter um 
comando mais estimulado a cumprir as suas funções corretamente. Estes cargos, contudo, 
pareciam ser dispensáveis, pois cada destacamento poderia ser comandado simplesmente por 
um guarda designado para tanto, recebendo uma gratificação pelo serviço, uma vez que de 
toda forma – com ou sem comissário e sargento – estavam sob as ordens dos delegados e 
subdelegados. Era praxe isso acontecer na Guarda Nacional: dos 22 destacamentos 
designados para o serviço de policiamento de Pernambuco, apenas 5 eram comandados por 
oficiais, enquanto os 17 restantes eram comandados por inferiores, ficando todos sob as 
ordens das autoridades policiais. Ao que tudo indica, esta foi mais uma forma de criar cargos 
públicos, em detrimento de uma força policial bem paga e organizada. No ano seguinte, os 
oficiais do Corpo de Polícia recebiam novo aumento.32 

A experiência com a Guarda Local se encerrou em 27 de março de 1878, apesar da hesitação 
do vice-presidente da Província, que acreditava valer a pena dar mais tempo para a Guarda ser 
avaliada e melhorada de acordo com a experiência. Uma lei de 1877, autorizava a sua 
alteração, supressão ou incorporação no Corpo de Polícia.33 Embora representasse uma 
economia para a Província no que dizia respeito ao antigo sistema de troca de pessoal vindo 
de fora, a principal causa para a sua extinção deve ter sido a falta de recursos para a sua 
devida implementação no interior. No ano que foi criada, Pernambuco teve uma despesa com 
                                                 
30 Idem, ibidem, v. 1874, p.190. 
31 Idem, ibidem, pp.163, 164 e 190. 
32 APEJE, AAP, v. 1874, pp.163, 166-167, 184-185; CLPPE, Lei nº 1162 de 26 de abril de 1875, art.3: o 
comandante e o 1º cirurgião passaram a receber mais 20$000, e os demais oficiais, inclusive o 2ºcirurgião, mais 
10$000. 
33 APEJE, Relatório com que o Ex. Sr. Dr. Adelino Antonio de Luna Freire 1º vice-presidente passou ao Ex. Sr. 
Dr. Adolpho de Barros Cavalcante Lacerda, presidente effectivo a administração desta provincia a 20 de maio 
de 1878, p. 25; CLPPE, Lei nº 1235 de 1º de junho de 1876, art.9. 
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a força policial de 311:079$700, incluindo as despesas com iluminação de quartéis e 
armamentos. Nesta despesa a Guarda Local não estava incluída, certamente com o governo 
contanto com a verba do governo geral. Sem receber o prometido, o orçamento da Província 
com a força policial para o ano seguinte subiu para 497:231$000. Até a sua extinção, a 
Guarda Local constava da folha de pagamento do governo provincial: 218:000$000, em 1877, 
bem mais que os 70 contos que lhe seriam destinados.34 Embora fosse verdade que a despesa 
com a força policial ficasse nesse patamar antes da Guarda Local ser criada, o governo 
provincial esperava não ter mais esse gasto com a ajuda do governo imperial. 

Havia, por outro lado, dúvidas sobre os resultados de sua atuação e organização. Dois anos 
depois de criada, o presidente da Província ainda não tinha certeza de como deveria ser 
mantida sua organização, principalmente no que se referia à sua direção e inspeção que, pelo 
regulamento, deveria ficar a cargo dele próprio. Para decidir sobre o seu futuro, foi feito um 
levantamento sobre seus serviços pelos juízes de Direito e por um oficial. O resultado, 
contudo, não conseguiu convencer os deputados provinciais a fazer com que a Guarda Local 
permanecesse por mais tempo.35 Ela, no entanto, seria reorganizada no período republicano. 

A outra tentativa de constituição de uma polícia civil, foi realizada com a criação de uma 
força destinada exclusivamente ao policiamento da cidade, que seria a Guarda Urbana. Foi 
criada a partir dos moldes da polícia de mesmo nome criada em 1866 na Corte. Esta seria o 
corpo civil da força policial urbana, estando diretamente subordinada ao chefe de polícia, que 
não precisaria fazer requisições ao presidente da Província para utilizá-la, e desembaraçada da 
disciplina militar, vista pelos políticos de então, como um fator de dispersão ao objetivo do 
policial, o qual estaria mais empregado nas obrigações impostas dentro dos quartéis do que na 
vigilância preventiva das ruas. Os guardas urbanos, seguindo o modelo do policial londrino – 
os famosos bobbies – seriam policiais remunerados que deveriam morar no distrito aonde 
atuariam, de forma a reconhecerem os indivíduos inclinados às contravenções e crimes e com 
isso poderem prevenir suas ações. Como os bobbies, não portariam armas de fogo, embora 
fossem armados de sabres, e usassem uniforme, como também ocorria com policiais civis de 
algumas cidades americanas. Em cada distrito existiam estações e postos de vigilância com 
um comandante que ficaria responsável pelo destacamento diante dos subdelegados. O 
comandante geral era quem transmitia as ordens do chefe de polícia aos comandantes dos 
distritos. Embora não tivessem caráter militar, eram escolhidos preferencialmente entre 
militares, seguidos de outros funcionários públicos, na faixa etária de 21 a 50 anos. A conduta 
em serviço deveria ser impecável: o regulamento os instruía a serem educados com todos, a 
não discutirem ou aceitarem provocações e nunca usar de violência gratuita com nenhum 
preso. Caso desobedecessem alguns desses preceitos, o chefe de polícia poderia aplicar 
punições comuns aos militares: repreensão, suspensão de pagamento por até 15 dias, prisão de 
até cinco dias ou expulsão da corporação.36 

                                                 
34 APEJE, Relatório com que o Exm. Sr. Dr. Manoel Clementino Carneiro da Cunha passou a administração 
dessa província ao Ex. Sr. Desembargador Francisco de Assis Oliveira Maciel, em 15 de novembro de 1877, 
p.12; CLPPE, Lei nº 1141 de 8 de junho de 1874 e Lei nº 1179 de 12 de junho de 1875. 
35 APEJE, FALLA com que o Ex. Sr. Dr. Manoel Clementino Carneiro da Cunha abriu a sessão da Assembléia 
Legislativa Provincial de Pernambuco, em 2 de março de 1877, p. 16; Relatório com que o Exm. Sr. Dr. Manoel 
Clementino Carneiro da Cunha passou a administração dessa província ao Ex. Sr. Desembargador Francisco 
de Assis Oliveira Maciel, em 15 de novembro de 1877 , p.12. 
36 Thomas H. Holloway, op. cit., pp.22, 216-217; Neder, Naro, e Silva, op. cit., pp.158-165. 
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Já em 1869 ela havia sido reclamada pelo então presidente de Pernambuco, que considerava 
insatisfatório o número de praças para o policiamento de toda a Província, inclusive da 
capital, que a seu ver deveria ser contemplada, a exemplo da corte, com uma companhia de 
120 praças de pré, sob a denominação de “Urbanos”, que permanecessem adidos ao Corpo 
Policial, mas immediatamente subordinada ao chefe de polícia, para distribui-la no serviço 
da capital, e das freguesias dos arrabaldes della, conforme julgasse conveniente.37 

Em Recife, desde 1865 já existia uma Seção Urbana que tinha a finalidade de policiar as 
freguesias da capital. Em 1872 ela contava com duas companhias formadas por 150 praças, 
tiradas do Corpo de Polícia, mas esta Seção Urbana ainda não apresentava as características 
desejadas pela elite governante. Além de obedecer ao regime militar, o chefe de polícia era 
obrigado a requisitar autorização do presidente da Província todas as vezes que necessitasse 
dela. Apenas em 1876 é que seria criada a Guarda Urbana do Recife, também conhecida como 
Guarda Cívica38, com as mesmas características de sua congênere da Corte, embora fosse uma 
das pretensões das elites com a criação de uma polícia civil, fazer com que ela obedecesse às 
exigências locais, ao invés de seguir um padrão de comportamento imposta pelo regulamento 
militar, como no caso da Guarda Local. Possuía 120 praças para fazer o policiamento da 
cidade, isto é, 30 praças a menos do que a antiga Seção Urbana, o que era considerado 
insuficiente para uma cidade com a população do Recife. Em 1877, a Guarda Cívica seria 
aumentada em mais cem praças, mas nos anos seguinte esse número seria novamente 
reduzido para 100 e 150.39 

O comandante geral da Guarda Cívica ganhava o equivalente a um capitão do Corpo de 
Polícia, e os comandantes de distrito igual aos alferes. As praças ganhavam 1$500 réis diários, 
mais que os 1$300 diários dos soldados do corpo militar e, como eles, recebiam fardamento 
gratuito; não tinham, no entanto, direito a refeições, alojamentos e serviços médicos, como 
seus colegas da polícia militar. Podiam, contudo, se valer do horário de folga para exercerem 
outra atividade profissional.40 

A Guarda Cívica durou até o fim do Império, o mesmo não tendo acontecido com sua similar 
do Rio de Janeiro, que foi extinta em 1885 por não ter conseguido alcançar seus objetivos. Ao 
contrário do que as autoridades civis do Rio de Janeiro esperavam, a falta de uma disciplina 
mais rígida agravou os problemas de insubordinação, abuso de força , falta de decoro durante 
o serviço, além de conivência com determinados crimes e contravenções. No caso do Recife, 
ela demonstrou que poderia ter dado certo, caso as autoridades tivessem dado mais apoio a 
instituição. Em menos de um ano de seu funcionamento, de agosto de 1876 a março de 1877, 
ela conseguiu diminuir os crimes contra a propriedade. O chefe de polícia se comprazia com o 
fato de que nos três últimos meses do ano – os meses em que os moradores mais abastados 
iam passar o verão no campo, deixando suas casas desprotegidas, quando então os ladrões 
aproveitavam para “fazer a festa” – só havia ocorrido dois casos de roubo a residências.41 Mas 

                                                 
37 APEJE, AAP, Sessão Presidencial de Abertura em 10 de abril de 1869, item Força Pública. 
38 APEJE, CLPPE, Lei nº 1235 de 1º de junho de 1876. 
39 APEJE. CLPE, Lei nº 1263 de 4 de julho de 1877, Lei nº 1351 de 6 de março de 1879. Lei nº 1500 de 29 de 
junho de 1880, Lei nº 1710 de 14 de julho de 1882, Lei nº 1802 de 2 de junho de 1884 e a Lei nº 1900 de 4 de 
junho de 1887. 
40 APEJE, CLPPE, Lei nº 1235 de 1º de junho de 1876, art. 6; Thomas H. Holloway, op.cit., p.216; Naro, Neder 
e Silva, op. cit., p.163. 
41 APEJE, Relatório apresentado ao Ex. Sr. presidente da província de Pernambuco pelo respectivo doutor 
chefe de policia em 13 de fevereiro de 1877,p.5. 
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com o passar do tempo foi apresentando problemas que levaram a sua extinção no início da 
República. 

