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Agradecemos a Deus por sua bondade e misericórdia
para com todos nós.
A todos os militares estaduais que desde 1834 aos dias
de hoje lutaram e lutam incansavelmente pelo bem-estar da
sociedade, sacrificando suas próprias vidas pela sociedade.
A minha família – Rita Macedo de Melo (mãe), irmãos,
irmãs, filhos, tios, primos.
Agradecemos ainda ao Dr. Camilo Santana - Governador
do Estado do Ceará – que muito tem honrado os militares do
Estado (PM e BM), elevando nossa estima por meio de uma
valorização com responsabilidade e ética pública.
Aos magistrados que se dedicam incondicionalmente,
com seriedade ecompromisso à aplicação da Justiça em nosso
Estado, e em especial:
• Dr Francisco Mauro Ferreira Liberato
• Dr Teodoro Silva Santos
• Dr José Francisco de Oliveira Filho
• Dr. Paulo de Tarso Pires Nogueira
• Ao Dr. Filipe D’Avila por sua integridade e justeza de
caráter.
Ao Cel Lauro Carlos de Araújo Prado e ao Cel José Durval
Beserra Filhode quem somos testemunha do empenho desses
valorosos oficiais na busca por uma corporação militar cada
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vez mais eficiente, dinâmica e profissional.
Ao Cel PM RR Francisco Carlos Nunes Gondim
(Cel PM C.Gondim), homem honesto e que dedicou-se
incondicionalmente a nossa gloriosa PMCE.
Ao 2º Tenente QOAPM Estanislau Ferreira Bié, Sub
Ten PM Juscelino Ribeiro Lima e ao 1º Sgt Francisco Edsan
Vasconcelos Silva, companheiros de caserna e profissionais
do mais alto gabarito, disciplinados e extremamente
comprometidos com a instituição a que pertencem.

HOMENAGEM ESPECIAL
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(IN MEMORIAM)

FRANCISCO FERREIRA DE MELO
(Chico Sabóia)
A quem tive a honra de chamar de PAI !
Voltaremos a nos encontrar.
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O OFICIAL
O Official é, antes de tudo, um educador; e
quando esse educador se transvia do seu dever,
desnatura o seu papel, fraudando a missão que lhe
dá a única razão de existir.
Ao Official cabe a vigilância cívica de sua
tropa, conservando-a imune do contágio dos que
acendem paixões para estimular falsos melindres.
Cabe-lhe preservar o patrimônio moral dos
seus comandados dos danos grosseiros da ambição
que vence todos os escrúpulos.
Cabe-lhe zelar os bons costumes de sua
tropa, com a tenacidade dos que crêem no grande
futuro que está reservado a nossa pátria.
(Texto contido no Relatório do Des. José
Moreira da Rocha, 1928)

Ser policial, antes de tudo, é um ato de generosidade e de
doação para com a sociedade. Apesar dos percalços históricos
pelos quais a evolução de nossa sociedade tem passado, dias
melhores alinham-se no horizonte quando vemos grandes
homens e mulheres trilhando o caminho do bem coletivo.
Assim tem sido com a história da Gloriosa Polícia Militar
do Estado do Ceará, que, nesta obra, é desenhada com a maestria
ímpar do grande professor que ela subscreve. Poucas vezes se
viu, na historiografia cearense, uma obra tão rica em detalhes
no quinhão em que se propôs explorar.
Nessa toada, o oficial Marcos Aurélio Macedo de Melo vem
por lume, por meio deste livro, em uma quadra da história, por
vezes esquecida pela coletividade, mas que fundamental foi para
a formatação dos dias e da segurança jurídica hoje existentes.
Nas inúmeras funções em que ocupou na Gloriosa corporação, é
uníssono ouvir de seus pares o grande conhecimento acumulado
por esse estudioso, do qual tenho sido testemunha ao longo
do tempo, acerca de todos os grandes fatos e momentos que
envolvem a corporação Alencarina.
Sua enorme experiência administrativa aliada ao profícuo
conhecimento da matéria proporciona ao leitor uma viagem
intertemporal, tanto pela riqueza dos dados históricos coletados
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como pela diversidade iconográfica que o livro traz consigo.
Nos nossos tempos, a sociedade parece se ter apoderado,
erroneamente, do “eu” como a peça fundamental da construção
social, lastreada principalmente no mundo superficial das redes
sociais.
Já a obra ora prefaciada nos faz refletir que só somos
algo em razão da solidariedade que é preciso haver entre as
gerações, sendo a história dos antepassados pilar fundamental
que precisa ser constantemente revisitado a fim de que não nos
esqueçamos quem fomos, o que somos e qual futuro queremos
deixar para as próximas gerações.
Carlos Filipe Cordeiro D’Ávila Advogado - Coordenador
Jurídico da ASPRA-CE

Quartel General da Polícia Militar do Ceará de 1834 a
2019: a história que não te contaram, é um resgate histórico
dos vários quartéis que serviram de sede para o Quartel do
Comando Geral (QCG), de nossa Instituição, até chegarmos à
Av. Aguanambi, 2280, bairro de Fátima construída no governo
do Dr. César Cals de Oliveira.
O QCG é um dos maiores símbolos da Corporação e da
tropa, pois representa o centro estratégico de onde partem
todas as políticas, doutrinas e ações para a preservação da
ordem pública e para o crescimento de nossa gloriosa PMCE,
tudo em prol do povo cearense.
Apresentamos ainda uma mudança radical na história de
nossa Corporação que é a data de sua criação e o nome de seu
verdadeiro criador.
A dificuldade para a coleta de dados reside na falta
de material histórico, e, alguns existentes, chegam a trazer
informações contraditórias ou confusas, principalmente
quando se fala em material iconográfico.
Esqueçamos, pois, as dificuldades. Eis a obra que é lançada
ao público e espera-se que enriqueça o acervo bibliográfico
histórico de nossa Corporação.
Trata-se de um livro de história, portanto, jamais acabado,

ATÉ AQUI O SENHOR NOS AJUDOU. 1Sm 7:12

PRÓLOGO

face as descobertas que podem surgir a qualquer instante, razão
pela qual as críticas, sugestões e material histórico, como por
exemplo fotografias institucionais podem ser enviadas para o
seguinte e-mail: bomaurelio1@yahoo.com.br
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Marco Aurélio de Melo – Cel PM

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1, 20
O NASCIMENTO DA FORÇA POLICIAL NO CEARÁ
1 A CRIAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS PARA O
SERVIÇO DE POLÍCIA, 20
2 OS GUARDAS MUNICIPAIS PERMANENTES SÃO
CRIADOS NO CEARÁ, 42
SINTETIZANDO A HISTÓRIA, 59
CAPÍTULO 2, 61
QUARTEL
GENERAL:
UMA
VIAGEM
NA
HISTÓRIA
1 QUARTEL DO CORPO DE POLÍCIA EM 1845, 62
2 O QUARTEL DO CORPO DE POLÍCIA EM 1847, 64
3 A DÚVIDA CONTINUA, 83
4 QUARTEL DO CORPO DE POLÍCIA - 1877, 84
5 QUARTEL DO CORPO DE SEGURANÇA PÚBLICA:
1893, 87
6 A ESCOLA DE APRENDIZES ARTÍFICES, 96
7 SÍNTESE, 98

ATÉ AQUI O SENHOR NOS AJUDOU. 1Sm 7:12

DEDICATÓRIA, 7
HOMENAGEM ESPECIAL, 9
O OFICIAL, 10
PREFÁCIO, 11
PRÓLOGO, 13

ATÉ AQUI O SENHOR NOS AJUDOU. 1Sm 7:12

8 QUARTEL DO BATALHÃO DE SEGURANÇA DO
CEARÁ: 1911, 99
9 QUARTEL DO REGIMENTO MILITAR DO ESTADO 1917, 105
10 QUARTEL DO REGIMENTO POLICIAL DO CEARÁ 1925, 111
11 QUARTEL DA FORÇA POLICIAL DO CEARÁ 1942, 117
12 QUARTEL DA FORÇA POLICIAL DO CEARÁ: 1946, 118
13 QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ - 1973,
120
CAPÍTULO 3, 133
SÍMBOLOS INSTITUCIONAIS
1 BRASÃO DE ARMAS E ESTANDARTE DA PMCE, 133
2 ESTANDARTE DA POLÍCIA MILITAR, 142
3 O NOVO MODELO DE BRASÃO: EQUÍVOCO
HISTÓRICO E DE HERÁLDICA, 144
4 PATRONO DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ, 146
5 21 DE ABRIL: DIAS DAS POLÍCIAS MILITARES, 151
6 DECRETO-LEI Nº 9.208, DE 29 DE ABRIL DE 1946, 151
7 SANTO EXPEDITO O PADROEIRO DA POLÍCIA
MILITAR DO CEARÁ, 153
8 CANÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ - 1918, 155
9 MARTINIANO JOSÉ MONTEIRO, 157
CANÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ, (ATUAL),
158
10 CLEÓBULO MAIA DAS CHAGAS, 160
11 ANTÔNIO FILGUEIRAS LIMA, 161
12 CANÇÃO DO CADETE, 162

13 CAP QOE PM JOÃO JOAQUIM DO NACIMENTO 161
HINO DO CFAP, 164

CAPÍTULO 5, 171
FATOS
RELEVANTES
CORPORAÇÃO
BIBLIOGRAFIA, 183

NA

HISTÓRIA

DA

ATÉ AQUI O SENHOR NOS AJUDOU. 1Sm 7:12

CAPÍTULO 4, 167
BIOGRAFIA DE NOSSOS CRIADORES
1 CEL IGNACIO CORRÊA DE VASCONCELOS CRIADOR
DA PMCE, 167
2 JOSÉ MARTINIANO PEREIRA DE ALENCAR, 166

Lei nº 13, de 24 de maio de 1835
José Martiniano de Alencar, Presidente da Província do Ceará.
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Faço saber a todos os seus Habitantes, que a Assembleia Legislativa Provincial
Decretou, e eu Sanccionei a Ley seguinte.
Art.1º. A Força Policial, no futuro anno financeiro, constará
de primeiro, segundo e terceiro Commandantes; um primeiro
Sargento, dous Segundos; um Furriel, dez Cabos, oitenta e um
Guardas, e dous Cornetas, vencendo todas as Praças os soldos,
que se achão marcados, e hora vencem.
Art.2º. A nomeação dos Commandantes, e Inferiores
será feita como até agora.
Art.3º. Ficão revogadas todas as Leys em contrário.
Mando por tanto a todas as Autoridades, a quem o conhecimento
e execução da referida Ley pertencer, que a cumprão e fação
cumprir tão inteiramente, como n’ella se constem. O Secretario
d’esta Presidencia faça imprimir, publicar e correr. Palacio do
Governo do Ceará em vinte e quatro de Maio de mil oitocentos e
trinta e cinco, décimo quarto da Independencia e do Imperio.
José Martiniano d’ Alencar
Ley da Assembleia Legislativa Provincial, que V.Exª houve por bem
Sanccionar, fixando a Força Policial, para o futuro anno financeiro, na forma acima
declarada.
Para V.Exª ver.
Lluís Inacio de Oliveira Maciel a tez Sellada n’esta Secretaria do Governo
do Ceará em 24 de maio de 1835.
André Bastos de Oliveira
N’esta Secretaria do Governo do Ceará foi publicada a presente Ley em 24 de
maio de 1835
André Bastos de Oliveira
Regda. A fls.10v do L.1 de Leys e Resoluções da Assembleia Legislativa desta
Provincia.
Secretaria do Governo do Ceará em 24 de maio de 1835.