Um desses problemas era o número pequeno da força que não conseguiu acompanhar o 
crescimento da população e os muitos serviços que tinha de desempenhar. Além do 
policiamento da cidade – para a qual ela havia sido criada exclusivamente –, tinha que 
escoltar presos para o tribunal e salas de audiência. Em certos anos, o seu contingente chegou 
a cem – embora os problemas de segurança da cidade aumentassem – e a redução dos salários, 
que ainda que tenha atingindo toda a Força Policial, indicando um esforço da Província em 
cortar despesas, teve um impacto muito grande sobre os guardas cívicos, que de 1$500 
diários, passaram a receber 1$100, menos até do que os praças do corpo militar que 
anteriormente percebiam um soldo inferior ao deles.42 

Pouco tempo antes de sua extinção definitiva, já durante a República, foi aberto inquérito 
contra um sargento e um comissário da corporação que estavam emprestando dinheiro aos 
praças a juros de até 20%; e isto, segundo o sargento, com o conhecimento do Comandante 
Geral da Guarda Cívica, que quando qualquer soldado lhe procurava pedindo adiantamento, 
mandava procurá-lo. O esquema de agiotagem envolvia também pessoas de fora, os quais 
seriam os verdadeiros usurários. No inquérito contra o comissário da guarda cívica, ele 
aparecia como intermediário dessas pessoas, a quem repassava diretamente o soldo dos 
guardas como pagamento dos juros, sem que ao menos estes chegassem a receber o salário do 
mês.43 

A redução nos salários e a agiotagem que devia estar acontecendo já algum tempo, deve ter 
causado um desestímulo grande nos guardas cívicos na execução de suas obrigações e dado 
margem para que muitos usassem da autoridade que possuíam para fins pessoais. O mais 
comum desses desvios era o abuso de força, o que levou ao presidente da Província a afirmar 
que ...seria preciso reorganizar esta guarda, de modo que ella, conciliando a delicadeza com 
a energia e actividade, se tornasse apta para evitar conflictos, prevenindo ou reprimindo, 
mas nunca provocando.44  

Uma reclamação contra a Guarda Cívica, publicada no Jornal do Recife em maio de 1877, 
resume bem os problemas que atingiam essa instituição: 

Procedência de arbitrariedade na Guarda Civica – Temos visto que muitos factos que a todo 
momento se dão com a guarda civica são attribuidos a diversas causas, mas nós 
reconhecemos que a principal é a autorização a arbitrariedades, com as praças, a 
insubordinação e falta de respeito aos cidadãos e superiores: em toda parte do mundo 
civilisado a policia e seus agentes são ou devem ser homens calmos e versados da lei para 
antes evitarem crimes ou faltas do que punil-os, deixa-se ver a luz da evidencia, que, se não 
fora esse grande principio, escusado seria a confecção das leis preventivas, mas infelizmente 
além do pessimo pessoal e o requintado analphabetismo, somos testemunhas dos effeitos 
praticados por autorisação  de alguns dos officiaes que compõem a guarda cívica...45 

                                                 
42 APEJE, CLPPE, Lei nº 1900 de 4 de junho de 1887; cf. tb. as referências da nota nº 17. 
43 Idem, Fundo SSP, 1ª Delegacia da Capital, Ofícios de 17 de outubro e 3 de novembro de 1890. 
44 APEJE, FALLA que á Assembleia Legislativa de Pernambuco no dia de sua installação a 2 de março de 1887 
dirigio o Ex. Sr. presidente da provincia Dr. Pedro Vicente de Azevedo, p.21. 
45 Jornal do Recife, 19/05/1877. 
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A falta de disciplina era tão grande entre os policiais civis, que o subdelegado de São José 
chegou a solicitar ao delegado do 1º Distrito da Capital que substituísse o destacamento de 
guardas cívicos da freguesia por policiais militares, porque abandonavam o posto a pretexto 
de ir tomar o café da manha ou almoçar e só retornavam à noite.46 

Seja como for, não há razões para pensar que a Guarda Cívica teve um desempenho muito 
diferente da criada na Corte. O fato de manterem relações pessoais com a comunidade a que 
policiavam, teve um efeito contrário ao que era esperado pelas elites. Na discussão sobre a 
constituição da Guarda Local, o deputado Nascimento Portella, com a experiência de quem já 
havia sido presidente de Pernambuco, acreditava que muito mais que alguém da própria 
localidade, um estranho estaria mais no caso de ser cooptado pela rede de favores, uma vez 
que ...dentro em pouco as relações se formam da mesma maneira ou talvez que com mais 
força, por isso mesmo que se recebem obsequios, favores, attenções. 47 

Como o próprio deputado afirmava, os favores prendiam, mesmo que em graus diferentes, 
tanto o estranho quanto o indivíduo da localidade, uma vez que a troca de favores entre os 
homens pobres livres era uma forma de complementar as suas necessidades, numa sociedade 
onde a economia escravista deixava-os à margem do mercado de trabalho.48 As relações 
interpessoais em nossa sociedade serviam não para coibir os possíveis desvios que pudessem 
acontecer, mas como uma forma de fugir à punição, caso fosse amigo do guarda, ou de sofrer 
perseguições, caso fosse um desafeto. Era o clientelismo que vigorava em todas as camadas 
sociais, impedindo o desenvolvimento do impessoalismo do Estado representado por seus 
agentes.  

 

Características pré-burguesas 

 

Embora imbuídas de idéias liberais, as elites continuaram a manter uma organização policial 
com características pré-burguesas até o final do Império. Esses elementos pré-burgueses, 
segundo Décio Saes, seriam frutos do direito escravista que, ao não declarar os membros da 
classe exploradora e os membros da classe explorada igualmente capazes, acarretava a 
interdição da classe explorada – os escravos – aos quadros do funcionalismo público, dando 
margem a que o aparelho repressor do Estado se confundisse com as propriedades particulares 
dos membros da classe exploradora, e que não houvesse critérios de competência na seleção 
do pessoal que exerceria cargos na polícia. Esses elementos pré-burgueses podem ser 
identificados pelas seguintes características: a sobreposição de atribuições das forças 
militares; a não separação entre os recursos despendidos pelo Estado com a força policial e os 
recursos pessoais dos membros da elite; instabilidade das autoridades policiais nos cargos que 
ocupavam; e a interdição à entrada de escravos tanto no oficialato quanto na tropa da 
polícia.49 

                                                 
46 APEJE, Fundo SSP, 1ª Delegacia da Capital, Ofício de 23 de junho de 1887. 
47 APEJE, AAP, v. 1874, p.162. Os grifos são meus. 
48 Maria Sylvia de Carvalho Franco, op. cit, capítulo III. 
49 Décio Saes, A Formação do Estado burguês no Brasil (1888-1891), pp.102, 127-128. Grifos do autor. 
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Embora Pernambuco seguisse o padrão ditado pelo Rio de Janeiro, então centro do governo, 
possuía problemas próprios que influenciavam na organização de sua polícia, o que justifica 
uma análise à parte. 

Uma dessas primeiras características era a confusão das atribuições dadas às forças militares e 
paramilitares no que se refere ao policiamento. De início, parece claro as diferenças de 
funções entre o Exército, a Guarda Nacional e a Força Policial: ao Exercito caberia a função 
de defender o país de ataques estrangeiros e de assegurar a paz interna; à Guarda Nacional, 
cumpria reprimir as revoltas populares, tanto de livres como de escravos; e a Força Policial 
era incumbida de prevenir e reprimir desvios de comportamento de indivíduos que pudessem 
alterar a ordem pública. Mas as coisas não funcionavam exatamente assim.50 

Apesar do fato de que pertencer a Guarda Nacional fosse uma forma de escapar ao 
recrutamento, os praças desta corporação, não foram poupados de serem convocados para a 
guerra, na defesa das fronteiras e costas do Império, função essa destinada, nos países de 
burocratismo burguês, fundamentalmente ao Exército.51 O decreto 3.383, de 31 de janeiro de 
1865, convocaria 14.996 guardas nacionais, sendo enviadas da província de Pernambuco 
2.424 praças.52 

Da mesma forma o Corpo de Polícia também cumpriria serviço de guerra, como Voluntários 
da Pátria, embora esta “voluntariedade” tenha sido posta em dúvida por alguns dos deputados 
provinciais. Em sua fala de abertura da Assembléia Legislativa, o presidente da província, 
Antonio Borges Leal Castello Branco, colocava a questão do Corpo Policial se oferecer para 
os esforços de guerra, e assim juntar mais um trophéo á gloria e heroísmo de Pernambuco. 
Confiante nesta decisão, já pedia a Assembléia que decidisse se iriam marchar por conta da 
Província ou do Estado, se deveria ser criado outro corpo policial e em que condições.53 Já o 
deputado pelo Partido Liberal, José Maria, não parecia muito confiante de que os soldados da 
polícia estivessem tão interessados assim em honrar os brios de Pernambuco. Em seu discurso 
na discussão sobre o projeto que autorizava ao presidente da província a deixar marchar o 
Corpo de Polícia, afirmou não ter este o gosto pela guerra, uma vez que não eram 
propriamente militares, e sim homens engajados para fazer o serviço de policiamento, não 
para defenderem a pátria e expor os peitos às peças raiadas. Acreditava que marchariam, caso 

                                                 
50 Idem, p.126. 
51 Embora constasse do regulamento da Guarda Nacional ser uma de suas funções o de proteger as fronteiras e 
as costas do Império, o nosso propósito é ressaltar a confusão de atribuições entre as forças de um modo geral, 
não importando se isto se dava por conta da falta de regras claras ou simplesmente devido às próprias regras que 
sobrepunham as funções de cada corporação, gerando por isso desgastes no relacionamento delas. Ainda que a 
guerra seja um momento de exceção em que todos os esforços são concentrados no sentido de combater o 
inimigo, os países que adotam o burocratismo burguês mantêm uma força reserva subordinada ao Exército (ou às 
Forças Armadas), a qual no momento em que precise ser ativada é convocada formalmente e recebem um 
treinamento básico anterior ao momento de ir para a frente de batalha. Este não era o caso da Guarda Nacional 
que sempre atuou independentemente do Exército, não aceitando no seu oficialato, oficiais vindos desta 
corporação, como ocorria com os corpos de polícia, além de ser uma força paramilitar. Cf. Jeanne Berrance de 
Castro, “A Guarda Nacional” in História Geral da Civilização Brasileira, pp.274-298; Antônio Rodrigues et all, 
A Guarda Nacional no Rio de Janeiro, 1831-1918, pp.45 e 221-224. 
52 APEJE, AAP, Sessão Presidencial de Abertura em 1º de maio de 1865, p.12. Pernambuco enviou sete 
batalhões de Voluntários da Pátria para a guerra, o mesmo número que o Rio de Janeiro, sendo superado apenas 
pela Bahia, que enviou treze. Cf., Neder, Naro, e Silva, op. cit., p.141. 
53 APEJE, AAP, Sessão Presidencial de Abertura em 1º de maio de 1865,p.12. 
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fossem obrigados ou se alguns indivíduos fossem levados pelo interesse de ganhar mais 
alguns miseráveis reaes.54 

A falta de entusiasmo do Corpo Policial se prendia a vários fatores. Em primeiro lugar, ao 
péssimo conceito que o Exército possuía junto à população. O Exército era visto como o local 
para onde eram enviados criminosos, vadios e desordeiros, através do recrutamento 
obrigatório. O soldado de linha, portanto, era considerado de procedência desqualificada, 
embora muitos fossem recrutados ilegalmente por motivos de vingança política ou simples 
arbitrariedade. Pesava, ainda, o fato de que o soldo era baixo e os castigos físicos freqüentes. 
Por isso, para se promover o recrutamento voluntário foi necessário desenvolver um discurso 
patriótico que transformasse essa imagem do recruta compulsório na de um cidadão patriota, 
capaz de sacrificar-se em nome da nação.55 Além disso, a maioria era de casados e não queria 
deixar as suas famílias, quando na realidade tinham se engajado para servirem na Província 
como soldados de polícia e não fora dela. Desta forma, foi necessário oferecer vantagens 
elevadas para que resolvessem ir lutar no Paraguai: além dos 852rs. diários de soldo, 300rs. de 
gratificação, mais 22.500 braças de terra dados pelo governo geral como Voluntários da 
Pátria, perceberiam da Província o complemento para atingir o valor de 1$400, que equivalia 
ao soldo de um praça da Seção Urbana (neste caso quem saía ganhando eram as praças da 
seção volante, que ganhavam 1$100); os oficiais de polícia passariam a ganhar o dobro, 
ficando em melhor situação do que os oficiais do Exército; todos teriam direito, ao 
regressarem, de serem reengajados na força policial; seriam dispensados de servirem na 
Guarda Nacional e do recrutamento; teriam direito à aposentadoria proporcional em caso de 
invalidez ou suas viúvas e órfãos receberiam uma pensão em caso de morte em batalha, e os 
filhos menores das praças teriam direito a colégio pago pela província enquanto estivessem 
fora, ou até a maioridade, caso viessem a falecer. Os oficiais que tivessem se distinguido na 
guerra não poderiam ser demitidos, senão a seu pedido ou por sentença condenatória de prisão 
ou degredo por mais de 2 anos. Estes foram benefícios que nenhum outro cidadão teve, nem 
mesmo os guardas nacionais, e que na visão de alguns deputados, desestimularia aos cidadãos 
comuns a sentarem praça como Voluntários da Pátria.56 

Esta confusão de atribuições causou problemas na hora de definir como o Corpo de Polícia 
marcharia para a guerra e por quem seria ele pago, uma vez que as forças policiais não eram 
legalmente tidas como forças auxiliares e de reserva do Exército, como ocorre hoje em dia57. 
Caso fosse considerado em comissão extraordinária, deveria ser pago pela província; se como 
corpo de voluntários, deveria ser pago pelos Cofres Gerais. Necessariamente, para servirem 
como voluntários, teriam de pedir baixa porque não poderiam exercer duas funções ao mesmo 

                                                 
54 Idem, Sessão de 30 de março de1865, p.206. Apesar de que corpos de polícia de outras províncias já tivessem 
se oferecido para lutar no Paraguai, isto não significava um maior patriotismo do que o dos pernambucanos. O 
deputado José Maria denunciava em plenário que os oficiais das outras províncias se apresentaram para a guerra 
devido às ameaças de demissão dos presidentes, e cita como exemplo o presidente da Bahia que havia demitido 
todos os oficiais que haviam se negado a marchar. Conta ainda este deputado, que um presidente havia feito um 
emocionado discurso sobre os sacrifícios que faria pela pátria, indo ele próprio lutar nos campos paraguaios se 
assim o pudesse, e pediu que aqueles que quisessem fazer o mesmo dessem um passo a frente junto com ele. Ao 
olhar para trás, no entanto, viu que ninguém o tinha seguido. Diante disso, o presidente teria dito: Senhores, se 
não quereis ir como voluntários, ireis como recrutados, e em lugar de irdes amarrados como porcos, é melhor 
irdes como voluntários. Cf. Idem, ibidem, p.211. 
55 Márcio Lucena Filho, Pernambuco e a Guerra do Paraguai, pp.39-65. 
56 APEJE, AAP, v.1865, pp.117, 118, 153, 154, 155, 168, 205. 
57 Cf. Luiz Carlos Rocha, Organização policial brasileira, p.246. 
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tempo, mas mesmo nessas condições a província os considerava como Polícia e assegurava 
todas as vantagens dadas a esse Corpo mais aquelas que o beneficiava como em missão 
especial.58 

Na ausência do Corpo de Polícia, foi criado em seu lugar um Corpo Provisório de Polícia, que 
seria dissolvido logo após o regresso das praças em missão de guerra. Como este Corpo 
Provisório só contasse com 500 praças para fazer o policiamento de toda a província, a 
Guarda Nacional teve que auxiliar na condução dos presos para o tribunal, além da guarnição 
de todas as fortalezas, que era feita por soldados de 1ª linha, como também por destacamentos 
de polícia.59 

Poderia se pensar que esta invasão de atribuições de uma força pública por outra fosse uma 
condição temporária, causada por efeito de uma situação extraordinária como a guerra. Mas 
não era. A Guarda Nacional tinha como uma de suas principais obrigações o auxílio no 
policiamento dos municípios e paróquias, além da guarda das respectivas cadeias, serviço esse 
que era muito criticado, principalmente no interior, por falta de homens e de quem o quisesse 
fazer, chegando mesmo os seus soldados a abandonarem uma prisão que estava sob seus 
cuidados. Fora as da capital, as praças da Guarda Nacional quase não tinham fardamento, 
armamento e instrução militar. O desinteresse dessa força era compreensível: seus integrantes 
não recebiam remuneração pelos seus serviços, tinham que fornecer armas, fardamento e 
cavalos, além de terem que abandonar os seus meios de vida. Talvez essa tenha sido um das 
razões pelas quais o governo imperial tenha lhe dispensado do serviço ativo pela Lei nº 2.395 
de 10 de setembro de 1873, e incentivado as províncias a criarem uma nova força para o 
policiamento do interior.60 

A falta de remuneração não era um aspecto que atingia apenas a Guarda Nacional. Fora os 
oficiais e soldados do Corpo de Polícia – que tinha caráter militar e como o Exército recebia 
soldo –, bem como o chefe de polícia, os delegados, subdelegados e inspetores de quarteirão – 
tipo de policial à paisana que funcionou até inícios da República –, não recebiam nenhum tipo 
de pagamento; ao contrário, muitas vezes tinham que empregar seus próprios meios materiais 
para o serviço público. Não era para menos que o perfil da antiga autoridade policial era a do 
cidadão abastado, ativo e disposto a servir à causa pública, quase sempre um fazendeiro ou 
comerciante.61 

Lógico que não era só isso. Atrás de toda essa disponibilidade para o serviço público havia os 
interesses políticos que uma força armada podia oferecer. A lei de 1841 dava direito judicial 
aos delegados e subdelegados que, além de investigar crimes, reunir provas e indiciar 
suspeitos, podiam julgar e sentenciar aqueles culpados de crimes menores. Esta sobreposição 
de poder policial e judicial só foi modificada com a reforma do código criminal em 1871.62 
Até esta reforma, as autoridades policiais podiam utilizar com mais facilidade o seu poder de 
forma arbitrária, em seus interesses particulares, o que tornava os cargos bastante cobiçados. 
Depois de 1871, começa a se sentir o desestímulo entre a classe dominante em querer ocupar 

                                                 
58 APEJE, AAP, v.1865, pp.157-158. 
59 Idem, ibidem,v.1865, p.10 e v.1869, item Força Pública, s/p. 
60 APEJE, AAP, v.1874, pp.168 e 175. 
61 Idem, ibidem, v.1874, p.167. 
62 Thomas H. Holloway, op. cit. p.227. 
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uma vaga de delegado ou subdelegado.63 É neste momento também que se começa a falar em 
remuneração àqueles que exercem um desses cargos, querendo atribuir a eles um caráter mais 
profissional, embora este fosse um ponto que trouxesse implicações sobre as obrigações das 
elites perante o serviço público. 

Em 1875, em uma das discussões sobre a criação da guarda local para as freguesias na 
Assembléia Provincial, é levantada a questão da remuneração aos delegados e subdelegados, 
uma vez que todos concordavam que o cerceamento das atribuições pela reforma de 1871 fez 
com que quase mais ninguém quisesse os cargos. A opinião se dividia no momento em que se 
colocava em cheque o dever moral dos membros mais abastados da sociedade em mostrar o 
seu patriotismo e abnegação ao serviço da sociedade, e não apenas nas suas próprias causas, 
como ficava evidente. Ao afirmar não ter dúvidas de que ... polícia boa e gratuita é uma 
utopia, o deputado conservador Oliveira Andrade ao mesmo tempo em que ganhou 
“apoiados”, teve que enfrentar manifestações de desagrado de seus colegas de partido, que 
afirmavam ainda ter muitos patriotas que serviriam a causa pública: 

(...) não podemos dizer sem offensa dos bons cidadãos que em todos os tempos de um e outro 
partido, de uma e outra situação, tiveram sempre abnegação aos seus commodos e aos seus 
interesses (apoiados), tiveram sempre bastante patriotismo para sacrifical-os e até a própria 
vida no cumprimento dos deveres de um cargo policial (apoiados); tiveram sempre bastante 
patriotismo para sujeitarem-se á disposição da lei que os obriga a servir. 

(...) ainda há muitos homens de bem, que se dedicam pela causa pública, que não terão 
duvida de aceitar uma commissão policial e sacrificar-se no desempenho della (apoiados), 
respondia indignado o deputado Nascimento Portella.64 

No meio dessa discussão sobre os deveres morais das elites para com o Estado, um outro 
deputado conservador colocava as razões de não se ter boas autoridades policiais, no fato das 
nomeações recaírem em pessoas que não eram as mais capazes e habilitadas, reafirmando 
sem querer com essas palavras, a falta de profissionalismo que existia nessa área, ao não se ter 
uma polícia paga e de carreira.65 O chefe de polícia, Antonio Domingos Pinto, era um dos 
que, embora salvaguardando a imagem de abnegação daqueles que serviam à causa pública, 
deixava claro as dificuldades de se encontrar pessoal apto para o serviço público, pois os 
poucos que aceitavam logo desistiam dos cargos, diante dos sacrifícios a que tinham de se 
sujeitar. Obviamente, quando ele fala em “pessoal apto”, não estava se referindo ainda a um 
pessoal especializado e sim aos membros das famílias abastadas de onde saíam tais 
autoridades, vistas como as mais capazes de proteger a ordem na sociedade, mas é para esta 
saída que ele aponta quando diz que só uma polícia remunerada poderá restaurar o seu valor 
na manutenção da ordem, na segurança individual e no direito de propriedade.66 

A falta de um pessoal capacitado tecnicamente e com aspirações a fazer desses cargos um 
meio de vida, isto é, dedicar-se a eles profissionalmente, sente-se pela maneira como eram 
                                                 
63 Até o final da Primeira República, mais ou menos, os cargos de delegado e subdelegados seriam ocupados 
comumente por oficiais da polícia militar ou por membros da classe média. Alguns deles eram homens de cor e 
sabiam jogar capoeira. É importante frisar, no entanto, que mesmo sem o poder e o prestígio que tinham antes da 
reforma de 1871, eles continuaram a ter presença marcante no cenário político da época, na medida em que 
muitos eram cabos eleitorais em seus distritos. Cf. Oscar Mello, Recife sangrento, pp.102-119. 
64 APEJE, AAP, v.1875, pp. 167 e 172. 
65 APEJE, AAP, v.1875, pp. 169. 
66 APEJE, Relatórios dos Chefes de Polícia, 1886, pp.7-8. 
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recrutados. Pela Lei de 1841, os delegados e subdelegados eram nomeáveis e demissíveis. O 
chefe de polícia tinha a prerrogativa de  nomear os delegados e subdelegados com a 
aprovação do presidente da província, por quem era nomeado diretamente. Por sua vez, os 
delegados indicavam os inspetores de quarteirão ao chefe de polícia. Nenhum deles tinha 
estabilidade no cargo ou qualquer tipo de treinamento, podendo ser demitidos a qualquer 
tempo, o que ocorria freqüentemente com as mudanças de governo. Mesmo os cargos de 
oficiais do Corpo de Polícia não eram estáveis, estando sujeitos ao arbítrio do presidente da 
província. 

Os efeitos da falta de profissionalização das autoridades policiais tinham duas conseqüências 
importantes. A primeira era o uso da polícia em rixas políticas de partidos e mesmo entre 
facções partidárias; e a segunda, a propensão ao uso dos cargos em proveito próprio. A 
primeira conseqüência pode ser avaliada por um incidente que deixa transparecer as 
rivalidades entre os próprios agentes incumbidos de manter a ordem, envolvendo um inspetor 
de quarteirão e alguns homens de cor, supostamente escravos, que se diziam a serviço de um 
outro inspetor de quarteirão daquele distrito para impedir qualquer recrutamento realizado em 
sua jurisdição. O inspetor de quarteirão tentou fazer valer a sua autoridade, mas foi 
desacatado pelos escravos que estavam armados de cacetete e que não tiveram receio de 
utilizá-los. Em ofício destinado ao delegado, ele se queixava de que daquela forma era 
impossível cumprir com suas obrigações.67 

Outro fato ocorrido no interior de Pernambuco mostra que as funções policiais poderiam ser 
facilmente desvirtuadas, caso não houvesse interesse do presidente da Província em apaziguar 
os conflitos entre a própria classe senhorial. Este caso envolvia o assassinato do alferes Iago 
Rodrigues Lins de Albuquerque, na freguesia de Águas Belas, do termo de Bonito, já como 
resposta ao assassinato do major Lourenço Bezerra de Albuquerque Maranhão. Como 
membros dessas famílias estavam investidos de cargos policiais e juravam vingança 
recíproca, o delegado de Bonito, o tenente-coronel Manoel Camello Pessoa Cavalcanti, que 
não pertencia a nenhum dos grupos envolvidos, preferiu não se envolver no caso e pediu 
demissão, aproveitando o presidente da Província deste fato para demitir o subdelegado e os 
suplentes, e deixar o caso nas mãos de um juiz Municipal.68 

Se os cargos maiores dentro da hierarquia da polícia serviam aos interesses econômicos e 
políticos da classe senhorial, que não tinham problemas em não receber remuneração pelo 
serviço, os cargos menores serviam como um meio de se conseguir um dinheiro extra, a quem 
muita diferença fazia em não ter o seu tempo de trabalho remunerado. Era o que ocorria com 
os inspetores de quarteirão. Embora reconhecidamente sem grandes poderes dentro da 
hierarquia policial69, mesmo assim conseguia se valer dos poucos que tinha em proveito 
próprio. Muitos eram freqüentemente envolvidos em acusações de suborno e contravenções. 
Enquanto certas tabernas eram denunciadas por funcionarem em dias e horários proibidos, 
outras tinham liberdade de agir como bem entendesse, contando com a cooperação tanto dos 
fiscais da Câmara Municipal, quanto dos inspetores de quarteirão, igualmente responsáveis 
por fazer cumprir as posturas municipais, isto em troca de propinas. Um jornal da época 
                                                 
67 APEJE, Fundo SSP, 1ª Delegacia da Capital, Ofício do inspetor de quarteirão para o subdelegado do 2º 
distrito de (São José ?), 20 de julho de 1867. 
68 APEJE, AAP, Sessão Presidencial de Abertura em 10 de abril de 1869, s/p. 
69 Pereira da Costa recolheu uma quadrinha popular que brinca com a condição deste policial paisano: 
Caranguejo é doutor,/O siri é capitão,/Aratu por ser pequeno/Inspetor de quarteirão. Folk-lore pernambucano, 
p.511. Agradeço a Raimundo Arrais por esta indicação. 
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denunciava os abusos cometidos por um inspetor de quarteirão da Madalena, analphabeto e 
preguiçoso, que delegava seus poderes de polícia a um seu filho. Este, com a conivência do 
pai, era um visitante assíduo dos galinheiros da região, além de apreender frutos e outros 
gêneros trazidos por escravos e almocreves, sob o pretexto de serem roubados.70 

Por último, temos como uma outra característica pré-burguesa da constituição da polícia 
imperial, a interdição de escravos no quadro policial, o que era natural numa sociedade 
escravista que tinha como uma de suas metas o controle sobre os escravos. Não havia, no 
entanto, sinais de discriminação racial na composição de sua tropa, constituída de elementos 
vindos das camadas mais pobres da população, e por isso mesmo, daqueles que mais haviam 
experimentado a miscigenação.71 

 

Período Republicano 

 

Apesar da implementação formal de um Estado Burguês no Brasil com a proclamação da 
República, algumas das características pré-burguesas na organização da polícia no Recife 
resistiram aos seus primeiros anos, em conseqüência do direito burguês não ter podido ser 
aplicado integralmente na prática, uma vez que ainda dominavam as relações de produção 
pré-capitalistas e estas continuariam a ter uma grande influência sobre a economia e o 
governo do Estado de Pernambuco.72 Mas a partir de então seria mais discutida a necessidade 
de se instituir uma polícia profissionalizada e científica. Segundo Stela Alves de Oliveira, nos 
primeiros quatorze anos do novo regime, teria havido três fases distintas na organização da 
força pública de Pernambuco, de acordo com as orientações dos grupos no poder. 73 A 
primeira fase seria entre 1890 a 1892, quando se busca conciliar as inclinações do regime 
republicano com a reorganização de uma força policial de caráter militar, o que ocorreria nos 
governos do Barão de Lucena e de Correia da Silva. 