CAPÍTULO 1
O NASCIMENTO DA FORÇA POLICIAL
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NO CEARÁ
Art. 14. As Autoridades Policiaes terão á sua porta,
e nos seus vestidos um distinctivo marcado pelo
Governo, para serem conhecidos, respeitados, e
obedecidos. (Lei do Império de 06 de junho de 1831
- Dá providencias para a prompta. administração da
Justiça e punição dos criminosos).

A CRIAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS PARA O
SERVIÇO DE POLÍCIA
O nascimento de uma força com atribuições próprias de
polícia para a segurança pública foi fruto de Diogo Antonio Feijó
ao editar o Decreto Imperial de 14 de junho de 1831, autorizando
a criação de Corpo de Guardas Municipais na Corte (Rio de
Janeiro) divididos em Esquadras de 20 (vinte) a 50 (cinquenta)
cidadãos com a finalidade de manter a ordem pública e auxiliar
a justiça, caracterizando-se como instituição com atribuições
essencialmente policiais. Além da Corte, foi permitido que
esses Corpos fossem criados nas províncias (MOTA, 2000;
HOLANDA, 1987).
Abaixo, transcreve-se o Decreto de criação das Guardas
Editora Via Dourada
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Municipais:

Crêa em cada districto do paz um corpo de guardas
municipaes dividido em esquadras.
A Regencia Provisoria, em Nome do Imperador, e
em cumprimento do art. 10 da Carta de Lei de 6 do
corrente mez e anno, Decreta:
Art. 1º. Em cada um dos districtos dos Juizes de
Paz haverá um corpo de guardas municipaes,
divididos em esquadras de vinte e cinco á cincoenta
cidadãos, que tenham as qualidades requeridas
pela Constituição do lmperio no art. 94, para serem
Eleitores.
Art. 2º. Cada um destes corpos terá o seu
Commandante geral, ao qual serão subordinados
aos Commandantes das esquadras.
Art. 3º. O alistamento destes corpos, sua divisão em
esquadras, nomeação dos Commandantes geraes,
e Commandantes de esquadras, pertencerá aos
respectivos Juizes de Paz; os quaes, conformandose com as instrucções e ordens, que receberem do
Governo das respectivas Provincias, regularão o seu
serviço ordinario.
Art. 4º. São dispensados do serviço destas guardas
os impossibilitados por molestia, e os impedidos em
razão de serviço publico.
Art. 5º. As duvidas, que oceorrerem a tal respeito,
serão deddidas pelos Juizes de Paz, com recurso ás
Camaras Municipaes, e destas para o Governo da
respectiva Provincia.
Art. 6º. Emquanto pelo Governo se não fornece
armamento, e munição a todos os corpos, conforme
a disposição da Lei, serão obrigados os cidadãos
Série Segurança publica, direito e justiça brasileira: Volume 1
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alistados a comparecer com as armas proprias que
tiverem; e pelo menos com uma lança mettida em
haste de dez palmos de comprido.
Art. 7º. Os ciuadãos, que quizerem prestar o seu
serviço a cavallo, serão a isso admi ttidos, formandose delles esquadras, que poderão ser compostas de
menor numero.
Art. 8.° Cada um dos Commandantes de esquadras
terá um livro ou caderno, em que tenha assentados
os nomes dos cidadãos a ellas pertencentes, com
declaração de suas idades, profissões, moradas, e
estados: notando a cada um delles o armamento, e
munições que se lhes fornecer, o serviço que prestar,
e as faltas que nelle commetter, cujas observações
transmittir; em um mappa no fim de cada semana
ao Commandante geral do Corpo.
Art. 9º. Além deste serviço incumbe-lhe:
1º. receber do Commandante geral, e distribuir aos
cidadãos da sua esquadra, o armamento e munições,
que pela Fazenda Publica se lhe haja de fornecer,
cobrando recibo de cada um dos mesmos cidadãos;
e passando-o elle mesmo ao Commandante geral no
acto das entregas;
2º. arrecadar o armamento inutilisado, ou sobejo por
ausencia, falecimento, e impedimento de qualquer
dos membros da esquadra para o fazer reverter aos
seus respectivos depósitos públicos por intervenção
do commndante geral;
3º. vigiar sobre o bom estado, e apresto do
armamento, seja proprio, ou da Fazenda Publica,
nas occasiões do serviço;
4º. executar fielmente as ordens do Commandante
do corpo e assim mesmo as dos Juizes de Paz, e mais
autoridades criminaes e policiaes, qunando por
estas lhes for requisitado o emprego da força da sua
Editora Via Dourada

esquadra a hem da ordem e tranquillidade publica;
5º. participar immediatamentc ao Commandante
do corpo todas a novidades, que occorrerem no
serviço da sua esquadra; e aquellas mesmo de que
tiver noticia por qualquer via, em cujo conhecimento
interesse a segurança publica ou particular, para em
tempo se darem as providencias.
Art. 10. O Commandante geral do corpo terá um
livro de matricula de todas as guardas municipaes,
divididas ahi segundo a ordem das esquadras a
que pertencerem, as quaes serão numeradas. O
registro desta matricula será feito pelos mappas
das esquadras, que os respectivos Commandantes
são obrigados a dar ao Commandante geral, pela
maneira declarada no artigo 8º.
Art. 11. Além deste serviço da matricula geral do
corpo, incumbe ao respectivo Commanclante:
1º. vigiar sobre a conducta dos Commandantes das
esquadras, a fim de que cumpram fielmente com os
seus deveres na ordem do serviço;
2º. executar e fazer executar as ordens dos Juizes de
Paz;
3º. satisfazer as requisições que lhe forem
immediatamente feitas pelas autoridades criminaes
ou policiaes, em ordem a empregar a força das
guardas municipaes para manter a segurança
publica e prender os malfeitores;
4º. fazer os pedidos, e distribuir pelos Commandantes
das esquadras o armamento, e munições da Fazenda
Publica, que fôr necessario ás guardas, dirigindose para esse effeito na Côrte e Província do Rio
de Janeiro, ao Ministro da Guerra, e nas outras
Províncias aos respectivos Presidentes; passando
recibo de tudo nos competentes depositos, por onde
lhe forem entregues;
Série Segurança publica, direito e justiça brasileira: Volume 1
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5º. arrecadar dos Commandantes das esquadras
e fazer reverter aos Depositos Publicas o mesmo
armamento quando se inutilisar, ou fôr sobejo;
6º. participar ao Juiz de Paz do seu districto, todas
as novidades do dia, que respeitarem á segurança
publica, ou dos particulares, e que vierem ao seu
conhecimento por qualquer maneira, observando
todo o recato e segredo na communicação daquellas,
que por sua natureza o exigirem;
7º. executar e fazer executar as ordens do Juiz ele Paz
do districto, e satisfazer as requisições do emprego
da força armada do seu commando, quando lhe
forem feitas por quaesquer autoridades criminaes
ou policiaes, ainda mesmo de outro districto nos
casos urgentes.
Art. 12. Os differentes corpos destas guardas
municipaes são inhibidos de ter correspondencias
entre si seja qual fôr o pretexto: nem menos
se poderão reunir para fazer representações,
ou tomarem deliberações, sob pena de serem
considerados os seus ajuntamentos como illicitos, e
punidos segundo a Lei. As guardas do mesmo corpo
não poderão tomar as armas senão por ordem dos
seus Commandantes, que são inhibidos de as dar, a
menos que não preceda requisição das autoridades
policiaes.
Art. 13. Cada um dos guardas municipaes prestará
perante o Commandante de sua esquadra, este
perante o Commandante do corpo, e este perante
o Juiz de Paz do seu districto, o seguinte juramento:
Juro sustentar a Constituição, e as Leis, e ser
obediente ás autoridades constituidas, cumprindo
as ordens legaes que me forem communicadas para
segurança publica e particular, fazendo os esforços,
que me forem possiveis, para separar tumultos,
Editora Via Dourada
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MARQUEZ DE CARAVELLAS.
NICOLÁO PEREIRA DE CAMPOS VERGUEIRO.
FRANCISCO DE LIMA E SILVA.
MANOEL JOSÉ DE SOUZA FRANÇA.

Interessante ressaltar que essas Guardas prestavam
juramento de honra por meio do qual prometiam cumprir
a Constituição e as leis, obedecer as autoridades e manter a
segurança pública e particular, conforme previsto no art. 13 do
dito Decreto, abaixo transcrito:
(...) Juro sustentar a Constituição, e as Leis, e ser
obediente ás autoridades constituídas, cumprindo
as ordens legaes que me forem communicadas para
segurança publica e particular, fazendo os esforços,
que me forem possíveis, para separar tumultos,
terminar rixas, e prender criminosos em flagrante;
participando, como me incumbe, immediatamente
que chegarem ao meu conhecimento, todos os factos
criminososo, ou projectos de perpetração de crime.

Série Segurança publica, direito e justiça brasileira: Volume 1
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terminar rixas, e prender criminosos em flagrante;
participando, como me incumbe, immediatamente
que chegarem ao meu conhecimento, todos os factos
criminosos, ou projectos de perpetração de crime.
Manoel José de Souza França, do Conselho do
mesmo Imperador, Ministro e Secretario de Estado
dos Negocios da Justiça, o tenha assim entendido, e
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em quatorze
de Junho de mil oitocentos trinta e um, decimo da
Independencia e do lmperio.
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Por meio da Lei de 10 de outubro de 1831 (cerca de dois
meses após a criação da Guarda Nacional), Diogo Antonio Feijó
reorganiza os Corpos de Guardas Municipais Voluntários, tanto
no Rio de Janeiro como nas demais Províncias, mantendo ainda
a finalidade de manter a segurança pública.
O Corpo de Guardas Municipais Voluntários era uma
tropa formada por voluntários com idade de 18 a 40 anos,
que tivessem boa conduta. O tempo de permanência era
indeterminado, contudo a demissão poderia ocorrer a qualquer
momento, quer pelo Governo na Corte, quer pelos Presidentes
nas Províncias.
LEI DE 10 DE OUTUBRO DE 1831
Autoriza a creação de corpos de guardas municipaes
voluntarios nesta cidade e provincias.
A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D.
Pedro II, Faz saber a todos os Subdilos do Imperio
que a Assembléa Geral Decretou, e Ella Sanccionou
a Lei seguinte:
Art. 1º O Governo fica autorizado para crear nesta
Cidade um Corpo de guardas municipaes voluntarios
a pé e a cavallo, para manter a tranquillidade publica,
e auxiliar a Justiça, com vencimentos estipulados,
não excedendo o numero de seiscentas e quarenta
pessoas, e a despeza annual a cento e oitenta contos
de réis.
Art. 2º Ficam igualmente autorizados os Presidentes
em Conselho para crearem iguaes corpos, quando
assim julguem necessario, marcando o numero de
Editora Via Dourada

praças proporcionado.
Art. 3º A organização do corpo, pagamento de
cada individuo, a nomeação e despedida dos
Commandantes, as instrucções necessarias para
a boa disciplina, serão feitas provisoriamente pelo
Governo, que dará conta na futura sessão para a
approvação da Assembléa Geral.
Art. 4º Ficam revogadas todas as Leis em contrario.
Manda portanto á todas as Autoridades, a quem o
conhecimento, e execução da referida Lei pertencer,
que a cumpram, e façam cumprir, e guardar tão
inteiramente como nella se contém. O Secretario
de Estado dos Negocios da Justiça a faça imprimir,
publicar, e correr. Dada no Palacio do Rio de Janeiro
aos dez de Outubro de mil oitocentos trinta e um,
decimo da Independencia e do Imperio.
FRANCISCO DE LIMA E SILVA.
JOSÉ DA COSTA CARVALHO.
JOÃO BRAULIO MONIZ.
DIOGO ANTONIO FEIJÓ.
Carta de Lei, pela qual Vossa Magestade Imperial
Manda executar o Decreto da Assembléa Geral,
que Houve por bem Sanccionar, sobre a creação
nesta Cidade e Provincias de um corpo de guardas
municipaes voluntarios, na fórma acima declarada.
Para Vossa Magestade Imperial vêr.
José Tiburcio Carneiro de Campos, a fez.
Diogo Antonio Feijó.
Registrada nesta Secretaria de Estado dos Negocios
da Justiça a fl. 96 do Livro 1º de Leis. Rio de Janeiro
em 13 de Outubro de 1831. - João Caetano de Almeida
França.
Publicada e sellada a presente Lei nesta Secretaria
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de Estado dos Negocios da Justiça em 15 de Outubro
de 1831. - João Carneiro de Campos. 1