A segunda fase aconteceria no governo de Barbosa Lima, entre 1892 e 1896, época de 
instabilidade política tanto no plano local – onde ocorrem vários conflitos no interior – quanto 
no nacional, com a Revolta da Armada eclodida no Rio de Janeiro, em 1893. Sentindo-se 
ameaçado, Barbosa Lima empreenderá uma efetiva militarização dos corpos de polícia, 
destinando verbas vultosas no sentido de armar e manter os destacamentos. 

O terceiro momento da reestruturação da força policial seria entre 1896 a 1904. Com a polícia 
já suficientemente bem armada, os governadores em seus relatórios anuais não se cansariam 
de reafirmar o caráter ordeiro da população e a paz reinante em todo o Estado, apesar da 
flagrante contradição com os relatórios dos chefes de polícia que apontavam distúrbios no 
Sertão, provocados pelo surgimento de bandos formados pelos sertanejos. Nesta fase, tenta-se 
promover a unificação da direção da polícia, devido aos conflitos de competência entre as 

                                                 
70 DP, 16/12/1887 e 22/10/1879. 
71 Décio Saes afirma em seu trabalho que não há evidências de escravos terem sido aceitos na tropa da polícia; 
Thomas Holloway, porém, encontrou vários casos de escravos fugidos que passavam-se por livres e conseguiram 
se engajar na força policial da Corte. Cf. op. cit., pp.127-128 e Thomas Holloway, op. cit., p.163. 
72 Cf. Décio Saes, op.cit., pp.349-353. 
73 Op. cit., pp.172-180. 
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autoridades municipais e estaduais, substituindo a Questura pela Secretaria de Segurança 
Pública, como veremos adiante. 

Após esse período inicial de reorganização, a instituição policial pernambucana prosseguirá 
no encaminhamento de sua profissionalização, revestindo-se de um discurso técnico-científico 
para atender as exigências da modernidade e legitimar as ações das elites no controle das 
camadas inferiores da sociedade. Neste sentido, promover-se-á serviços que visavam a 
identificação do criminoso e sua inserção numa tipologia criminal que auxiliaria na 
descoberta e enquadramento dos indivíduos desviantes.74 

 

A Guarda Local republicana 

Logo que se inicia a República, uma das primeiras providências dos novos governantes – 
integrantes do antigo Partido Conservador – em relação à força policial em Pernambuco, é a 
extinção do Corpo de Polícia e da Guarda Cívica, sendo em seus lugares restabelecida a 
Guarda Local, a qual ficaria agora com a incumbência de policiar também a capital. Os 
motivos para a reformulação desta guarda se prendiam a vários fatores já discutidos no 
governo imperial, como uma melhor vigilância feita por pessoal alistado na região e um 
melhor aproveitamento dos destacamentos locais, que não sofreriam a instabilidade 
experimentada pelos destacamentos do Corpo de Polícia e a despesa daí decorrente. Além 
disso, a Guarda Local era vista como uma das medidas na reestruturação dos municípios, 
dando-lhes a autonomia que a monarquia lhes havia negado. 75 

A sua reestruturação, porém, parece ter se demorado mais do que o previsto, uma vez que o 
delegado da capital reclamava em ofício ao chefe de polícia interino, Eudóxio de Brito, o fato 
de que o retardamento da organização da nova guarda local está prejudicando o serviço 
policial do 1º destricto (sic) desta Delegacia por terem sido eliminados vários guardas da 
extincta guarda civica por não convir a sua continuação, e por terem, outros pedidos 
eliminação (...).76 

A Guarda Local republicana trouxe poucas novidades. O alistamento era feito por dois anos, 
os quais poderiam ser renovados, entre brasileiros de 18 a 40 anos, que fossem robustos e 
comprovassem terem tido boa conduta pelos últimos seis meses no local de residência. O 
atestado deveria ser dado pelo juiz de Paz e o subdelegado para ser apresentado ao delegado 
de polícia do termo onde iria servir. Na falta deste, seria apresentado ao subdelegado e o 
atestado fornecido pelo presidente da Intendência Municipal. Os alistados seriam preferidos 
primeiro entre as praças das corporações extintas, em seguida entre os solteiros que 
residissem por pelo menos seis meses na localidade, e por último entre os que tivessem 
prestado bons serviços no Exército e na Marinha.77 

Os cargos de comissários e subcomissários (estes substituíram os antigos sargentos) seriam de 
livre nomeação e demissão do governador, e retirados de preferência dos oficiais e sargentos 
                                                 
74 Cf. Marcos Bretas, op. cit., pp.44 e 66. 
75 APEJE, Relatório com que o Desembargador Barão de Lucena entregou a 23 de outubro de 1890 o governo 
do Estado de Pernambuco ao Desembargador José Antonio Correia da Silva, p.3. 
76 APEJE, Fundo SSP, Ofício de 4 de novembro de 1890. 
77 APEJE, Relatório com que o Desembargador Barão de Lucena entregou a 23 de outubro de 1890 o governo 
do Estado de Pernambuco ao Desembargador José Antonio Correia da Silva, p.3. 
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do Corpo de Polícia e da Guarda Cívica. Como no Império, a Guarda Local ficaria sob as 
ordens imediatas das autoridades policiais locais e do chefe de polícia. O policiamento de 
Pernambuco, por sua vez, ficou distribuído em quatro regiões, sendo a primeira formada pela 
cidade do Recife - que além de uma companhia de infantaria, tinha uma de cavalaria -, a 
segunda por vinte e cinco municípios, e a terceira e quarta regiões por dezessete municípios, 
cada uma. O chefe de polícia só poderia destacar a força para fora de seus municípios de 
origem em casos de grande necessidade, ...taes como perseguição aos criminosos que 
estiverem em bandos e grave alteração na ordem publica.78 

No seu novo regulamento, no entanto, o que mais chama atenção é a sua militarização, 
imposta pelo novo governo. Ao contrário da criada pelos políticos progressistas dos tempos 
do Império, a Guarda Local dos Municípios além de possuir aparato militar, seria 
aquartelada.79 As punições para as faltas e crimes cometidos, eram similares às dadas às 
corporações militares.80 Outra influência deve ter sido a admissão de muitas praças do Corpo 
de Polícia, que haviam acabado de perder seus empregos. A presença do Exército ficaria mais 
patente com a criação da Brigada Policial do Estado de Pernambuco, formada pela Guarda 
Local e o Esquadrão de Cavalaria.81  

Como aconteceu no Império, a Guarda Local teve vida breve durante a República. Em pouco 
mais de um ano o Corpo de Polícia foi restaurado para exercer as funções de guarnição dos 
estabelecimentos públicos e condução dos presos, uma vez que a Guarda Local não estava 
sendo suficiente.82 Ela havia sido criada com o intuito de ser substituída por uma outra força 
logo que os municípios estivessem definitivamente organizados e aptos a custearem essa 
despesa. Entretanto, o Congresso pernambucano não aceitou continuar sustentando a polícia 
municipal,83 considerando-a insatisfatória ao serviço policial dos municípios devido ao pouco 
número de praças que formavam seus destacamentos, por ser onerosa ao Estado, que 
economizaria cem contos de réis com a sua extinção, e prejudicial a unidade de comando que 
se esperava reaver com a reestruturação da força estadual.84 

Embora fosse prevista a autonomia dos municípios em todos os seus níveis pela Constituição 
do Estado, inclusive no que se referia à formação de uma milícia própria, era sentida a 
fragilidade deles em razão dos poucos recursos que tinham para sustentá-la, além dos perigos 
impostos pela própria forma de dominação. Caso um município não tivesse condições de 
sustentar a sua própria polícia, ele deveria ser anexado à jurisdição de outro que tivesse os 

                                                 
78 APEJE, Relatório do Barão de Lucena, p.3 e o anexo Regulamento da Guarda Local de 9 de outubro de 1890, 
art.4º, p.41. 
79 Cf. Idem, Regulamento da Guarda Local..., arts.30, 34 e 41. 
80 As punições eram as seguintes: 1ª Repreensão em particular; 2ª Repreensão por ofício; 3ª Carregamento de 
armas; 4ª Limpeza de armamento; 5ª Serviço dobrado; 6ª Desconto para reposição; 7ª Perda parcial do soldo; 8ª 
Prisão simples; 9ª Prisão com isolamento; 10ª Baixa do serviço local; 11ª Exclusão da Guarda Local com destino 
ao Exército ou a Armada, se não tiver isenção do recrutamento; 12ª Demissão do posto. Cf. Regulamento da 
Guarda Local de 9 de outubro de 1890, art.75. 
81 APEJE, CLEPE, Decreto de 19 de dezembro de 1891. 
82 Idem, ibidem. Na verdade, a falta de praças para esse serviço continuou a ser sentida. O juiz do 2º Distrito 
Municipal do Recife, reclamava em um ofício ao questor, de que por duas vezes seguidas havia solicitado a 
presença de um réu à Sala das Audiências, sem que o administrador da Casa de Detenção o enviasse, alegando 
...a falta do comparecimento da força destinada para esse fim. , o que ...embaraçava a marcha da 
justiça....APEJE, Série Juízes Municipais, 24 de abril de 1896. 
83 APEJE, AS, 1892, p.224. 
84 Idem, CLEPE, Decreto de 1º de outubro de 1892. 
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recursos necessários, o que geraria conflito dentro da própria classe dominante. Havia o 
perigo dos coronéis do interior terem a seu comando uma força que poderia ser utilizada em 
rixas pessoais entre os mandões dos municípios ou que poderia ser antagônica aos interesses 
do governo do Estado, sem que a situação fosse restabelecida com a prontidão exigida, por 
falta de uma força sob o comando do governador.85 

Por outro lado, a polícia municipal traria problemas operacionais. Sendo cada uma restrita a 
sua municipalidade, as autoridades não poderiam agir com a mesma eficiência que uma força 
estadual na captura de criminosos que fugissem de sua jurisdição; prender, processar e punir 
aqueles que fossem de outros municípios; combinar diligências ou destacar forças para outras 
localidades.86 Por isso, era visto a necessidade de se manter a polícia do Estado ao lado da 
municipal, o que, do contrário, seria para alguns como ... um atentado que se commette contra 
a bôa ordem e harmonia social (...) principalmente quando as municipalidades estão 
anarchisadas e entregues a corporações cuja autoridade é desconhecida.87 

O problema com os municípios e a quebra de comando na polícia podem ser mais bem 
entendidos através da organização da Questura Policial. Instituída em novembro de 1891, 
inicialmente ela havia sido pensada como uma forma de substituir a organização policial da 
monarquia, que persistia nas figuras dos delegados e subdelegados, ficando em seus lugares 
os subquestores, os quais supervisionariam a polícia organizada pelos municípios, e ficariam 
subordinados ao questor, que teria funções semelhantes ao antigo chefe de polícia. O questor, 
no entanto, teve suas atribuições prejudicadas pela incapacidade dos governos municipais em 
organizarem suas polícias, gerando uma confusão de atribuições policiais no âmbito de várias 
autoridades. Até a nomeação dos subquestores – coisa que nunca aconteceu, uma vez que a 

                                                 
85 Idem, AS, 1893, pp.123-152. Este ofício de um juiz de Distrito da vila de Boa Vista ao questor policial, dá 
uma idéia de como se processavam esses conflitos entre autoridades policiais e os “coronéis” dos partidos rivais:  
Juízo Districtal de Bôa Vista, 12 de julho de 1894 
Cidadão 
No dia 5 de fevereiro do corrente anno, pelas 5 horas e tantos minutos da tarde, chegou em casa de minha 
rezidencia  o Cidadão Manoel Hygino, dando-me um recado; que o Cidadão João Marinho de  Mello, Feitor da 
linha telegráfica aqui estacionada, mandara dizer-me que fizesse o favôr de hir atté á casa de sua rezidencia; e 
logo prontamente segui. 
Quando cheguei na casa do ditto Feitor, disse-me elle, que tendo feito pagamento a um operario da mesma 
linha, de nome André Thomé, e esse não querendo conformar-se com o que justamente tinha á receber uzou de 
heroismo com o dito Feitor, ameaçando-o, e ao mesmo tempo, dirigindo palavras, que, á decencia manda calar. 
Pelo que me chamara á minha attenção, para na qualidade de autoridade policial, a fim de acomodar 
semelhante agressão, imediatamente chamei duas praças da guarda municipal d’esta Villa, e mandei effetuar á 
prisão do individuo de nome André Thomé, e este armado com um punhal, resistiu, contra á força publica, 
porem, sendo o numero de praça rezumido, não tive força para repelir semelhante agressão, eis, quando 
aparece o cidadão Major Vicente de Carvalho Vintera, e meia duzia de capangas, todos da politica adversa, 
dando, o braço ao agressor, conduzindo para sua casa, dizendo que não tinha quem o prendesse. 
Neste interin tomei serias providencias; porem, não contando com elemento da força, visto ser rezumido, 
aguardei-me até que chegasse ao vosso conhecimento, afim de mandar para aqui um numero de praças, para 
garantia das autoridades, e á moral publica d’esta Villa.(grifos meus). O juiz de Direito da mesma vila, por sua 
vez, apressou-se a comunicar o fato ao governador Barbosa Lima, pedindo reforço policial, uma vez que no local 
havia uma aglomeração de operários trabalhando na linha telegráfica e na comissão de melhoramento do Rio São 
Francisco, com sede naquele município, o que poderia dar ocasião a que os oposicionistas utilizassem outros 
conflitos iguais ao que havia acontecido. APEJE, Série Juízes de Direito, 1894, pp.385-387. 
86 Havia por essa época, um bandido com o nome de Ipyranga que estava ...praticando depredações de toda 
sorte no sertão, e que não conseguiu ser detido pela Guarda Local por falta de força suficiente. Cf. APEJE, ACD, 
p.221, 1892. 
87 APEJE, AS, 1893, pp.123-152. 
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maioria dos municípios não conseguiu organizar suas próprias forças policiais –, ficaram 
exercendo os delegados e subdelegados.88  

Ao lado destes, também tinham atribuições policiais os juízes de Distrito – espécie de juiz de 
Paz dos primeiros tempos da República –, que, como autoridades municipais, não eram 
subordinados à Questura, embora tivessem que apresentar relatórios sobre o movimento 
policial de sua jurisdição e, nos municípios com força insuficiente, fossem obrigados a 
solicitar as praças ao questor. Deveria caber a eles, no entanto, o papel principal de autoridade 
sobre a polícia municipal89. O questor, por conseguinte, quase só agia dentro da capital, sem 
exercer grande presença no interior. Por essas razões, a Questura Policial era tida como 
ineficiente. Dois anos após sua criação, já havia um parecer favorável do Congresso 
pernambucano para a sua extinção, o que, no entanto, só veio acontecer em 1898. 

Daí em diante, vamos encontrar outras forças policiais militares que só se diferenciariam 
basicamente em seu tamanho, possuindo uma organização mais complexa e próxima ao do 
Exército, o que teria início no governo do capitão Barbosa Lima. Enfrentando sérias 
oposições de quase todas as correntes partidárias de então, com as quais só momentaneamente 
faria aliança para conseguir anular seus opositores, Barbosa Lima, representante da tendência 
que desejava uma República unitária e ditatorial, teria seu governo apoiado principalmente 
numa força policial bem armada e militarizada. No ano de 1893, aplicaria dos créditos 
extraordinários do orçamento do Estado 605:164$835 de um total de 743:221$619; e 
203:489$274 de um total de 290:236$929 dos créditos suplementares.90 

O armamento excessivo da polícia em seu governo foi motivo de denúncia no Senado 
Estadual a respeito de contrabandos de armas e a utilização de reforços ilegais vindos do 
interior – cerca de 180 homens – para fazer parte do contingente policial.91 Um senador 
classificou o Recife da época como sendo uma Calábria, e a polícia como o Corpo 
Calabrez.92 

                                                 
88 Os delegados do Recife ganhavam uma remuneração de 200$000 mensais; os subquestores, por sua vez, não 
receberiam salário. APEJE, CLEPE, 4ª Secção, Decreto de 19 de fevereiro de 1892. 
89 Embora na discussão sobre a Questura os senadores afirmassem a autonomia dos juízes Distritais, ofícios 
desses juízes ao questor deixam claro que dependiam dele no que se refere ao envio de reforço policial: 
Juizado do Districto do Municipio de Bôa-Vista, em 18 de junho de 1896. 
Ao Cidadão Doutor Questor 
Comunico-vos que hontem as 10 horas do dia no logar denominado Cachoeira da Vieira deste municipio de Bôa 
vista (...), o individuo Martiniano Ribeiro da Silva, assacinou (sic) a sua mulher, dando-lhe cinco facadas a qual 
morrera estantaneamente, tendo evadido-se o assacino (sic), por não haver força e nem cadeia para prisão de 
correição, quanto mais para criminozos; é lamentavel este municipio com os factos que de vez em quando está 
se dando; por tanto pesso-vos (sic) providencia neste sentido afim de garantir as autoridades e os habitantes 
deste municipio. APEJE, Série Juízes de Direito, 1896, p.341. Sobre a autonomia dos juízes Distritais, vide AS, 
1893, pp.123 e 151. 
90 Costa Porto, Os tempos da República Velha, pp.4-5 e 114, e Stela Mary Alves de Oliveira, op. cit., pp.187-
189. 
91 O armamento contrabandeado supostamente teria sido importado dos Estados Unidos e entrado ilegalmente na 
alfândega como máquinas para usinas. Segundo o senador Serra Martins, seriam utilizadas no motim preparado 
pelo governador Barbosa Lima e José Mariano, em adesão à Revolta da Armada, a qual Barbosa Lima recuaria 
do intento. Cf. APEJE, AS, Sessões de 10 e 15 de abril de 1893, pp.104 e 121. 
92 A Calábria era uma região da Itália, próxima ao reino das Duas Sicílias, que teve no século XIX um 
governante em comum com este reino, o qual havia prometido uma Constituição ao povo, mas acabou preferindo 
governar sem ela. Cf. Enciclopédia Multimídia Encarta 2000. A título de curiosidade, a imperatriz Teresa 
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Através dos regulamentos da força policial, podemos verificar como a sua organização neste 
período tornou-se acentuadamente semelhante às forças federais. O Regulamento de 1894, por 
exemplo, estabelecia que a polícia militar poderia servir ao Exército fora do Estado, 
recebendo para isso armamento e instrução profissional iguais ao daquela instituição, o que, 
no caso de uma guerra externa, como ocorreu com a do Paraguai, não ficaria mais a critério da 
corporação a decisão final de ir ou não para o campo de batalha. A cada ano um dos Batalhões 
de Infantaria era enviado para servir no interior, ficando estacionado em um dos municípios – 
geralmente Triunfo93 –, não podendo permanecer lá por um período superior a um ano, a fim 
de ser reconstituída a sua disciplina, um dos fatores que mais preocupação dava as 
autoridades. A Secretária de Justiça – à qual a Questura estava ligada – designava 
periodicamente um oficial superior do dia e um ou mais inferiores para a “ronda de visita”, 
que fiscalizava o serviço das guardas. Só o governador e o secretário de Justiça poderiam 
mover os Batalhões. O questor poderia requisitar por escrito aos comandantes dos Batalhões 
ou do Corpo de Cavalaria no máximo 50 praças, e os delegados e subdelegados até 20, para 
diligências dentro do Recife.94 

A unidade de comando que se esperava ter com uma força estadual e militar vinha da 
evidência de que a hierarquia e a disciplina do quartel dava uma coesão maior à tropa e ao 
comando, fatores essenciais na preservação da nova ordem que se tentava estabelecer com a 
República.  

A preocupação do governo em aproximar o regulamento da polícia militar ao do Exército, 
trouxe, por outro lado, benefícios para as praças. Um projeto sobre a força policial, 
confeccionado pela Câmara dos Deputados de Pernambuco, em 1892, e aprovado na íntegra 
pelo Senado, ao lado do Regulamento de 1896, concediam aposentadoria integral às praças 
que contassem 25 anos de serviços e que fossem considerados pela junta médica incapazes de 
continuar a servir, bem como àqueles que se invalidassem em ação. Os oficiais e praças que 
tivessem servido ao Exército, poderiam contar até 8 anos desse serviço para se aposentarem. 
O projeto da Câmara estendia, ainda, o benefício em meio soldo para as viúvas e filhas que 
não se casassem, e para os filhos menores de idade. Para este fim era descontado o 
equivalente a um dia de soldo por mês das praças. As praças de pré teriam estes mesmos 
direitos reduzidos a meio soldo.95 

                                                                                                                                                         
Cristina, esposa de D. Pedro II, era irmã de Fernando II, rei das Duas Sicílias, cf., Luiz Felipe de Alencastro, op. 
cit., p.51. 
93 A escolha de Triunfo para se enviar tropas anuais se devia ao fato de lá ter sido, das cidades que haviam se 
rebelado contra o governo estadual em razão da dissolução das municipalidades, a que mais trabalho dera para 
ser controlada. Segundo a oposição, a polícia de Barbosa Lima reagiu com grande truculência em Triunfo, 
saqueando casas e se apropriando de animais que foram leiloados. Cf. APEJE, AS, Sessão de 10 de abril de 
1893, e Costa Porto, op. cit., pp.54-55. 
94 APEJE, Regulamento Geral da Força Pública Estadual, 1894. 
95 Idem, AS, Parecer nº 83, arts.7º e 8º, 1892, p.210; Regulamento do Corpo Policial de 25 de agosto de 1896, 
Fundo Prefeitura Municipal do Recife, Regulamentos e Regimentos. Não sabemos quando o direito de 
aposentadoria para as praças se iniciou. Em 1889, a Lei nº 2145 de 9 de novembro, autorizava em seu art.1º, ao 
presidente da Província a reformar, com o soldo por inteiro, a qualquer soldado da Guarda Cívica e de polícia 
que tiver 35 annos de serviço nos mesmos corpos. A Guarda Local republicana, no entanto, não tinha este 
benefício, e em caso de doença, a praça só estaria garantida por 30 dias: Art. 97. Nos casos de reconhecida ou 
comprovada enfermidade serão tratadas em suas próprias casas as praças da Guarda Local, percebendo os 
respectivos soldos até 15 dias. Se a moléstia se prolongar, perceberão meio soldo por igual tempo e d’ahi por 
diante não terão mais direito a soldo algum. APEJE, Relatório do Barão de Lucena, anexo Regulamento da 
Guarda Local de 9 de outubro de 1890. 
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O interesse em se ter uma tropa com o mínimo de instrução que acompanhou os políticos do 
final do Império, agora seria posto em prática, com a instalação de uma escola para ministrar 
o ensino primario sufficiente as praças de pret e a instrucção elementar do soldado, 
correspondente ás differentes graduações até a de sargento... Para o alistamento, era dada 
preferência em igualdade de condições aos ex-praças do Exército, Armada e Corpo de 
Bombeiros, sendo, no entanto, preferidos os que tivessem algum ofício que pudesse ser 
aproveitado no serviço do Corpo ou que soubessem ler e escrever. Estes foram os primeiros 
passos dados em direção à profissionalização definitiva da corporação da polícia militar.96 

Essas mudanças em seu conjunto, revelam a preocupação do Estado em proporcionar 
estabilidade à corporação da polícia militar, o que, por sua vez, iria refletir-se numa melhor 
resposta aos objetivos a que estavam destinados. Esta estabilidade é sentida também no maior 
prazo de engajamento, que de dois anos pulou para quatro. Pelo projeto da Câmara, mesmo os 
oficiais – que antes podiam ser exonerados livremente pelo governador –, à exceção dos 
comandantes, não poderiam ser demitidos antes de dois anos, a não ser por incapacidade 
física, moral ou condenação maior de dois anos. Este fato gerou o protesto do senador Serra 
Martins, opositor de Barbosa Lima, que via nisso uma ameaça à subordinação plena da polícia 
militar ao novo governo, que poderia ficar à mercê de uma força policial comandada por 
oficiais ainda dos tempos do governo anterior: 

...[O Corpo de Polícia], de certo tempo para cá, tem tido uma organização de exercito 
permanente. (Apartes). 