Essas guardas (conhecidas como Permamentes)
realizavam o patrulhamento urbano pela Infantaria com
autoridade para reprimir reuniões ilícitas ou noturnas sem
autorização, para evitar desordens, evitar o uso de armas
ou atitudes que ofendessem a moral e os bons costumes,
Nos subúrbios o patrulhamento era feito pela Cavalaria.
(HOLLOWAY, 1997).2
O uniforme do Corpo dos Guardas Municipais
Permanentes foi instituído por Decreto de 29 de dezembro de
1831, abaixo transcrito:
DECRETO DE 29 DE DEZEMBRO DE 1831.
Designa o uniforme e distinctivos do corpo de
Guardas Muninícipaes Permanentes.
A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D.
Pedro II, em execução do art. 3º da Carta de Lei de
10 de Outubro do corrente anno, Decreta:
Art. 1º. O uniforme do corpo dos Guardas Municipaes
permanentes será: fardeta azul com mui pequena
aba rodeada de um vivo verde, com as pontas da aba
voltadas da mesma côr; botões pretos, e sobre os
hombros um trancelim largo tambem preto; boné
de panno azul; e os Officiaes o terão cingido de um
galão largo de ouro.
Art.2º. A cavallaria terá a differença nos vivos, e volta
2 HOLLOWAY, Thomas H. Polícia no Rio de Janeiro: repressão e resistência numa cidade do
século XIX. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 1997.
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da aba da fardeta, e botões que serão amarellos: sobre
os hombros trarão uma corrente de metal tambem
amarello, e o bonnet, de panno azul, terá o fundo
preto com o tope nacional em frente circulado por
detraz com duas correntes amarellas, que servirão
para prendel-o quando convier. O correame será
preto, e a cavalaria usará de um só, em que estará
segura a tanana e da qual penderá a espada. Usarão
de calça branca no verão, e azul no inverno, e de
botins por baixo.
Art.3º. Os officiaes e Officiaes inferiores usarão do
distinctivo de galões, como se pratica na tropa de
linha, mas só os officiaes usarão de banda.
Art. 4º. As patrulhas rondarão de pistola e espada,
quer sejam de infantaria quer de cavalaria.
Art. 5º. O figurino junto mostra o uniforme de
cavalaria.
Diogo Antonio Feijó, Ministro e Secretário de Estado
dos Negócios da Justiça, assim o tenha entendido e
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 29 de
Dezembro de mil oitocentos e trinta e um, decimo
da Independencia e do Império.
FRANCISCO DE LIMA E SILVA
JOSE DA COSTA CARVALHO
JOAO BRAULIO MONIZ
DIOGO ANTONIO FEIJÓ.

É digno registrar que Estevão de Almeidas Chaves foi o
primeiro Guarda Municipal morto em defesa da lei e da ordem.
Abaixo o Decreto que inscreve o nome desse herói no livro dos
grandes acontecimentos:
DECRETO DE 12 DE OUTUBRO DE 1831.
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Manda inscrever o nome do cidadão Estevão de
Almeida Chaves, no libro destinado a transmittir á
posteridade os grandes acontecimentos.
A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro
II, querendo exprimir os votos e os sentimentos da
generosa Nação Brazileira, perpetuando a memoria
do cidadão que ha pouco fez o sacrificio de sua vida
a bem da causa publica,
DECRETA:
A Camara Municipal desta muito leal e heroica
cidade do Rio de Janeiro fará inscrever no livro
destinado a transmittir á posteridade os grandes
acontecimentos, o nome do cidadão Estevão de
Almeida Chaves, declarando ser o primeiro guarda
municipal que no dia 7 de Outubro do corrente
anno deu a vida em defesa da Lei, da Patria e da
Liberdade, atacando os rebeldes na Fortaleza da Ilha
das Cobras.
Diogo Antonio Feijó, Ministro e Secretario de Estado
dos Negocios da Justiça, o tenha assim entendido e
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em doze de
Outubro de mil oitocentos trinta e um, decimo da
Independencia e do Imperio.3

A estruturação de uma força policial destinada à
preservação da ordem pública, ou seja, uma força com missões
essencialmente policiais decorreu do Ato Adicional de 12 de
agosto de 1834 (Lei nº 16, de 12.08.1834 que faz alterações e
adições à Carta Magna de 1824), pelo então Padre Diogo Antônio
Editora Via Dourada
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Feijó que permitia a criação das Assembléias Legislativas, das
Guardas Municipais, da Guarda Nacional e da permissão para
que as províncias criassem suas próprias forças policiais, como
se mostra abaixo:

Faz algumas alterações e addições á Constituição
Politica do Imperio, nos termos da Lei de 12 de
Outubro de 1832.
A Regencia Permanente em Nome do Imperador
o Senhor Dom Pedro II Faz saber a todos os
Subditos do Imperio que a Camara dos Deputados,
competentemente autorizada para reformar a
Constituição do Imperio, nos termos da Carta de
Lei de doze de Outubro de mil oitocentos trinta e
dous, Decretou as seguintes mudanças e addições á
mesma Constituição.
Art. 1º O direito reconhecido e garantido pelo art.
71 da Constituição será exercitado pelas Camaras
dos Districtos e pelas Assembléas, que, substituindo
os Conselhos Geraes, se estabeleceráõ em todas as
Provincias com o titulo de Assembléas Legislativas
Provinciaes.
A autoridade da Assembléa Legislativa da Provincia,
em que estiver a Côrte, não comprehenderá a mesma
Côrte, nem o seu Municipio.
Art. 2º Cada uma das Assembléas Legislativas
Provinciaes constará de 36 membros nas Provincias
de Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Minas e S.
Paulo; de 28 nas do Pará, Maranhão, Ceará, Parahyba,
Alagôas e Rio Grande do Sul; e de 20 em todas as
outras. Este numero é alteravel por Lei Geral.
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Art. 3º O Poder Legislativo Geral poderá Decretar
a organização de uma segunda Camara Legislativa
para qualquer Provincia, a pedido da sua Assembléa,
podendo esta segunda Camara ter maior duração do
que a primeira.
Art. 4º A eleição destas Assembléas far-se-ha da
mesma maneira que se fizer a dos Deputados
á Assembléa Geral Legislativa, e pelos mesmos
eleitores; mas cada Legislatura Provincial duraria
só dous annos, podendo os membros de uma ser
reeleitos para as seguintes.
Immediatamente depois de publicada esta reforma,
proceder-se-ha em cada uma das Provincias á
eleição dos membros das suas primeiras Assembléas
Legislativas Provinciaes, as quaes entraráõ logo em
exercido, e duraráõ até o fim do anno de 1837.
Art. 5º A sua primeira reunião far-se-ha nas Capitaes
das Provincias, e as seguintes nos lugares que forem
designados por Actos Legislativos Provinciaes; o
lugar porém da primeira reunião da Assembléa
Legislativa da Provincia, em que estiver a Côrte,
será designado pelo Governo.
Art. 6º A nomeação dos respectivos Presidentes,
Vice-Presidentes e Secretarios, verificação dos
poderes de seus membros, juramento, e sua policia,
e economia interna, far-se-hão na fórma dos seus
Regimentos, e interinamente na fórma do Regimento
dos Conselhos Geraes de Provincia.
Art. 7º Todos os annos haverá sessão, que durará
dous mezes, podendo ser prorogada, quando o
julgar conveniente o Presidente da Provincia.
Art. 8º O Presidente da Provincia assistirá á
installação da Assembléa Provincial, que se fará, á
excepção da primeira vez, no dia que ella marcar
terá assento igual ao do Presidente della, e á sua
Editora Via Dourada

direita; e ahi dirigirá á mesma Assembléa a sua Falla,
instruindo-a do estado dos negocios publicos, e das
providencias, que mais precisar a Provincia para seu
melhoramento.
Art. 9º Compete ás Assembléas Legislativas
Provinciaes propôr, discutir, e deliberar, na
conformidade dos arts. 81, 83, 84, 85, 86, 87 e 88
da Constituição.
Art. 10. Compete ás mesmas Assembléas legislar:
§ 1º Sobre a divisão civil, judiciaria, e ecclesiastica
da respectiva Provincia, e mesmo sobre a mudança
da sua Capital para o lugar que mais convier.
§ 2º Sobre instrucção publica e estabelecimentos
proprios a promovel-a, não comprehendendo
as faculdades de Medicina, os Cursos Juridicos,
Academias actualmente existentes e outros
quaesquer estabelecimentos de instrucção que para
o futuro forem creados por lei geral.
§ 3º Sobre os casos e a fórma por que póde ter
lugar a desapropriação por utilidade municipal ou
provincial.
§ 4º Sobre a policia e economia municipal,
precedendo propostas das Camaras. (Vide Lei nº
105, de 12 de maio de 1840)
§ 5º Sobre a fixação das despezas municipaes e
provinciaes, e os impostos para ellas necessarios,
com tanto que estes não prejudiquem as imposições
geraes do Estado. As Camaras poderão propôr os
meios de occorrer ás despezas dos seus municipios.
§ 6º Sobre repartição da contribuição directa pelos
municipios da Provincia, e sobre a fiscalisação
do emprego das rendas publicas provinciaes e
municipaes, e das contas da sua receita e despeza.
As despezas provinciaes serão fixadas sobre
orçamento do Presidente da Provincia, e as
Série Segurança publica, direito e justiça brasileira: Volume 1
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municipaes sobre orçamento das respectivas
Camaras.
§ 7º Sobre a creação e suppressão dos empregos
municipaes e provinciaes, e estabelecimento dos
seus ordenados. (Vide Lei nº 105, de 12 de maio de
1840)
São empregos municipaes e provinciaes todos
os que existirem nos municipios e provincial, á
excepção dos que dizem respeito á administração,
arrecadação, e contabilidade da Fazenda Nacional; á
administração da guerra e marinha, e dos correios
geraes; dos cargos de Presidente de Provincia,
Bispo, Commandante Superior da Guarda Nacional,
membro das Relações e tribunaes superiores, e
empregados das Faculdades de Medicina, Cursos
Juridicos e Academias, em conformidade da doutrina
do § 2º deste artigo.
§ 8º Sobre obras publicas, estradas e navegação no
interior da respectiva Provincia, que não pertenção
á administração geral do Estado.
§ 9º Sobre construcção de casas de prisão, trabalho
e correcção, e regimen dellas.
§ 10. Sobre casas de soccorros publicos, conventos e
quaesquer associações politicas ou religiosas.
§ 11. Sobre os casos e a fórma por que poderão os
Presidentes das Provincias nomear, suspender e
ainda mesmo demittir os empregados provinciaes.
(Vide Lei nº 105, de 12 de maio de 1840)
Art. 11. Tambem compete ás Assembléas Legislativas
Provinciaes:
§ 1º Organizar os Regimentos internos sobre as
seguintes bases: 1ª Nenhum Projecto de Lei ou
Resolução poderá entrar em discussão sem que
tenha sido dado para ordem do dia, pelo menos
vinte quatro horas antes; 2ª Cada Projecto de Lei, ou
Editora Via Dourada