Em parte nenhuma do mundo civilisado, os corpos de polícia tem organização semelhante á 
que foi dada ao corpo policial de Pernambuco. A organização desses corpos difere muito da 
dos exercitos. 

A força de polícia è provisória, pode ser augmentada ou diminnuida pelo chefe do poder 
executivo, quando entender conveniente, quando o exigirem as circunstâncias. 

Os officiais de policia estão sujeitos a demissão; são demittidos, quando não cumprem 
fielmente os seus deveres ou simplesmente por motivos políticos. 

Na Bolivia e em Venezuela, quando sobe um partido, são dispensados os oficiais que servem 
com o partido que chae, e substituidos por outros da confiança do partido que sobe, como 
sucedeu entre nós.97 

Se compararmos o projeto da Câmara de 1892 e o Regulamento do Corpo Policial de 1896, 
vamos encontrar no primeiro uma tentativa de dar um aspecto de maior impessoalidade e 
autonomia à polícia militar, o que não ocorre com o último. O projeto estabelecia critérios 
universais de promoção, similares aos do Exército, baseados na antigüidade, moralidade, 
aptidão militar e serviços prestados. Entre os oficiais inferiores (anspeçadas até sargentos), os 
cabos seriam ...tirados dentre os anspeçadas que soubessem ler e escrever, e estes dentre os 
soldados que por seu comportamento mereçam. Mesmo os direitos dados ao governador de 
nomear os comandantes dos Batalhões e da Esquadra eram limitados ao ter que fazê-lo 

                                                 
96 APEJE, AS, Parecer n º83, art.12, 1892, p.210; Regulamento do Corpo Policial de 25 de agosto de 1896, 
art.26. 
97 APEJE, AS, 1896, p.217. 
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...dentre os officiais do exército, reformados ou honorarios, isto é, dentro de uma corporação 
já historicamente firmada nos princípios de hierarquia e disciplina.98 

No Regulamento de 1896, ao lado de instrumentos impessoais extraídos do Exército, como o 
Conselho de Disciplina, que tinha a função de verificar os procedimentos irregulares dos 
oficiais inferiores e das praças de pré, persistia o poder pessoal do governador em decidir o 
destino do oficialato. Era dado a ele o direito de nomear e demitir os oficiais, além dos 
comandantes. Os Conselhos de Investigação e Julgamento eram nomeados por ele, que, ao 
final da decisão do Conselho de Julgamento, poderia não acatá-la – coisa difícil de acontecer, 
uma vez que deveria nomear os oficiais de acordo com o encaminhamento que desejava dar 
ao processo. No que se refere às promoções, o Regulamento de 1896 não deixa claro quais os 
seus critérios, apenas estabelecendo que os oficiais inferiores e os praças com graduações 
seriam nomeados pelos comandantes dos Batalhões, ... precedendo, porém, propostas dos 
commandantes das companhias , relativamente a capacidade daquellas ultimas classes.99 

Essas alterações no texto da lei traria, como desejava o senador Serra Martins, maior 
subordinação do Corpo de Polícia aos interesses do governo, que teria o seu oficialato na rede 
de favores pessoais. Perdia-se, no entanto, no que se refere à disciplina da corporação. Mesmo 
levando-se em conta que em todas as corporações militares as ligações de simpatia influem na 
ascensão dos indivíduos a um certo grau, a partir do momento em que a hierarquia não se 
estabelece principalmente como efeito do tempo de serviço prestado e do mérito pessoal de 
cada um – como ocorre hoje em dia –, a disciplina não é vista como um fator primordial para 
se alcançar à mobilidade dentro da corporação militar, o que levará a um afrouxamento 
dela.100  

Este parece ter sido um dos fatores que levava o Corpo de Polícia a freqüentes 
desregramentos dentro e fora da corporação, desde os tempos do Império, embora com o 
desenrolar da República, fosse alcançado um maior grau de coesão da força. Por este período 
as forças públicas dos maiores Estados da Federação já estavam suficientemente bem 
organizadas com o padrão militar. A polícia paulista, principalmente, se tornará um exemplo 
de disciplina e eficiência, recebendo treinamento de uma Missão Francesa a partir de 1906, a 
qual permaneceu em São Paulo até o início da Primeira Guerra Mundial. Foi por isso 
comparada com o exército prussiano e deve ter encorajado aos outros Estados a procurar 
manter suas forças bem treinadas e disciplinadas, de acordo com suas possibilidades 
financeiras.101  

                                                 
98 APEJE, AS, Parecer nº 83, arts. 1º e 2º, p.209. Grifos meus. 
99 Idem, Regulamento do Corpo Policial de 25 de agosto de 1896, arts. 12, 13, 14, 152, 198, 216, 226, 231, 232. 
100 Neste sentido, vale a pena discutir um pouco o conceito de antigüidade utilizada nas organizações militares 
de hoje em dia. Este conceito militar, que não diz respeito a uma ordem temporal, combina o mérito e o tempo 
de serviço na avaliação das promoções, o que torna impossível dois indivíduos terem a mesma posição 
hierárquica, ainda que tenham o mesmo tempo de serviço e a mesma idade. Neste caso, o desempate se daria 
através do mérito, ou seja, da avaliação sobre quem obteve as melhores notas nos cursos oferecidos, no 
desempenho dos serviços designados e na observação dos preceitos da corporação. Estas características em 
conjunto formariam a disciplina do militar. Portanto, a hierarquia fundada no conceito de antigüidade faz com 
que ela seja experimentada permanentemente e que a disciplina seja reforçada, uma vez que esta se torna a base 
da hierarquia. Sobre este assunto vide Piero de Camargo Leirner, Meia volta volver, pp.84-87, 1997. 
101 Cf. Dalmo de Abreu Dallari, O pequeno exército paulista, pp.43-46. 
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Apesar disso, no governo de Gonçalves Ferreira (1900-1904), a crise financeira do Estado102 
faria com que o atraso no pagamento dos soldados de polícia gerasse um grande 
descontentamento entre a tropa, inclusive provocando rivalidades entre os próprios Corpos da 
corporação. Enquanto o 2º Corpo de Polícia já havia sido pago, o 1º Corpo em fins de agosto 
ainda não havia recebido seus vencimentos do mês de julho. Os fardamentos não haviam sido 
renovados, não havia camas no quartel para se deitarem, os compartimentos eram anti-
higiênicos e desprovidos de luz, e quando reclamavam eram ameaçados de serem punidos 
fisicamente. As praças, entretanto, não ficaram caladas diante da situação, e enviaram cartas 
aos jornais denunciando a precariedade em que se encontravam.103 Em uma dessas cartas, 
endereçada ao governador – e que deixa dúvidas quanto a sua autoria pela sagaz ironia com 
que foi escrita –, um soldado fazia sentir o quanto era perigoso tratar soldados armados 
daquela maneira: 

Exmº sr. dr. governador do estado. 

As praças de pret dos batalhões de infantaria policial vem por intermédio d’A Província 
dizer-vos que podeis dispor d’ellas para o que der e vier. 

Estamos de promptidão, municiados e armados, desde o dia 23 do corrente. Cada um de nos 
se considera confessado, ungido e sacramentado para morrer pelo vosso governo, pois 
teremos grande prazer de queimar cartuchos em agradecimento ao benefício que nos fizestes 
diminuindo-nos o soldo e negando-nos a roupa necessaria ao serviço. 

Os officiais vivem gordos á nossa custa, ao passo que há soldados nus e descalços. 

Se um destes pede uma peça de fardamento vencido ou se forma descalço, porque não tem 
botins, é castigado, com prisão a pão e água. 

Os que dão baixa perdem o dinheiro ao que teem (sic) ganho. 

Temos mais a regalia de dormir no chão, sujeitos ao impaludismo e outras molestias. 

Com tantas vantagens, ex. sr. dr. governador do estado, não há uma só praça que vacille em 
arriscar a vida em vossa defesa. 

É um acto de gratidão...104 

Em 1905, a disciplina dos policiais militares ainda era motivo de preocupação do chefe de 
polícia Santos Moreira, que em seu relatório anual ao governador expressava a necessidade de 
medidas que melhorassem a situação: 

É sabido que o alistamento para a força policial é feito sem a prova da necessaria idoneidade 
dos que se destinam a serviço tão melindroso, o que vae acarretando inconvenientes à ordem, 
à disciplina e até ao bom conceito de que deve gosar essa importante corporação. 

                                                 
102 Durante o seu governo foram reduzidos os investimentos em educação, saúde e obras públicas, além de ter 
sido diminuído o número de funcionários públicos. Apesar da crise ter como uma das principais causas a 
inadimplência dos usineiros com o pagamento dos empréstimos tomados ao Estado, o setor continuou a ser 
beneficiado pela política econômica do governo estadual. Cf. Stela Mary Alves de Oliveira, op. cit., pp.192-199. 
103 A Província, 12 e 20/08/1902. 
104 A Província, 29/08/1902. 
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Para abreviar semelhante desvantagem, contra a qual já se tem manifestado a imprensa, 
seria util, a semelhaça do que já se vai tendo em diversos Estados, a comprovação previa da 
conducta civil e moral do pretendente a alistamento policial e, igualmente, a prova de saber 
lêr e escrever. 

O soldado incumbido da manutenção da ordem, da garantia da vida e propriedade do 
cidadão, da guarda dos poderes publicos, deve ter a comprehensão dos seus deveres, afim de 
que se torne um elemento de paz, inpirando confiança plena ao povo e não se converta em 
intrumento de anarchia e desordem. (...)105 

Anos mais tarde, a oligarquia rosista tomaria novas providências para assegurar a ordem 
dentro da polícia militar. Com a criação do Regimento Policial do Estado, em 1908, por 
exemplo, só poderiam ser promovidas as praças de pré que tivessem bom comportamento e 
soubessem ler e escrever. Nenhuma delas poderiam ser destacadas sem ter pelo menos dois 
meses de instrução no ensino de recrutas. As promoções de sargento até capitão eram feitas 
2/5 por merecimento, 2/5 por antigüidade e 1/5 a critério do governador, e havia sido criado o 
posto de anspeçada – o primeiro da hierarquia militar – como recompensa aos soldados de 
bom comportamento.106  

 

A Repartição Central de Polícia 

 

Apesar do projeto da Câmara dos Deputados estaduais extinguindo a Questura ter passado no 
Senado, ela continuou a funcionar até 1898.107 Em seu lugar deveria funcionar a Secretaria de 
Segurança Pública, órgão ligado à Secretaria de Estado, Justiça, Polícia e Legislação, prevista 
a ser instituída pela Constituição pernambucana, o que até então ainda não havia sido posto 
em prática. O projeto da Câmara – motivada em fazer vigorar a lei constitucional e em acabar 
com os conflitos de função das autoridades policiais – repassava as atribuições do questor ao 
secretário de Segurança Pública, sem contudo alterar as relações entre as autoridades 
municipais já existentes. Na verdade, esta secretaria não atendia as exigências de comando de 
uma polícia estadual, uma vez que o secretário de Segurança Pública teria um cargo mais 
burocrático do que os seus antecessores, servindo a Secretaria apenas como um centro de 
informações das ocorrências relatadas pelas autoridades policiais do Estado. Ele perderia a 
faculdade de fazer diligências próprias, investigar crimes e dispor de destacamentos.108  

Talvez por isso a Questura tenha perdurado até a criação de um órgão mais adequado às 
necessidades de então, no caso, a Repartição Central de Polícia, uma reedição da Secretaria de 
Polícia concebida no Império, com algumas modificações e ... sem a sua parte violenta, como 
queria um senador. As mesmas autoridades policiais iriam reaparecer, inclusive o de inspetor 
de quarteirão. Destes, apenas o chefe de polícia e os dois delegados do Recife receberiam 