Resolução, passará pelo menos por tres discussões;
3ª De uma a outra discussão não poderá haver
menor intervallo do que vinte quatro horas.
§ 2º Fixar, sobre informação do Presidente da
Provincia, a Força policial respectiva.
§ 3º Autorizar as Camaras Municipaes e o Governo
Provincial para contrahir emprestimos, com que
occorrão ás suas respectivas despezas.
§ 4º Regular a Administração dos bens provinciaes.
Uma Lei Geral marcará o que são bens provinciaes.
§ 5º Promover, cumulativamente com a Assembléa
e o Governo Geraes, a organização da estatistica da
Provincia, a catechese, e civilisação dos indigenas, e
o estabelecimento de colonias.
§ 6º Decidir, quando tiver sido pronunciado o
Presidente da Provincia, ou quem suas vezes fizer,
se o processo deva continuar, e elle ser, ou não,
suspenso do exercicio de suas funcções, nos casos
em que pelas Leis tem lugar a suspensão.
§ 7º Decretar a suspensão, e ainda mesmo a
demissão do Magistrado, contra quem houver
queixa de responsabilidade, sendo elle ouvido, e
dando-se-lhe lugar á defeza. (Vide Lei nº 105, de 12
de maio de 1840)
§ 8º Exercer, cumulativamente com o Governo
Geral, nos casos e pela fórma marcados no § 35 do
art. 179 da Constituição, o direito que esta concede
ao mesmo Governo Geral.
§ 9º Velar na Guarda da Constituição e das Leis
na sua Provincia, e representar á Assembléa e ao
Governo Geraes contra as Leis de outras Provincias
que offenderem os seus direitos.
Art. 12. As Assembléas Provinciaes não poderão
legislar sobre impostos de importação, nem sobre
objectos não comprehendidos nos dous precedentes
Série Segurança publica, direito e justiça brasileira: Volume 1
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artigos.
Art. 13. As Leis, e Resoluções das Assembléas
Legislativas Provinciaes, sobre os objectos
especificados nos arts. 10 e 11, serão enviadas
directamente ao Presidente da Provincia, a quem
compete sanccionalas.
Exceptuão-se as Leis e Resoluções que versarem
sobre os objectos comprehendidos no art. 10 § 4º;
§§ 5º e 6º, na parte relativa á Receita e Despeza
Municipal, e § 7º na parte relativa aos empregos
municipaes; e no art. 11º §§ 1º, 6º, 7º e 9º, as quaes
serão decretadas pelas mesmas Assembléas, sem
dependencia da sancção do Presidente.
Art. 14. Se o Presidente entender que deve sanccionar
a Lei ou Resolução, o fará pela seguinte formula,
assignada de seu punho - Sancciono, e publique-se
como Lei. Art. 15. Se o Presidente julgar que deve negar a
sancção, por entender que a Lei ou Resolução não
convem aos interesses da Provincia, o fará por esta
formula - Volte á Assembléa Legislativa Provincial
-, expondo debaixo de sua assignatura as razões em
que se fundou. Neste caso será o Projecto submettido
á nova discussão; e se fôr adoptado tal qual, ou
modificado no sentido das razões pelo Presidente
allegadas, por dous terços dos votos dos membros
da Assembléa, será reenviado ao Presidente da
Provincia, que o sanccionará. Se não fôr adoptado,
não poderá ser novamente proposto na mesma
sessão.
Art. 16. Quando porém o Presidente negar a sanccão,
por entender que o Projecto offende os direitos de
alguma outra Provincia, nos casos declarados no §
8º do art. 10; ou os Tratados feitos com as Ações
Estrangeiras; e a Assembléa Provincial julgar o
Editora Via Dourada

contrario, por dous terços dos votos, como no
artigo precedente será o Projecto, com as razões
allegadas pelo Presidente da Provincia, levado ao
conhecimento do Governo e Assembléa Geraes,
para esta definitivamente decidir se elle deve ser ou
não sanccionado. (Vide Lei nº 105, de 12 de maio de
1840)
Art. 17. Não se achando nesse tempo reunida a
Assembléa Geral, e julgando o Governo que o
Projecto deve ser sanccionado, poderá mandar que
elle seja provisoriamente executado, até definitiva
decisão da Assembléa Geral.
Art. 18. Sanccionada a Lei ou Resolução, a mandará
o Presidente publicar pela fórma seguinte: - F...
Presidente da Provincia de... Faço saber a todos os
seus habitantes, que a
Assembléa Legislativa Provincial Decretou, e eu
sanccionei a Lei, ou Resolução seguinte. (A integra da
Lei nas suas disposições sómente.) Mando portanto
a todas as Autoridades, a quem o conhecimento e
execução da referida Lei ou Resolução pertencer,
que a cumprão, e fação cumprir tão inteiramente
como nela se contém. O Secretario desta Provincia a
faça imprimir, publicar e correr.
Assignada pelo Presidente da Provincia a Lei ou
Resolução, e sellada com o Sello do Imperio, guardarse-ha o original no Archivo publico, e enviar-se-hão
exemplares della a todas ás Camaras e Tribunaes, e
mais lugares da Provincia, onde convenha fazer-se
publica.
Art. 19. O Presidente dará ou negará a sancção, no
prazo de dez dias, e não o fazendo ficará entendido
que a deu. Neste caso, e quando, tendo-lhe sido
reenviada a Lei, como determina o art. 15, recusar
sanccionala, a Assembléa Legislativa Provincial a
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mandará publicar com esta declaração; devendo
então assignala o Presidente da mesma Assembléa.
Art. 20. O Presidente da Provincia enviará á
Assembléa e Governo Geraes copias authenticas de
todos os Actos Legislativos Provinciaes que tiverem
sido promulgados, a fim de se examinar se ofendem
a Constituição, os impostos geraes, os direitos de
outras Provincias ou os Tratados; casos unicos em
que o Poder Legislativo Geral os poderá revogar.
Art. 21. Os membros das Assembléas Provinciaes
serão inviolaveis pelas opiniões que emittirem no
exercicio de suas funcções.
Art. 22. Os membros das Assembléas Provinciaes
venceráõ diariamente, durante o tempo das sessões
ordinarias, extraordinas e das prorogações, um
subsidio pecuniario, marcado pela Assembléa
Provincial na primeira sessão da Legislatura
antecedente. Terão tambem, quando morarem fóra
do lugar da sua reunião, uma indemnização annual
para as despezas de ida e volta, marcada pelo mesmo
modo, e proporcionada á extensão da viagem.
Na primeira Legislatura, tanto o subsidio, como a
indemnização, serão marcados pelo Presidente da
Provincia.
Art. 23. Os membros das Assembléas Provinciaes que
forem Empregados Publicos não poderão, durante
as sessões, exercer o seu emprego, nem accumular
ordenados, tendo porém a opção entre o ordenado
do emprego e o subsidio que lhes competir, como
membros das ditas Assembléas.
Art. 24. Além das attribuições, que por Lei
competirem aos Presidentes das Provincias,
compete-lhes tambem:
§ 1º Convocar a nova Assembléa Provincial, de
maneira que possa reunir-se no prazo marcado para
Editora Via Dourada

as suas sessões.
Não a tendo o Presidente convocado seis mezes antes
deste prazo, será a convocação feita pela Camara
Municipal da Capital da Provincia.
§ 2º Convocar a Assembléa Provincial
extraordinariamente, prorogal-a e adial-a, quando
assim o exigir o bem da Provincia; com tanto porém
que em nenhum dos annos deixe de haver sessão.
§ 3º Suspender a publicação das Leis Provinciaes,
nos casos, e pela fórma marcados nos arts. 15 e 16.
§ 4º Expedir Ordens, Instrucções e Regulamentos
adequados á boa execução das Leis Provinciaes.
Art. 25. No caso de duvida sobre a intelligencia de
algum artigo desta reforma, ao Poder Legislativo
Geral compete interpretal-o.
Art. 26. Se o Imperador não tiver Parente algum,
que reuna as qualidades exigidas no art. 122 da
Constituição, será o Imperio governado, durante a sua
menoridade, por um Regente electivo e temporario,
cujo cargo durará quatro annos, renovando-se para
esse fim a eleição de quatro em quatro annos.
Art. 27. Esta eleição será feita pelos Eleitores da
respectiva Legislatura, os quaes, reunidos nos seus
Collegios, votaráõ por escrutinio secreto em dous
Cidadãos Brasileiros, dos quaes um não será nascido
na Provincia, que pertencerem os Collegios, e nem
um delles será Cidadão naturalisado.
Apurados os votos, lavrar-se-hão tres actas do
mesmo theor, que contenhão os nomes de todos
os votados, e o numero exacto de votos que cada
um obtiver. Assignadas estas actas pelos eleitores, e
selladas, serão enviadas, uma á Camara Municipal,
a que pertencer o Collegio, outra ao Governo Geral,
por intermedio do Presidente da Provincia, e a
terceira directamente ao Presidente do Senado.
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Art. 28. O Presidente do Senado, tendo recebido as
actas de todos os collegios, abril-as-ha em Assembléa
Geral, reunidas ambas as Camaras, e fará contar os
votos: o cidadão que obtiver a maioria destes será
o Regente. Se houver empate, por terem obtido o
mesmo numero de votos, dous ou mais cidadãos
entre elles decidirá a sorte.
Art. 29. O Governo Geral marcará um mesmo dia
para esta eleição em todas as Provincias do Imperio.
Art. 30. Emquanto o Regente não tomar posse, e na
sua falta e impedimentos, governará o Ministro de
Estado do Imperio; e na falta ou impedimento deste,
o da Justiça.
Art. 31. A actual Regencia governará até que tenha
sido eleito, e tomado posse, o Regente, de que trata
o art. 26.
Art. 32. Fica supprimido o Conselho de Estado, de
que trata o Titulo 5º, Capitulo 7º da Constituição.
Manda portanto a todas as Autoridades, a quem o
conhecimento e execução das referidas mudanças e
addições pertencer, que as cumprão e fação cumprir
e guardar tão inteiramente como nellas se contém.
O Secretario de Estado dos Negocios do Imperio as
faça juntar á Constituição, imprimir, promulgar e
correr. Palacio do Rio de Janeiro aos doze dias do
mez de Agosto de mil oitocentos trinta e quatro,
decimo terceiro da Independencia, e do Imperio.
FRANCISCO DE LIMA E SILVA
JOÃO BRAULIO MONIZ
ANTONIO PINTO CHICHORRO DA GAMA
Carta de Lei, pela qual Vossa Magestade Imperial
Manda executar as mudanças e addições feitas á
Constituição do Imperio pela Camara dos Deputados
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competentemente autorizada para esse fim.
Para Vossa Magestade Imperial Ver.
Antonio José de Paiva Guedes de Andrade, a fez.
Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho.
Sellada na Chancellaria do Imperio em 16 de Agosto
de 1834.
JOÃO CARNEIRO DE CAMPOS.
Nesta Secretaria de Estado dos Negocios do Imperio
foi publicada a presente Lei aos 21 dias do mez de
Agosto de 1834.
Lluís Joaquim dos Santos Marrocos.
Registrada nesta Secretaria de Estado dos Negocios
do Imperio no Livro 6º do Registro de Leis, Alvarás,
e Cartas a fl. 75 v. Rio de Janeiro em 21 de Agosto de
1834. - Bento Francisco da Costa Aguiar de Andrada.

No magistério de Rolim (2006), o surgimento das polícias
modernas não foi fruto da preocupação dos governantes para
com a segurança pública, mas como resultado das incontáveis
revoltas populares, insurreições e desordens de ruas e a falta de
estrutura do Exército para lidar com esses problemas sociais.
Por força da legislação que permitia a instituição de
Corpos de polícia nas Províncias o Brigadeiro Rafael Tobias de
Aguiar cria o Corpo de Guardas Municipais Permanentes do
Estado de São Paulo em 15 de dezembro de 1831 (embrião da
Polícia Militar do Estado de São Paulo).

OS GUARDAS MUNICIPAIS PERMANENTES SÃO
CRIADOS NO CEARÁ
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A criação de uma instituição destinada às atividades de
policiamento e preservação da ordem pública no Estado do
Ceará, começou a ser estruturada por ordem do Presidente
da Província Tenente-Coronel Ignácio Corrêa de Vasconcellos,
em 11 de junho de 1834, que criava uma Guarda Municipal
Permanente, subordinada ao Ministro da Justiça e que era
composta por 50 Guardas assim distribuídos:
Figura 1 – Coronel Ignacio Corrêa de Vasconcellos4

Fonte: http://vaninemagalhaes.blogspot.com/2011/08/genealogia-defrancisca-vasconcelos.html

a) Comandantes - 03
b) 1º Sgt - 01
c) Furriel - 01
4 Fonte: http://vaninemagalhaes.blogspot.com/2011/08/genealogia-de-francisca-vasconcelos.html
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Ficou encarregado dessa estruturação e sendo seu
primeiro comandante o Ten do Exército Nacional, comissionado
em Capitão, Thomaz Lourenço da Silva Castro, filho do capitão
Thomaz Lourenço da Silva e de D. Rosa Maria Telles de Mello.
A criação dessa Companhia de Guardas foi informada
ao Ministro da Justiça Aureliano de Sousa e Oliveira Coutinho
(Visconde de Sepetiba), esclarecendo que a Província havia
deliberado nesse sentido a fim de dar cumprimento ao disposto
na Lei de 10 de outubro de 1831, que, em seu art. 2º autorizava
que as províncias criassem Corpos de Guardas Municipais à
pé e à cavalo para “manter a tranquilidade pública, e auxiliar a
justiça”, conforme transcrição do oficio abaixo:
Ilmo e Ex. Snr. Havendo este Governo em Conselho
reconhecido a necessde de hum Corpo de Policia
n’esta cide., que aliviasse o pezo do serviço em q se
acha a Tropa de 1ª Linha, já muito diminuida em
Nr. pelas baixas que se tem dado, e continuadas
diserções, e em Sessão extraordinária de 11 do
corrente mez resolvido a creação de huma Compª
de G.M. Permanentes de cincoenta praças em
conformidade com a Ley de 10 de outubro de 1831
eu assim o comunico a V.Exª, como da insuficiência
da quantia de oito contos de réis q no §7º da Lei de
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d) Cabos - 04
e) Soldados - 40
f) Corneta - 01
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8 de dezembro digo 8 de Outubro do anno passado
lhe foi designada para pagamento dessa pequena,
e ainda muito mal paga força: havendo toda razão
de presumir que não concorrerão a alistar-se n’elle
pessoas capazes pelo diminuto soldo que lhe está
arbitrado, a não ser em tempo ampliada como espero
por V.Exª com maior consideração. Deos Guarde a
V.Exª – Palacio do Governo do Ceará 18 de Junho
de 1834 – Ilmº e Exmº Snt Aureliano de Souza e
Oliveira Coutinho – Ignacio Corrêa de Vasconcelos.
(Livro de Oficios ao Ministério da Justiça. Pacote nº
1845 do Arquivo público do Estado).

Entre essa comunicação e seu recebimento é editado o
ato adicional de 12.08.1834, criando as Assembleias Legislativas
provinciais e autoriza que elas criem a força policial respectiva.
Por esse motivo, o Ministro da Justiça, em oficio de 09 de
setembro de 1834, informou aquele Presidente que a criação da
Companhia de Guardas Municipais Permanentes e respectivo
aumento dos soldos, deveriam ser objeto de apreciação por parte
da Assembleia da Província, quando fosse instalada. Em outras
palavras, o Ministro não aprovou e também não desaprovou a
criação ou o aumento solicitado, apenas disse que o assunto era
da competência da Assembleia Legislativa provincial quando
fosse criada como se mostra abaixo:
A Regencia em Nome do Imperador, o Senhor
Dom Pedro 2º, Manda reenviar a V.Exª, o Officio
incluzo, que me dirigio datado de 18 de junho deste
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O fato é que essa Companhia de Guardas Permanentes foi
recrutada, treinada e paga conforme registro abaixo transcrito:
[...] Esta Guarda he actualmente composta de hum
Commandante, hum 2º e hum terceiro. O soldo do
1º cmmte. he de 60$, o do 2º 50$ e do 3º 40$; o
do 1º Sargento 22$, o do 2º 18$, do Furriel 16$, o
de cada hum Cabo 15$, e o do Corneta 4$400, os
Gdas. vencem na razão de 480 rs por dia. (Livro
do Registro Geral, 1833/1835. Pacote nº 1.845 do
Arquivo Público do Estado).

Essa Guarda já se encontrava em plena atividade quando,
em 06 de outubro de 1834, toma posse no cargo de Presidente
da Província o Senador José Martiniano de Alencar, substituindo
o então Presidente Ignácio Corrêa de Vasconcellos.
Dentre as várias atividades exercidas pela Guarda
Municipal de Permanentes como força policial responsável
pela segurança pública, citamos a Ordem do Dia em que João
Moreira da Rocha determina o Cap Thomaz Lourenço tome
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anno sobre a creação de huma Compª de Guardas
Municipaes Permanentes nessa Cidade; porque
sendo hoje a decisão deste objeto da competência das
Assembleas Legislativas Provinciaes, V.Exª logo que
for instalada a dessa Provincia, deverá submeter-lhe
este negocio, para resolver como for justo.
Deos Guarde a V.Exª Palacio do Rio de Janeiro em 9
de setembro de 1834. (RODRIGUES, 1955, p. 13).
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conta da guarnição de Fortaleza enquanto a Tropa de 1ª Linha
escolta Pinto Madeira ao Crato, como abaixo se detalha.
No dia 20 de outubro de 1834 é publicada a Ordem do Dia
pelo Ajudante de Ordens do Governo (João da Rocha Moreira),
em razão da condução do ex-Coronel Joaquim Pinto Madeira
ao Crato a fim de ser julgado. Dentre as ordens traçadas temos
uma dirigida diretamente a Guarda Municipal de Permanentes
sob o comando do Ten Thomaz Lourenço, senão vejamos:
S. Exc. O Snr Presidente da Provincia, ordena aos
Snrs. Commandantes da Companhia de Artilharia e
Caçadores que as praças nomeadas de suas respectivas
companhias para seguirem em deligencias á villa do
Crato estejam promptas a marcharem no dia 22 do
corrente mez pelas 3 horas da tarde; passando a fazer
o serviço da Guarnição a Companhia dos Guardas
Permanentes, com o restante das praças de 1ª linha,
que deixam de marchar, e a polícia da cidade será
feita pelas Companhias de Guardas Nacionaes.
Igualmente ordena o mesmo exmº Presidente que,
durante o impedimento do Ajudante de Ordens, João
da Rocha Moreira, fique encarregado do detalha
da Guarnição o Snr Commandante dos Guardas
Permanentes Thomaz Lourenço da Silva Castro, e
a parada será d’amanhã em diante rendida no largo
de Palácio – João da Rocha Moreira. Ajudante de
Ordens.(REVISTA TRIMESTRAL DO INSTITUTO
DO CEARÁ).5

Em 22 de outubro Pinto Madeira segue de Fortaleza para
o Crato sob escolta composta por 60 praças de 1ª Linha, e o
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réu chegou aquela cidade em 23 de novembro, depois de 33
dias de viagem. Pinto Madeira foi condenado à morte pelo júri
do Crato em 26.11.1834 e, em 28 de novembro é executado por
fuzilamento.
Em 28 de novembro de 1834 temos o cumprimento da
sentença de José Mariano, condenado à forca. Nesse episódio
é narrada a presença da Força Pública que necessitou matar
o condenado à fuzil, vez que a corda do patíbulo rompeu e o
enforcado ainda permanecia com vida. Fato registrado na
Revista Trimestral do Instituto do Ceará.
Concluso o ano de 1834 com a Guarda em pleno exercício,
com seu comandante e tropa sendo pagas regularmente,
adentramos ao ano de 1835, e José Martiniano de Alencar adota
providências no sentido de instalar a Assembleia Legislativa na
Província.
No dia 05.04.1835 houve a primeira sessão preparatória
da Assembleia no edifício em que funcionava o Conselho de
Província, na casa nº 34, da Praça da Sé (antigamente Praça Caio
Prado), mais precisamente na residência do Desembargador
aposentado Antonio Firmo Figueira de Saboia.
No dia 07.04.1835, houve a primeira sessão. Estava
instituída a Assembleia Legislativa tendo como Presidente da
Província o Senador José Martiniano Pereira de Alencar, o qual
em sua fala assim se manifestou acerca da segurança pública
e que, de forma bastante clara, mostra que a força policial da
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Província era a Guarda Municipal Permanente, e nessa data
informa que criou mais um comandante e mostra a necessidade
de aumentar seu efetivo como se mostra em sua fala abaixo: 6
Contando com a indole branda e caracter pouco
obstinado que se divulga na nossa população, eu
cuido que a creação de uma força policial de 200
homens, commandada por officiais amoviveis ad
nutum, e positivamente encarregada da prisçao
dos criminosos e prevenção de novos delictos fará
conter a corrente dos horrorosos attentados, que
nestes ultimos tempos tem feito a nossa desgraça.

É sabido que só pela total impunidade,que tem produzido
o transtorno geral da administração judicial, é que os crimes
tem se tornado tão frequentes. O Governo vendo a pequenez
da força policial, actualmente se viu na necessidade de nomear
mais um 3º commandante, a imitação do que se fez na Corte, e
aggregar á Companhia de Permanentes, mais alguns guardas,
alem do numero de 50, que se lhe havia marcado; e espera que
essa medida mereça a vossa aprovação. Fortaleza, 07 de abril
de 1835.Jose Martiniano de Alencar. (REVISTA TRIMESTRAL
DO INSTITUTO DO CEARÁ).
Entre a primeira Sessão da Assembleia e a aprovação da
Lei nº 13, feita para atender a fala do Presidente da Província
6
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acima já transcrita. A Guarda de Permanentes continuava a
trabalhar normalmente, como se vê no fato de 20 de maio de
1835 (quatro dias antes da oficialização da força pela Lei nº 13),
quando se tem o registro na Revista Trimestral do Instituto do
Ceará acerca da execução de Maximiano da Silva Carvalho, nos
seguintes termos:
Pelas 8h da manhã partiu do cárcere na rua do Quartel,
sendo anunciada a pena com o paciente abatido, segurando um
crucifixo, com o baraço ao pescoço, acompanhado pelo carrasco
e pela força militar sob o comando do Cap. Thomaz Lourenço da
Silva Castro, Comandante do Corpo de Guardas Permanentes,
depois Corpo de Polícia, hoje Corpo de Segurança.
O préstito parou na Praça do Ferreira onde se encontrava
a forca, armada bem defronte da Aula Régia, depois Ensino
Mútuo, Estação da Guarda Cívica, hoje Corpo de Segurança, e
da Câmara municipal, atual Intendência Municipal. [sem grifo
no original].
14 de janeiro de 1890 o govenador do estado determina
que o Inspetor Geral da Instrução Pública entregue ao Cap
comandante da Guarda Cívica o prédio da rua Municipal
esquina Praça do Ferreira onde funcionou a primeira escola do
sexo masculino.
Em 24 de maio de 1835 a Assembleia Legislativa se reúne
e é aprovada a Lei nº 13, de 24 de maio de 1835, oficializando a
Guarda Municipal Permanente criada desde 1834, agora sob o
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nome de Corpo Policial.
Abaixo, transcreve-se o texto da lei para que o leitor
observe que não se trata de uma “criação”, mas de um misto de
lei de fixação do efetivo e de lei de vencimentos:

ATÉ AQUI O SENHOR NOS AJUDOU. 1Sm 7:12

LEI Nº 13, DE 24 DE MAIO DE 1835.
José
Martiniano
de
Alencar,
Presidente
da
Província
do
Ceará.
Faço saber a todos os seus Habitantes,
que a Assembleia Legislativa Provincial
Decretou, e eu Sanccionei a Ley seguinte.
Art.1º. A Força Policial, no futuro anno financeiro,
constará de primeiro, segundo e terceiro
Commandantes; um primeiro Sargento, dous
Segundos; um Furriel, dez Cabos, oitenta e um
Guardas, e dous Cornetas, vencendo todas as Praças
os soldos, que se achão marcados, e hora vencem.
Art.2º. A nomeação dos Commandantes,
e Inferiores será feita como até agora.
Art.3º. Ficão revogadas todas as Leys em contrário.
Mando por tanto a todas as Autoridades, a quem
o conhecimento e execução da referida Ley
pertencer, que a cumprão e fação cumprir tão
inteiramente, como n’ella se constem. O Secretario
d’esta Presidencia faça imprimir, publicar e
correr. Palacio do Governo do Ceará em vinte e
quatro de Maio de mil oitocentos e trinta e cinco,
Editora Via Dourada

décimo quarto da Independencia e do Imperio.
José
Martiniano
d’
Alencar
Ley da Assembleia Legislativa Provincial,
que V.Exª houve por bem Sanccionar,
fixando a Força Policial, para o futuro anno
financeiro,
na
forma
acima
declarada.
Para
V.Exª
ver.
Lluís Inacio de Oliveira Maciel a tez
Sellada
n’esta
Secretaria
do
Governo
do Ceará em 24 de maio de 1835.
André
Bastos
de
Oliveira
N’esta Secretaria do Governo do Ceará foi
publicada a presente Ley em 24 de maio de 1835
André
Bastos
de
Oliveira
Regda. A fls.10v do L.1 de Leys e Resoluções
da Assembleia Legislativa desta Provincia.
Secretaria do Governo do Ceará em 24 de maio de 1835.

Verifica-se que a Assembleia apenas seguiu o conselho
do Ministro da Justiça e aprovou a criação da Guarda sob a
denominação de Corpo Policial (Força Policial), mantendo no
comando o Ten EB Thomaz Lourenço, mantendo os soldos que
eles recebiam, bem como o aumento do efetivo de 100 homens
feito por Alencar quando ainda era denominada de Guarda.
Na realidade, a lei sequer fala do nome da força. Passou
a ser chamada de Corpo Policial, mas sem que isso constasse
Série Segurança publica, direito e justiça brasileira: Volume 1
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na lei nº 13. Apenas na fala de José de Alencar contida em seu
Relatório à Assembleia em 1836, é que ele cita que foi criado o
Corpo Policial, como se mostra abaixo:
Não foi possível, senhores, completar o número de cem
Praças com q creastes o Corpo Policial pela vossa ley de 24 de
maio do anno passado; apenas se reunirão setenta e duas Praças,
e d’estas mesmas urgindo a necessidade de socorrer o Pará, fiz
embarcar quarenta e três inclusive o 2º e 3º Commandante,
ficando tão somente o 1º Commandante com o restante das
Praças, das quaes tendo se dado demissão, de alguas, por
terem completado o tempo de engajamento, e a outra por
incorregiveis, restão agora apenas dezesseis q mal chegão para
as rondas noturnas da Cidade. Todo o mais serviço tanto na
Capital, como no interior da Província he feito pela tropa de
primeira linha. (Liv. de Reg. Geral n. 258, do Arq. Público, p. 6,
v.1)
Acerca da data da criação da Polícia Militar do Ceará,
o Presidente do Instituto do Ceará em documento datado de
09 de outubro de 1942 assegurava que a Guarda Municipal
não originou o Corpo Policial, pois sua data de criação é de
24.05.1835 e não na data de 11.06.1834. Data vênia, discordamos
dessa tese pelos motivos já expostos anteriormente, nos quais
apresentamos fartas provas de que a Guarda de Permanentes
foi sim o embrião da atual Polícia Militar do Ceará, tal e qual
ocorreu com a Polícia Militar do Estado de São Paulo cuja data
Editora Via Dourada

remonta a criação de idêntico Corpo.
Também o fazemos com fundamento na emenda
apresentada pelo Dep. José Pereira da Graça Junior (Barão de
Aracati) e na emenda do Dep. João Facundo de Castro e Menezes
acerca da instituição de uma força policial na província. Em
ambas as situações é de solar clareza que o Corpo Policial foi
uma continuidade da Guarda de Permanentes, contudo com
nova estrutura (aumentou-se uma Companhia), nomenclatura
(Corpo Policial) e subordinação direta ao governo provincial
(agora a Província tinha Assembleia para legislar), inclusive até
os vencimentos e quantidade de comandantes eram os mesmos,
ou seja, três, equivalendo às três companhias que formavam o
Corpo.
Por outro lado, nos dados biográficos do Ten Thomaz
Lourenço da Silva Castro, nosso primeiro comandante temos o
seguinte registro: “A 1º de julho de 1834 passou a organizar o
Corpo de Polícia, do qual foi o 1º Comandante”.! Não há porque
tergiversar, a PMCE foi criada em 1834 e não em 1835!!!
Não há dúvidas de que a Guarda Municipal Permanente foi
criada e operacionalizada na Província do Ceará com atribuições
próprias de polícia de segurança pública, tanto que manteve
incólumes sua estrutura e vencimentos.Vejam que sequer foi
editado um regulamento ou regimento para o corpo policial em
1835, pois eles seguiam o regulamento baixado em 1831, pela
Regência para qualquer Guarda Municipal Permanente, criada
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no Brasil. Somente em 10.05.1886 é que é feito seu primeiro
Regulamento.
Convém ressaltar que a Guarda de Permanentes não
tinha as atribuições das milícias e das ordenanças, portanto
não se pode compará-la a essas forças, primeiro porque foram
extintas em 1823, segundo, porque no Ceará provincial as forças
eram assim escalonadas:
a) Corpos Regulares (Tropa Paga ou de 1ª Linha) – era o
exército profissional e que era dividido em Terços e Companhias,
todos sujeitos a regulamentos disciplinares.
b) Milícias ou Corpo de Auxiliares (2ª Linha) - serviço
não remunerado, contudo obrigatório, podendo ser usada
em apoio aos Corpos Regulares (Tropas Pagas). Também era
dividida em Terços e Companhias. Usavam armas e tinham
exercícios militarizados, pois poderia também substituir a
Tropa Paga em situações excepcionais. Não estavam ligados
de forma permanente à missão militar. Era uma tropa de
sobreaviso. Possuía mestres-de-campo (comandava Terço de
Infantaria), coronéis (comandava Terço de Cavalaria), sargentomores, tenentes-coronéis, capitães, tenentes, alferes, sargentos,
furriéis, cabos-de-esquadra, porta-estandartes e tambor.
c) Ordenanças ou Corpos Irregulares (3ª Linha) –
organizados por meio do Regimento das Ordenanças de 1570
e da provisão de 1574. Era recrutada a população masculina
entre 18 e 60 anos que ainda não tivesse sido recrutada pelas
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duas primeiras forças anteriores, exceto os privilegiados. Eram
chamados de “paisanos armados”.
Não eram pagos e somente agiam em casos excepcionais
e de controle interno. Eram divididos em Terços e Companhias.
Sua hierarquia era a seguinte: capitão-mor, sargento-mor,
capitão. Os oficiais inferiores eram os alferes, sargentos, furriéis,
cabos-de-esquadra, porta-estandartes e tambor.
Para Costa (2006, p. 110):
As Milícias ou Corpos de Auxiliares, criados em
Portugal, em 1641, eram de serviço não remunerado
e obrigatório para os civis constituindo-se em forças
deslocáveis que prestavam serviço de apoio às Tropas
Pagas. Organizavam-se em terços e companhias,
sendo seu enquadramento feito em bases territoriais,
junto à população civil. Os Corpos de Auxiliares
eram armados, exercitados e disciplinados, não
somente para operar com a Tropa Regular, mas
também para substituí-la quando aquela fosse
chamada para fora de seu território. Esta força era
composta por homens aptos para o serviço militar,
já que eram “treinados” para tanto e que sempre
eram mobilizados em caso de necessidade bélica.
Entretanto, não ficavam ligados permanentemente
à função militar como ocorre nas Tropas Regulares.
Sua hierarquia se organizava da seguinte forma:
mestres-de-campo, coronéis, sargento-mores,
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tenente coronéis, capitães, tenentes, alferes,
sargentos, furriéis, cabos-de-esquadra, portaestandartes e tambor. Deve-se observar que o título
de Mestre de Campo era atribuído ao comandante
de Terço de Infantaria, enquanto o título de Coronel
era atribuído ao comandante do Terço de Cavalaria .

A partir de 1796, passaram à condição de Tropa de 2ª
Linha e seus integrantes passaram a recebre soldo, quando
mobilizados. Surge então o nome Milícias pagas.
A Regência Permanente assume o poder e edita a Lei
de 18 de agosto de 1831, instituindo a Guarda Nacional e, por
meio do art. 140 extingue as Guardas Municipais, os Corpos de
Milícias e os Serviços de Ordenanças.
Art. 140. Ficam extinctos todos os corpos de Milicias, e
Guardas Municipaes, e de Ordenanças, logo que em cada um
dos municípios de que forem esses corpos, se tenha organizado
as Guardas Nacionaes.
A Guarda Nacional foi criada para substituir os antigos
dispositivos de segurança do período colonial e auxiliar o
exército na guarda das fronteiras, como ensina (MOTA, 2000)
Dessa forma, nasce a Guarda Nacional substituindo as
Milícias, Ordenanças e à Guarda Municipal, corporação paramilitar, subordinada ao Ministro Civil da Justiça e sem qualquer
ligação institucional com os militares, salvo a possibilidade de
Editora Via Dourada
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[...]em organizar um corpo armado de cidadãos
confiáveis, capaz de reduzir tantos excessos do
governo centralizado como as ameaças das ‘classes
perigosas’. Na prática a nova instituição ficou
incumbida de manter a ordem no município onde
fosse formada. Foi chamada em casos especiais, a
enfrentar rebeliões fora do município e a proteger
as fronteiras do país, sob o comando do Exército.