                                                 
105 APEJE, Relatórios dos Chefes de Polícia, 1905, pp. 4-5. 
106 APEJE, CLEPE, Lei nº 916, de 2 de junho de 1908, art.5º. 
107 Os ofícios enviados pelos delegados até 1898 eram endereçados ao Questor Policial Antonio Pedro da Silva 
Marques. Cf. Fundo SSP, 2ª Delegacia da Capital, v.1898-1899. Em 1898, por sua vez, foi aprovado um Projeto 
de Lei pelo Congresso Legislativo de Pernambuco, que organizava a nova administração policial ao mesmo 
tempo em que extinguia a Questura em seu art.31. ACD, Projeto nº 20, 1898, p.37. 
108 APEJE, AS, p.124, 1892. 
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salários do Estado, o que motivou um chefe de polícia sugerir que, na falta de uma polícia de 
carreira, fossem nomeados, no sertão, como delegados, oficiais do Regimento Policial, como 
já ocorria em vários municípios.109 

A Repartição Central de Polícia, situada na rua da Aurora (depois chamada de Visconde de 
Rio Branco), era formada pelo chefe de polícia – que residiria no prédio destinado à 
Repartição –, um secretário, dois oficiais, quatro amanuenses, um porteiro – que ficava 
encarregado do arquivo –, um agente de polícia marítima e dois serventes. Esse pessoal se 
encarregava da correspondência com as autoridades policiais, judiciárias e militares do 
Estado, com os chefes de polícia dos outros Estados e com os juízes e repartições publicas 
federais; recebia ofícios da Casa de Detenção, das cadeias do interior e necrotérios; as 
propostas dos delegados e subdelegados e os registros das nomeações; os inquéritos policiais; 
e da expedição de passaportes, passes, certidões, licenças e avisos médicos. No prédio ainda 
funcionavam as duas delegacias de polícia da capital.110 

Ao chefe de polícia competia uma série de incumbências que lhe dava um amplo poder, ao 
contrário do que estava previsto para o cargo de secretário de Segurança Pública. Ele deveria 
fazer as diligências para investigar crimes comuns; proceder à auto de corpos de delito; 
conceder mandatos de busca e apreensão; conceder fiança provisória; informar-se sobre 
pessoas suspeitas que viessem morar no Estado e conceder passaportes; evitar os 
ajuntamentos ilícitos; pedir a extradição de criminosos fugitivos, através do governador, às 
autoridades de outros Estados ou do Distrito Federal, procedendo da mesma forma em relação 
àquelas autoridades; providenciar sobre extinção de incêndios e outras calamidades públicas; 
inspecionar os teatros e espetáculos públicos, organizar os mapas de estatística, etc.  

Era dele que partia as indicações dos nomes dos delegados, subdelegados e suplentes, para 
serem nomeados pelo secretário de Justiça, além de nomear os empregados de sua Repartição, 
os carcereiros do interior – sob proposta dos delegados – e os empregados da Casa de 
Detenção, com exceção do administrador, este nomeado diretamente pelo secretário da 
Justiça. Sua influência sobre a polícia não se restringia à proposta dos nomes dos delegados e 
nomeação dos subdelegados, ele também tinha a função de propor a divisão dos municípios 
em distritos policiais ou suprimir os já existentes.111 Este poder lhe foi tirado pela Lei nº 1147, 
de 22 de setembro de 1911, repassando-o ao secretário Geral, com a extinção da Secretaria de 
Justiça. A mesma lei transferiria a sede das delegacias da capital para os seus respectivos 
distritos. 

Os delegados tinham obrigações semelhantes às do chefe de polícia no que dizia respeito ao 
município, além de solicitar à autoridade judiciária, mandato de prisão preventiva, informar 
ao juiz de Órfãos sobre menor sem pai ou abandonado e organizar estatística criminal do 
município, de acordo com os mapas enviados pelos subdelegados, para depois enviá-la ao 
chefe de polícia. Os delegados da capital eram escolhidos entre os eleitores, que de 
preferência fossem bacharel ou doutor em Direito, e tanto os delegados do Recife como os do 

                                                 
109 Idem, Relatórios dos Chefes de Polícia, 1910. Os municípios a adotarem delegados militares foram: 
Paudalho, Nazaré, Timbaúba, Bom Jardim, Jaboatão, Gravatá, Bezerros, Pesqueira, Cabo, Ipojuca Palmares, 
Quipapá, Canhotinho, Garanhuns, Altinho, Floresta, Vila Bela, Triunfo, Salgueiro, Glória de Goitá e Igarassú. 
Cf. CLPPE, Lei nº 310, de 7 de junho de 1898. 
110 Idem, ibidem. 
111 APEJE, AS, 1898, p.38. 
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interior, poderiam ser demitidos a qualquer tempo. Eram eles que nomeavam os inspetores de 
quarteirão e os escrivães das subdelegacias, sob proposta dos subdelegados.112 

Em cada município – excetuando a capital – era nomeado um delegado e tantos subdelegados 
quanto fossem os distritos policiais. Nenhum deles poderia residir fora do município ou 
distrito aonde exerciam sua jurisdição. Os subdelegados tinham os mesmos deveres que os 
delegados, ajustados, como no caso destes, a sua jurisdição. Deveriam, ainda, informar aos 
delegados dos crimes ocorridos, das prisões executadas e das providências que tomaram a 
respeito, como também seguir as ordens do delegados.113 

A última autoridade policial a retornar dos tempos do Império para habitar a República, era o 
inspetor de quarteirão, indivíduo que participava das duas extremidades da sociedade – a da 
ordem e a da desordem –, e que, por isso, poderia ser tanto um grande aliado na prevenção do 
crime e preservação da tranqüilidade pública, como ser conivente com a classe a que pertencia 
e que deveria policiar, algo bem possível de acontecer, em razão de não perceber remuneração 
pelo cargo. Deveria ter no mínimo 21 anos, saber ler e escrever – o que não era obrigatório 
nos tempos da monarquia –, e estar na posse de seus direitos políticos. O fato de saber ler e 
escrever, de uma certa forma destacava-o da população pobre, que em sua maioria não tinha 
acesso à educação. Entre as suas obrigações estava a de ...velar constantemente e com 
assiduidade sobre tudo o que possa interessar à prevenção dos delictos; prender em flagrante 
delicto e auxiliar a prisão dos culpados; auxiliar a execução de ordens das autoridade 
judiciárias; participar ao subdelegado os factos criminosos que se commeterem em seu 
quarteirão a fim de serem tomadas as providências devidas; observar e cumprir as 
instrucções e ordens do Delegado e Subdelegado.114  

 

Gabinete de Estatística e Identificação 

 

Com a Repartição Central de Polícia, tomaram impulso os serviços que visavam a 
identificação dos criminosos, baseados em métodos científicos da época divulgados na 
Europa. Alguns desses métodos era o da antropometria – concebido por Cesare Lombroso e 
Ferrero Gal, que consideravam ser possível classificar os criminosos através da medição de 
seus crânios e outras partes do corpo – e o da datiloscopia. Estes sistemas estavam 
funcionando na Capital Federal, no Rio Grande do Sul e São Paulo.115 Em Pernambuco, 
embora se tivesse adquirido os instrumentos necessários para o funcionamento destes serviços 
desde a administração de Barbosa Lima, logo ficaram inutilizados por falta de uso. O mesmo 
havia se dado com os aparelhos de fotografia, serviço complementar à antropometria ao 
registrar de maneira mais precisa os traços característicos do criminoso. A preocupação do 
chefe de polícia era restaurar esses serviços, tidos como fundamentais na captura dos 
criminosos, ao mesmo tempo em que demonstrava estar bem atualizado ao considerar que a 
antropometria já estava caindo em descrédito, bem como o método datiloscópico do Dr. 
Bertillon, com a invenção do sistema datiloscópico de Juan Vucetich, apresentado no 

                                                 
112 APEJE, AS, 1898, pp.38-39 e Relatório da Secretária Geral, 1912, pp.22-23. 
113 Idem, AS, 1898, p.38-39. 
114 APEJE, Relatórios dos Chefes de Polícia, 1905, pp.25-26. 
115 Bóris Fausto, Crime e cotidiano, pp.129-132. 
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Congresso Científico Latino-Americano ocorrido em Buenos Aires. O sistema de Vucetich, 
ao contrário do de Bertillon, incluía o polegar na tomada de impressões digitais dos dedos das 
mãos. O chefe de polícia concordava com Vucetich de que a antropometria... por si só não 
serve nem servirá jamais para constatar a identidade individual de uma maneira precisa. 116 

A reativação desses serviços seria possível com a criação do Gabinete de Identificação e 
Estatística Criminal, em 1910. Este órgão teria autonomia, funcionando anexo a Repartição 
Central de Polícia. Contaria com um diretor nomeado pelo secretário Geral, que deveria 
possuir grande somma de conhecimentos scientificos na especialidade, um fotógrafo e dois 
amanuenses. De acordo com o seu criador, o chefe de polícia Ulisses Gerson Alves da Costa, 
a polícia ficaria munida de... meios aptos á descoberta e prevenção de crimes e criminosos, á 
permuta de fichas dactiloscópicas com as polícias de outros estados e do estrangeiro, 
permuta tão necessaria hoje, quando os criminosos percorrem o mundo, freqüentando todos 
os paizes.117 

Ele viria atender, por outro lado, aos freqüentes apelos dos chefes de polícia em se organizar a 
estatística criminal do Estado em uma seção à parte, que pudesse dar conta dos inúmeros 
mapas enviados. A estatística era vista como a base da ciência criminal, o que, dando chances 
de conhecer o número exato da criminalidade, poderia ao mesmo tempo indicar quais crimes 
eram os mais cometidos em determinadas épocas, dando-lhes um caráter mesológico, no que 
poderia se basear a instituição policial para combater mais determinado crime.118 

Outros avanços foram realizados posteriormente com a Repartição Central de Polícia, como a 
adoção de dois médicos legistas no quadro de seu pessoal – os quais realizavam os exames 
cadavéricos no necrotério público –, e o fato dos delegados passarem a ser escolhidos 
exclusivamente entre os bacharéis de Direito e a receberem um salário anual de 4:800$000, o 
que denota um maior rigor na seleção das autoridades policiais e uma preocupação em tornar 
os cargos mais atraentes. Havia consciência dos chefes de polícia quanto à necessidade de se 
instituir uma polícia civil e de carreira, com a criação de um grupo de aspirantes a oficial de 
polícia e o direito dos delegados do interior serem aproveitados nas vagas que surgissem nas 
delegacias da capital.119 

As reclamações constantes da falta de uma força policial civil para o policiamento do Recife, 
porém, só viriam a ser satisfeitas em 1920.120 Até esta data, o policiamento da cidade e seus 
subúrbios ficou a cargo do Corpo de Polícia Urbana e da Companhia de Cavalaria (tabela 1), 
que ficavam, quanto à distribuição, à disposição do questor, e quanto à disciplina, sob as 
ordens do comandante do Batalhão de Infantaria. Com uma nova reformulação da força 

                                                 
116 APEJE, Relatórios dos Chefes de Polícia, 1905, pp.25-26. Segundo Bretas, embora os métodos desenvolvidos 
por Lombroso e Bertillon tenham tomado vulto nas reformas policiais da época, elas tiveram um impacto 
limitado no trabalho cotidiano da polícia, cf., op. cit., p.44. 
117 APEJE, CLEPE, Lei nº 1009, de 6 de maio de 1910; Relatório do Chefe de Polícia, 1910. 
118 Idem, Relatórios dos Chefes de Polícia, 1905 e 1910. 
119 Idem, ibidem, 1910 e 1923. 
120 Em 1913 foi promulgada uma lei que criava uma “Guarda Civil” para auxiliar a polícia militar no 
policiamento do Recife. Ela teria 400 homens comandados por um inspetor de polícia e para a sua organização 
foi aberto um crédito de 400 contos. Entretanto, no orçamento do Estado para o ano financeiro de 1913-1914 e 
subseqüente, não consta nenhuma verba destinada a Guarda Civil. Por outro lado, não encontramos nenhuma 
referência a ela nos jornais pesquisados. Cf. APEJE, CLEPE, Lei nº 1172, de 29 de abril e Lei nº 1204, de 14 de 
junho de 1913. A criação de uma guarda civil só aconteceria de fato com o Ato nº 103, de 7 de fevereiro de 
1920. 
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policial, este serviço viria a ser realizado pela Ala Direita do Regimento de Infantaria, quatro 
anos depois, transformada em dois Corpos de Polícia e um Esquadrão de Cavalaria, ficando 
com o 2º Corpo de Polícia o policiamento da capital. Em 1908 seria criado o Regimento 
Policial do Estado, formado por três Batalhões de Infantaria – cada um com 600 praças – e 
dois Esquadrões de Cavalaria – com 100 praças cada –, mais tarde diminuído para um. Ao 
contrário de todas as outras que só poderia ser movida pelo governador e o secretário de 
Justiça – depois pelo secretário Geral –, esta força ficaria totalmente subordinada ao chefe de 
polícia. O 1º Batalhão de Infantaria e o Corpo de Cavalaria fariam o policiamento do 
Recife.121 Outra mudança significativa, que dá a importância de se ter uma tropa mais 
capacitada no policiamento do centro urbano do Estado, era a imposição de não se aceitar 
indivíduos analfabetos nas fileiras do 1º Batalhão de Infantaria.122 

Mesmo com essas forças militares, os habitantes do Recife não se sentiam seguros. Sem uma 
polícia paisana que pudesse reforçar o policiamento da cidade, foi organizado em junho de 
1908, um serviço particular de segurança123, denominado Segurança Noturna, idealizado pelo 
1º Tenente Hemetério Maciel, com sede na rua Madre de Deus. Embora fosse financiada 
através de contribuições fixas dos moradores a quem prestaria o  

serviço, ela funcionava subordinada ao chefe de polícia, o qual nomeava o seu delegado. 
Possuía um regulamento que lhe dava características semelhantes às guardas urbanas oficiais. 
Além do delegado, havia ainda um guarda-mor, que substituiria o delegado, auxiliando na 
disciplina dos guardas e cuidando do alistamento destes; um ajudante, que substituiria o 
guarda-mor em seus impedimentos e auxiliaria no serviço interno da Segurança; um 
comissário, a quem ficaria encarregado o fardamento, armamento e os equipamentos; agentes, 
que tinham a obrigação de realizar rondas nas seções a que fossem destinados, comunicar 
qualquer ocorrência ao guarda-mor, e conseguir mais contribuintes para a Segurança Noturna. 
Os guardas tinham autorização para prender qualquer suspeito e levá-los ao quartel da polícia 
local. Para isso usavam sabre e revólver, além do apito que lhes serviam para pedir auxílio. 
Eram alistados entre brasileiros de 18 a 40 anos que soubessem ler e escrever.124 

A Segurança Noturna fazia o policiamento do Recife das 10 horas da noite às 5 ou 6 horas da 
manhã, conforme a estação do ano, e além disso, estava no seu regimento a preocupação em 
auxiliar a população em casos de emergência médica, ainda que os gastos com isso ficassem 
por conta do usuário. A sua equipe contava com médico, parteira e farmácia, sendo que 

                                                 
121 Carlos Bezerra Cavalcanti, Polícia Militar de Pernambuco, p.115. 
122 APEJE, CLEPE, Lei nº 248, de 30 de junho de 1897, Lei nº 603, de 12 de maio de 1903, Lei nº 822, de 14 de 
maio de 1907 e Lei nº 916, de 2 de junho de 1908. 
123 A Segurança Noturna, que deveria proteger na cidade a propriedade e o bem estar daqueles que tivessem 
condições de pagar sua contribuição, pode ter se inspirado em uma outra experiência de polícia particular, na 
área rural de Pernambuco. Os Sindicatos Agrícolas e os Conselhos Municipais receberam em 1904 autorização 
do governo para formar um Corpo de Vigias particular para o policiamento e segurança de seus campos, 
lavouras e fábricas, que também seria subordinada ao chefe de polícia. Tinham o direito de prender desordeiros 
e malfeitores que se encontrassem em sua jurisdição, os quais deveriam ser remetidos para a delegacia mais 
próxima. Cf. APEJE, CLEPE, Lei nº 690, de 10 de junho de 1904. Mas o pagamento da polícia através de 
contribuições dos moradores locais não era novidade. No Império, as antigas guardas policiais eram organizadas 
pelas câmaras municipais as quais estabelecia o seu soldo e arrecadavam a contribuição entre os moradores dos 
distritos, cf. Tavares Bastos, op. cit., p.176. 
124 APEJE, Regulamento da Segurança Nocturna, 1909; Raimundo Alencar Arrais, Recife: culturas, confrontos, 
identidades, p.53, 1995. 
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aqueles que não fossem contribuintes teriam adicionado as suas contas cinco mil réis, a título 
de serviço extraordinário da Segurança.125 

Apesar do esforço em se manter esse serviço de vigilância com um quadro de guardas mais 
moralizados, em pouco tempo a Segurança Noturna já era alvo de criticas dos jornais, 
algumas até insinuando a conivência de seus guardas com ladrões. Em uma charge, as iniciais 
“S.N.” do distintivo dos guardas eram interpretadas por um popular como Segurança 
Nenhuma.126  

Tabela 1 

Nº de praças e oficiais da Força Pública de Pernambuco 

EXERCÍCIO NOME DA FORÇA POLICIAL NÚMERO DE 
PRAÇAS 

NÚMEROS DE 
OFICIAIS 

1865-1866 
Corpo Militar ou Corpo de Polícia 
Corpo Provisório 

500 
300 

Não especificado 

1866-1867 Corpo Provisório 500 
 
Idem  

1867-1868 Idem 800 
 
Idem  

1870-1871 Corpo de Polícia 800 
 
Idem  

1871-1872 Corpo de Policia 800 
 
Idem 

1872-1873 Corpo de Policia 800 
 
Idem  

1873-1874 Corpo de Policia 800 
 
Idem 

1874-1875 
Corpo de Polícia 
Guarda Local 

500 
900 

Idem 

1875-1876 Idem Idem Idem 

1876-1877 
Corpo Militar 
Guarda Local 
Guarda Urbana 

500 
500 
120 

Idem 

1878-1879 
Corpo Militar Volante 
Guarda Cívica 

750 
100 

Idem 

1880-1881 
Corpo Policial Volante 
Guarda Cívica 

850 
150 

Idem 

1881-1882 
Corpo Policial Volante 
Guarda Cívica 

850 
150 

Idem  

1882-1883 Idem 
950 
150 

Idem  

                                                 
125 APEJE, Regulamento da Segurança Nocturna, 1909. 
126 Raimundo Alencar Arrais, op. cit., p.53. 
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(continuação) 

EXERCÍCIO NOME DA FORÇA POLICIAL NÚMERO DE 
PRAÇAS 

NÚMERO DE 
OFICIAIS 

1884-1885 
Corpo Policial Volante 
Guarda Cívica  

850 
100 

Não especificado  

__ Não encontrado __ __ 

1887-1888 
Corpo Policial 
Guarda Cívica 

954 
150 

Não especificado 

1889-1890 Não encontrado __ __ 

1891 Brigada Policial Não especificado Não especificado 

1892 
Brigada Policial:127 
-6 Cias. de Infantaria e 
-1 Cia. de Cavalaria 

618 
50 

30 
4 

1892-1893 
Brigada Policial: 
-1Batalhão de Infantaria  
-1Esquadrão de Cavalaria 

597 
51 

30 
4 

1893-1895 Não encontrado __ __ 

1896-1897 
Brigada Policial: 
-3 Batalhões de Infantaria 
-1 Esquadrão de Cavalaria 

1206 
 
185 

63 
 
10 

1897-1898 

Brigada Policial: 
-1Batalhão de Infantaria 
-1Cia. de Cavalaria 
-1Corpo de Polícia Urbana 

801 
50 
387 

39 
4 
13 

1898-1899 Idem Idem Idem 

1899-1900 Idem Idem Idem 

1901-1902 Brigada Policial 1044 74 

1902-1903 Idem 1312 58 

1903-1904 Idem 1303 36 

1904 - 1905 Idem Idem Idem 

 

                                                 
127A força pública para este ano foi decretada pela Junta Governativa de Pernambuco. 
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(continuação) 

EXERCÍCIO NOME DA FORÇA POLICIAL NÚMERO DE 
PRAÇAS 

NÚMERO DE 
OFICIAIS 

1905-1906 

1 Corpo de Polícia: 
-Ala Direita128 
-Ala Esquerda 
1 Esquadrão de Cavalaria  

420 
844 
100 

36 
 
Não especificado 

1906-1907 

Corpo de Polícia:  
-Ala Direita 
-Ala Esquerda 
1 Esquadrão de Cavalaria 

444 
890 
100 

36 
 
Não especificado  

1907-1908 

2 Corpos de Polícia:129 1ºCorpo: -
Ala Direita 
              -Ala Esquerda 
2ºCorpo 
1 Esquadrão de Cavalaria 

438 
876 
404 
100 

Não especificado 

1908-1909 
Regimento Policial do Estado:130  
-3 Batalhões de Infantaria 
-2 Esquadrões de Cavalaria 

 
1364 
120 

60 

1909-1910 
Regimento Policial do Estado:131 
-3 Batalhões de Infantaria 
-1 Corpo de Polícia 

 
1622 
120 

60 

1910-1911 Idem  
1902 
100 

68 

1911-1912 Idem 
1932 
100 

68 
9 

1912-1913 Não encontrado __ __ 

1913-1914 

Força Pública do Estado: 
-1 Regimento de Infantaria com 3 
Batalhões 
-1 Esquadrão de Cavalaria 

1605 
100 

64 
6 

1914-1915 

Força Pública do Estado: 
-2 Regimentos de Infantaria com 2 
Batalhões cada 
-1 Esquadrão de Cavalaria 

 
2000 
 
100 

84 
8 

Fonte: Coleção de Leis Provinciais e Estaduais de Pernambuco, 1865-1915. 

                                                 
128 A Ala Direita é responsável pelo policiamento da capital e seus subúrbios, auxiliada pelo Esquadrão de 
Cavalaria. 
129 O 1º Corpo fica responsável pela guarnição das repartições públicas, dos quartéis, do interior do Estado e 
subúrbios da capital. O 2º Corpo mais o Esquadrão de Cavalaria é destinado ao policiamento da capital. 
130 O 1ºBatalhão de Infantaria e os dois Esquadrões de Cavalaria permanecem na capital. 
131 Um Batalhão de Infantaria (com 500 praças) e o Corpo de Cavalaria permanecem na capital. 
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Mas o crescimento da população, a expansão da urbanização e o aumento da criminalidade, 
tornariam necessário um policiamento mais distribuído e ostensivo na cidade, levando as 
autoridades a tomarem providências neste sentido. Em 1911, no governo de Dantas Barreto, o 
Recife ganharia mais uma delegacia, e em 1913 seriam instituídos cargos de agente e inspetor 
de polícia.132 Ao mesmo tempo crescia o poder dos delegados e subdelegados, que teriam 
competência para processar delinqüentes quando se tratasse de loterias e rifas não autorizadas 
e dos jogos proibidos por lei.133 Os réus, se fossem da capital, poderiam recorrer ex-oficio ao 
chefe de polícia, e nos municípios do interior, poderiam recorrer ao juiz Municipal, os quais 
poderiam condena-los ou colocá-los em observação. Esta competência judicial pouco tempo 
depois ficou restrita aos juízes de Direito.134 

É interessante notar que neste mesmo período em que o governo de Dantas Barreto tentava 
instituir uma polícia mais profissional e melhor equipada, o serviço da polícia secreta tem 
uma redução em sua verba: em 1910, lhe era destinado 40:000$000 contra 79:000$000 da 
Repartição Central de Polícia, inclusive os empregados do Gabinete de Investigação e 
Estatística Criminal; em 1911, os orçamentos eram, respectivamente, da ordem de 
30:000$000 e 81:000$000. Três anos depois, a polícia secreta passaria a receber apenas 
7:000$000, e isso para dividir com outras despesas da polícia.135  

Talvez isto indique uma despreocupação do seu governo em relação a tentativas de 
desestabilização por partes de grupos interessados no poder, bem como em relação ao 
movimento operário, considerando que – exceto em tempos de grandes contenções de 
despesas – os gastos dos republicanos com a força pública sempre foi generosa. O que era 
natural, uma vez que a sua organização e manutenção sempre estiveram em primeiro lugar a 
serviço dos interesses das elites no poder, e não do interesse público. 

                                                 
132 APEJE, CLEPE, Lei nº 1204, de 14 de junho de 1913. 
133 Novo Código Penal brasileiro, arts. 367, 368, 369, 371, 372 e 374. 
134 APEJE, CLEPE, Lei nº 1200, de 12 de junho de 1913, arts.1 e 2, e Lei nº 1275, de 8 de junho de 1915, art.4. 
135 Idem, Lei nº 1049, de 27 de junho de 1910; Lei nº 1095, de 30 de junho de 1911 e Lei nº 1236, de 6 de junho 
de 1914. 
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