Holloway (1997) ensina que também é criada Guarda
Municipal Permanente, de forma paralela à Guarda Nacional, e
em substituição as Guardas Municipais, em face da necessidade
de um corpo policial profissional e sem o uso dos castigos
corporais, e com salário bem mais atraente que o pago ao
exército, pois um soldado do exército percebia 2$400 por mês,
enquanto um guarda municipal permanente 18$000 mensais,
em síntese, uma corporação sem castigos corporais e com bons
7 FAUSTO, Bóris. História do Brasil, 2ª edição. São Paulo: Editora Universidade de São Paulo,
1995.
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se designar instrutores do Exército para o treinamento de seus
membros e de adquirir armamento por meio de compra com o
mesmo.
Para Fausto7 (1995, p. 163-164)7, o objetivo da Guarda
Nacional consistia:
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salários. 8
A Guarda Nacional era composta e comandada por
políticos e membros da elite rural que ficavam desobrigados de
participar do Exército9 e ficaram conhecidos como “paisanos”
em razão de sua qualificação para o alistamento, a autoridade
que lhes foi conferida como agentes da lei e os bons salários.
Em 1836, o Presidente da Província – Pe. José Martiniano
de Alencar, informa que na província do Ceará temos 15
Batalhões (89 Companhias ao todo) e um efetivo de 8.488 (oito
mil quatrocentos e oitenta e oito Guardas Nacionais no serviço
ativo e 1.142 (mil cento e quarenta e dois) na reserva.
Portanto, acreditar que a Polícia Militar do Ceará tem sua
origem na Companhia de Guarda Municipal Permanente criada
em 1834, não é nenhum absurdo, e nem retroagir ao tempo das
Milícias ou das Ordenanças, por terem missões distintas. É fato
histórico!
Resta claro, porém, que, como força policial instituída pela
Assembleia Legislativa provincial, tem-se a data de 24.05.1835 e
outra não poderia ser, pois antes dessa data tinha-se o Conselho
de Província (que criou a Guarda Municipal Permanente), e não
Assembleia Legislativa.
8 HOLLWAY, T. H. Crise de 1831-32. In: HALLOWAY, T. H. Polícia no Rio de Janeiro: repressão
e resistência numa cidade do século XIX. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1997.
9 O recrutamento para o Exército era destinado às classes menos abastadas da sociedade.
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a) 11 de junho de 1834 – criação da Guarda Municipal
Permanente pelo Presidente Ignacio Correa de Vasconcellos
como força policial da Província.
b) 1º de julho de 1834 - O Ten do Exército Thomaz
Lourenço da Silva Castro estrutura a Guarda e é seu primeiro
comandante, inclusive com várias missões exercidas na
Província. QUARTEL GENERAL DA POLÍCIA MILITAR DO
CEARÁ: 1834 A 2019.
c) 05.04.1835 - tivemos a primeira sessão preparatória
da Assembleia no edifício em que funcionava o Conselho de
Província, na casa nº 34, da Praça da Sé (antigamente Praça
Caio Prado).
d) 07.04.1835 – Na primeira sessão instituindo a
Assembleia Legislativa o Presidente da Província Pe. Senador
José Martiniano Pereira de Alencar, fala da segurança pública e do
aumento de mais uma companhia na Guarda de Permanentes.
e) 24.05.1835 - é editada a Lei Provincial nº 13,
oficializando, na Província, a força policial, agora sob o nome
de Corpo Policial, que já vinha em andamento desde 11 de junho
de 1834, criada pelo Presidente Ignácio Correia de Vasconcellos.
Por todo o exposto, conclui-se que:
A criação da Polícia Militar do Ceará ocorreu em duas
fases:
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a) Fase de criação pelo Conselho de Província
b) Fase de criação pela Assembleia Legislativa
A fase de criação pelo Conselho de Província, em 1834,
caracterizou-se pelo recrutamento e seleção de integrantes para
a nova força que seria criada, escolha de sede de aquartelamento,
aquisição do material e de fardamento, e de incício de suas ações
como força policial destinada a preservação da ordem pública e
segurança do cidadão. Essa fase durou até 24.05.1835.
A fase de criação pela Assembleia Legislativa é
caracterizada pela formalização da força policial por parte da
Assembleia Legislativa ao editar a Lei nº 13, de 24 de maio
de 1835, dando-lhe a roupagem de força provincial paga e
administrada totalmente pela Província do Ceará.
Ressaltamos que seria ingenuidade acreditar que no dia
24.05.1835 Alencar cria o Corpo Policial e no dia 25.05.1835 esse
Corpo já estava nas ruas, patrulhando. É claro que esse efetivo
já existia. Pertencia aos Permanentes, tendo, o próprio Alencar
aumentado o corpo e lhe dado um 3º comandante ainda em
1834, como ele mesmo explicou em sua fala à Assembleia em
fevereiro de 1835.

Editora Via Dourada

CAPÍTULO 2
QUARTEL GENERAL: UMA VIAGEM
NA HISTÓRIA
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QUARTEL DO CORPO DE POLÍCIA EM 1845
Local: Rua Formosa nº 43
Período: 1845 a 12.02.1847
O Corpo Policial não teve quartel próprio até o ano de
1847. Antes dessa data, os quartéis eram casas alugadas. Não
podemos esquecer que esses “quartéis” não necessitavam ter
a estrutura que hoje imaginamos, até por conta dos trabalhos
que executava e do tamanho do efetivo.
Um dos registros mais antigos que encontramos sobre
uma dessas casas alugadas foi o edifício localizado na esquina da
Rua Formosa (Barão do Rio Branco) com Senador Alencar. Lado
oriental, como se vê no artigo “Fortaleza de 1845: almanaque
de Fortaleza para o ano de 1845”, que esclarece a localização do
quartel do Corpo de Polícia:
O Corpo de Polícia era comandado pelo Maj Tomás
Lourenço da Silva Castro, tendo como oficial o
Tenente Joaquim Antão da Fonseca Prata e cujo
Editora Via Dourada
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A Chefatura de Polícia (Polícia Civil) também teve sede à
Rua Formosa nº 46, em maio de 1884. Também funcionou nos
seguintes prédios:
a) No prédio a Rua da Boa Vista, fronteiro a câmara
municipal, ocupado depois pelo Quartel de Polícia, Liceu e pela
Secretaria da Justiça.
b) No prédio a Praça da Sé pertencente a Singlehurst e
C.A. onde morava o Desembargador Firmo de Saboia.
c) No sobrado a praça dos voluntários com entrada pela
rua do Rosário nº 42.
d) No prédio nº 105 da Rua Senador Pompeu e de novo
a rua Boa Vista.
e) Praça dos Voluntários.
Segundo o livro Fortaleza de 1845: almanaque do Ceará
para o ano de 1845, de João Brígido, publicado na Revista do
Instituto do Ceará, p. 243, o comando do Corpo de Polícia era
assim composto:
Comandante: Major Tomás Lourenço da Silva Castro
Tenente Joaquim Antão da Fonseca Prata
Alferes Floriano Delgado Perdigão
Alferes Miguel Joaquim Pereira.
Série Segurança publica, direito e justiça brasileira: Volume 1
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Quartel situava-se na rua Formosa, nº 43 (atual Barão
do Rio Branco) no lado oriental “...na extremidade,
casa com sótão e janela para a rua Senador Alencar
n. 43, a qual servia de quartel do Corpo Policial”.12
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O QUARTEL DO CORPO DE POLÍCIA EM 1847
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Local: Rua da Pitombeira - Praça do Ferreira
Período: 12.02.1847 A 1877

Fonte: Fortaleza Nobre com foto de Nirez

Em princípio, o Corpo Policial não possuía sede própria,
ocupando casas alugadas até 12 de fevereiro de 1847, quando o
então Presidente da Província Cel graduado Ignácio Corrêa de
Vasconcellos (o mesmo que havia criado a Guarda Municipal
Permanente e atual PMCE), resolveu comprar uma casa para que
o Corpo Policial tivesse sede própria. Á época era Comandante
da PMCE o Ten PM Florêncio Vieira Perdigão que a comandou
no período de 16.07.1843 a 02.09.1847.
A casa comprada pertencia ao comerciante José Antônio
Machado1 que a vendeu ao governo por 3:000$000, e era
situada na rua Floriano Peixoto (antiga Rua da Pitombeira).
Editora Via Dourada
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Este Batalhão, ao princípio denominado Corpo
Policial, teve por sua primeira habitação própria
a casa onde funciona atualmente a Secretaria da
Justiça.
Em 1826 a câmara municipal mandou pôr em
praça a dita casa, sito à rua da Pitombeira (Floriano
Peixoto), para o fim de ser demolida e ficar franco o
beco [...] e foi ela arrematada pelo negociante José
Antônio Machado pela quantia de 16$000. [...]
Em 1847 o presidente Inácio Correia de Vasconcelos,
precisando de prédio com as convenientes
acomodações para alojar aquele Corpo, que até
então só tinha estado em casa alugada, fez comprar
em 12 de fevereiro do mesmo ano ao mesmo José
Antônio Machado por 3:000$000 a mencionada
casa (MENEZES, 1992, p.54).

Segundo Menezes (1992), o comendador Machado
realmente demoliu a casa a fim de que a rua ficasse com a
largura desejada pela Câmara Municipal, e na parte restante
do terreno levantou nova casa, desta feita com cinco portas de
frente e estendendo-se a três ruas.
O Relatório apresentado à Assembleia Legislativa
Provincial do Ceará pelo presidente o Coronel graduado
Série Segurança publica, direito e justiça brasileira: Volume 1
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Era um edifício com cinco portas de frente e cujo comprimento
equivalia a três ruas.
Antonio Bezerra de Menezes em sua obra “Descrição da
cidade de Fortaleza”, Edições UFC, 1992, ao tratar desse primeiro
Quartel para a PMCE, assim se expressa:
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Ignácio Corrêa de Vasconcellos, em 1º de julho de 1847, explica
a localização, tamanho e qualidades do imóvel adquirido para
funcionamento do Quartel de Polícia:
No meu ultimo relatorio vos pedi a consignaçaö de
250$ reis para o aluguel de uma casa, que tive em
vista tomar para quartel deste corpo. Havendo sido
decretada essa quantia, naö pude levar a effeito, por
dificuldades que sobrevieraö depois, o contracto, que
tinha projectado. Então vendo que ninguem queria
alugar casa para tal, sem que fosse vantajosamente
pelo aluguel remunerado dos estragos, que um
inquilino dessa naturesa por força causaria; e que
além das despesas inherentes a sua promptificação,
devia ser entregue findo o contracto, no mesmo
estado em que se a houvesse recebido, apertado pela
necessidade de dar commodo quartel a este corpo,
onde podesse ser conservada a boa disciplina;
tomei a resoluçao de comprar um dos predios que
melhor me pareceo para este fim. Fiz pois comprar
ao Commendador José Antonio Machado, por
tres contos de reis, uma sua casa sita na rua da
Pitombeira, confronte a Camara Municipal, e antiga
prisão da correcçao.
Este edifício, que tem cinco portas de frente, e
estende-se á tres ruas, reune a vantagem de ter
do lado e no fundo duas grandes casas em que
pode estar vontade aquartelado o corpo, com as
comodidades necessarias para hospital, casa de
ordens e; além disto achando-se fronteiro a referida
prisão, impõe-lhe respeito e poupa uma guarda e
sentinella que de outra forma seriao indispensaveis
para sua segurança, que memo do quartel é vigiada.
Editora Via Dourada

Demais, na espaçosa frente que tem há mesmo
campo bastante, que com mui pouco trabalho e
despeza pode dar commodo sufficiente e vantajozo
para a repartição da policia, em beneficio dos cofres
provinciaes, que terão em seu favor o aluguel, q’ hoje
se paga pela casa onde ella se acha. Concideramdo
todas estas vantagens, e que á província, pela
amortisação dos alugueres, em pouco tempo ficaria
com mais um próprio, não hesitei na compra de que
acima vos dei conta, e fasendo-a espero que mereça
a vossa aprovação.
Concluirei esta parte não só comunicando-vos que
vossa representação ao Governo imperial, pedindo
a creação de um Batalhão de 1ª. Linha, foi remetida
ao Ministerio da Guerra pelo do Imperio, que em
Aviso de 2 de Outubro do anno passado me ordenou
vos fizesse constar isto: como apresentando-vos o
mappa nº. 5 que mostra o estado e emprego efectivo
desta força.2

Em 1848, foi verificado que aquela casa não era adequada
para o Quartel, pois faltava enfermaria, local para guarda das
armas e prisão para os soldados. Por esse fato foi solicitado
uma verba para consertos, conforme se observa no Relatório
apresentado pelo Presidente Augusto de Aguiar a Assembleia
Legislativa Provincial do Ceará em 1º de julho de 1848, verbis:
A força policial, como conhecereis do mappa nº. 9,
está quase completa na forma do plano decretado
pela lei provincial nº 10 de 5 de Agosto do anno p.p.
2 Relatorio apresentado a Assembleia Legislativa Provincial do Ceará pelo presidente da mesma provincia, o coronel graduado Ignacio Correia de Vasconcellos em o 1.o de julho de 1847.
Ceará, Typ. Fidelissima de F.L. de Vasconcellos, 1847.
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Julgando naõ dever pedir-vos o augmento da força
policial, por sem duvida insufficiente para accudir as
immensas percisões de uma província taõ extensa
como esta, tenho por indispensavel, que a conserveis
no estado, em que se acha. Creio, que á vista do
estado de desorganisaçaõ da guarda nacional, das
reiteradas ordens do governo imperial para naõ
a destacar por mais de tres dias, e finalmente da
eventualidade muito possivel de mandar o governo
imperial retirar d’esta província o corpo de 1ª linha
por qualquer futura emergencia, convireis comigo,
que a força policial é a unica, com que podemos contar
com segurança, e por isso espero que naõ hesitareis
em decretal-a no mesmo pé, em que se acha. O
proprio provincial, em que se acha o corpo policial,
muito carece, que se façaõ n’elle alguns reparos para
uma enfermaria, guarda d’armamento e uma prisão
segura para os mesmos soldados. Tendo servido
de habitação particular, ainda se conserva elle no
mesmo estado sem as necessarias acommodações,
e seguranças necessarias a um quartel.
Com pequena quantia, que se vê no orçamento,
á que mandei proceder, e fica sobre a mêsa, em o
qual tambem se acha incluida a despêsa necessária
para as tarimbas3, de que o quartel carece
absolutamente, poderá elle obter os melhoramentos
mais indispensaveis.
A exiguidade da quantia, e a indispensabilidade de
taes melhoramentos levaõ a crer, que naõ hesitareis
em decretal-a. (Relatorio apresentado a Assembleia
Legislativa Provincial do Ceará em o 1º de julho de
1848. Ceará, Typ. de Francisco Lluís de Vasconcellos,
3 Tarimba é um estrado de madeira, plano e duro, onde dormem os soldados nos quartéis e
postos de guarda. Considerada cama rude, dura e desconfortável, o nome é também usado
para designar a vida de caserna ou vida de soldado. Neste contexto, no sentido honroso da
palavra, significa profissional das armas com larga experiência ou grande prática.
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Á época era Comandante da PMCE o Maj PM José Sabino
de Oliveira que a comandou no período de 02.09.1847 a
23.10.1848.
O Relatório apresentado à Assembleia Legislativa
Provincial do Ceará pelo Dr. Fausto Augusto de Aguiar,
presidente da Província, em 1º de julho de 1849, além de
informar a necessidade de criar um efetivo montado para
realização do patrulhamento à cavalo, também informa que o
Quartel precisava de reparos, como se mostra abaixo:
A insufficiencia da força deste corpo para satisfazer
as necessidades do serviço publico, é, como já vos
ponderei, bem conhecida. Não me animo a propor
vos o teu augmento, attendendo as acanhadas
rendas da Provincia; mas não posso deixar de
representar vos a grande necessidade que há de
se montarem pelo menos 10 praças. Não ignoraes
que o bom êxito de certas diligencias policiaes
depende principalmente da celeridade com que são
executadas, celeridade que não pode ter a tropa a pé.
E demais esta Capital já não pode ser bem policiada
sem que algumas patrulhas á Cavallo circulem á noite
em seus suburbios que se tem consideravelmente
augmentado, e comprehendem uma extensão que
exige crescido o nº. de patrulhas a pé (de que não é
possivel dispôr se) para a rondarem como é mister.
O próprio provincial em que está este corpo
aquartelado necessita de alguns reparos
indispensaveis para offerecer as acommodações e
Série Segurança publica, direito e justiça brasileira: Volume 1
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seguranças de que senão póde prescindir em um
quartel. Tendo no meu anterior relatorio tratado
deste objeto, e apresentado vos o orçamento das
despesas necessarias para esses reparos, que a
pouco montam, nada mais vos direi a este respeito.
(Relatorio apresentado á Assembléa Legislativa
Provincial do Ceará pelo excellentissimo senhor
doutor Fausto Augusto de Aguiar, presidente da
provincia, em o 1.o de julho de 1849. Ceara, Typ.
Cearense, 1849).

Á época era Comandante da PMCE o Ten do EB Raimundo
Remígio de Melo que a comandou no período de 23.10.1848 a
09.12.1850.
Em 1850, o quartel continuava a necessitar de reparos
conforme se observa no Relatório do Dr. Fausto Augusto de
Aguiar, Presidente da Província, quando deu abertura à 1ª
sessão da Assembleia Legislativa Provincial no dia 1º de julho
de 1850, abaixo transcrito:
Este corpo tem sido empregado em todos os serviços
para que foi instituído; e sempre os ha prestado
satisfactoriamente, merecendo-me confiança.
Vereis no respectivo mappa que, á excepção das
praças que fasem a policia da capital, está todo
elle distribuido em destacamentos no interior da
província.
A Lei de 13 de dezembro do anno passado, sem
attender devidamente ás urgentes necessidades do
serviço publico, reduzio o já muito limitado numero
de 117 praças, que compunham este corpo, a 87.
Editora Via Dourada

Considerando que, sem gravíssimos inconvenientes,
não poderia ser desde logo completamente executada
esta disposição da Lei, pelas circunstancias especiaes
que occorreram, e passo a expor-vos, fui forçado
a tomar a resolução de ir fasendo gradualmente a
reducção decretada de modo que menos sofrresse o
serviço publico.
Tendo, a requisição do Exm. Presidente da
pronvincia de Pernambuco, um contigente do corpo
fixo composto de 130 praças, para fazer juncção
no Ouricury com outras tropas encarregadas de
baterem os bandidos, que se haviam acastelado na
Serra-Negra, esse disfalque das forças da província
que me obrigou a chamar Guardas Nacionaes a
serviço de destacamento, para não ficarem privados
de força alguns pontos, onde é ella indispensavel,
não permittio que, logo no começo do anno, e d’uma
só vez, se diminuísse a força do corpo policial.
Accresceo que ultimamente o governo Imperial,
por circular de 14 de Maio deste anno, ordenou que
fossem dissolvidos os destacamentos, que existissem,
de Guarda Nacional; o que já teve lugar; e como o
numero de recrutas, que tem assentado praça no
corpo fixo não é ainda ainda equivalente ao dessas
praças, que marcharam para Pernambuco, e nem se
acham sufficientemente habilitados para o serviço,
subsiste ainda a mesma rasão de necessidade,
que exige que continue a faser-se gradualmente a
diminuição do corpo policial, á medida que a falta
de suas praças possa ir sendo supprida com o
augmento das do corpo fixo.
Attendendo a estas imperiosas circunstancias que
teem ocorrido, e ás considerações expendidas, espero
que approveis o meu procedimento. Se os recursos
financeiros da província o permittissem proporSérie Segurança publica, direito e justiça brasileira: Volume 1
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vos-hia que elevasseis a que elevásseis a força deste
corpo a maior numero de praças do que tinha antes
da reducção decretada pela lei do anno passado, de
vos tenho fallado. Mas julgo indispensavel que, pelo
menos, o conserveis nesse estado em que se achava,
e augmenteis mais algumas praças montadas para o
serviço das rondas desta capital, e para que possam
ser executadas com exito as deligencias policiaes
fóra da cidade, que raras vezes o são por escoltas a
pé.
O próprio provincial, que serve de quartel ao Corpo,
não offerece as accommodações e seguranças
indispensaveis; muito conviria pois que fosse
melhorado. Mandei faser uma estribaria para 6
cavallos, em rasão de ter sido authorisado pela
sobredita lei a sustentar 6 praças montadas; e
ultimamente tendo cahido o muro, que ficava
fronteiro á casa de ensino mutuo, mandei ahi levantar
uma frente, e fazer calçada segundo uma postura da
câmara municipal, que não permite que dentro dos
limites da cidade se levantem muros. As despezas
feitas, e as que se faráõ ainda com estas pequenas
obras não excederão, segundo o orçamento do Dr.
Engenheiro a quantia de Rs. 385$250. (Relatorio
com que o excellentissimo senhor doutor Fausto
Augusto de Aguiar, presidente da provincia, abrio
a 1.a sessão da Assembleia Legislativa Provincial no
dia 1.o de julho de 1850. Ceará, Typ. Cearense, 1850).

Do relatório acima se extrai que, além da parte referente
às reformas que foram realizadas no quartel, a Lei de 13 de
dezembro de 1849, determina a redução do efetivo de 117
praças para 87 praças, contudo cria um piquete de Cavalaria
Editora Via Dourada

composto por 06 cavalos e 6 praças. Dessa forma, foi construída
uma estrebaria no quartel para acomodar os seis cavalos. Eis o
surgimento do Regimento de Cavalaria Cel Moura Brasil.
No Relatório do presidente, o Conselheiro Dr. Vicente
Pires da Motta, na abertura da 20ª sessão da 10ª legislatura
da Assembleia Legislativa Provincial no dia 1º de setembro de
1854, vê-se que o Quartel da PM havia passado por uma série de
reformas, sendo construídos três quartos, uma sala de música
e dois xadrezes. Apesar dessas melhorias, ainda lhe faltava
reboco, cobertura e ladrilhamento, como se vê no texto abaixo:
As reparações do quartel de policia montão até hoje
1:115U330 reis, existindo já prompta commodações
para duas com ambas e suas respectivas reservas, 3
quartos para inferiores, um para a muzica4, e dois
para prisões.
Algumas obras ainda saõ indespensaveis como
cobrir rebocar e ladrilhar de novo o quartel, no que
se não despenderá menos da quantia acima referida.
(RELATÓRIO PROVINCIAL, 1854).

Á época era Comandante da PMCE o Cap EB Lluís Xavier
Torres que a comandou no período de 13.09.1853 a 09.03.1857.
Feitas as considerações acima, procuramos identificar
como era esse prédio que serviu para a Força Policial de 1847
a 1877, pois faltam nos arquivos institucionais alguma foto
ou gravura desse Quartel. Assim, procuramos elementos que
nos conduzissem ao passado e elaboramos a tabela abaixo que
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registra o local do prédio do nosso QG conforme o historiador:
LOCAL

Rodrigues Holanda Presidentes
(1955)

(1987)

Província

-

X

-

X

X

X

-

X

-

-

X

Fronteiro à Escola de Ensino Mútuo. -

-

X

Bar Jaguaribano, Auto Volantes,

X

-

O prédio pertencia ao Comendador Machado
Era um edifício com cinco portas de -
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frente.
Era situada na Rua Floriano Peixoto x
(antiga Rua da Pitombeira).
Ficava fronteiro à Prisão de Correção (Casa de Correção).
Confronte a Câmara Municipal.

X

Repartição dos Telégrafos.
Palacete Guarani.

X

Antiga Secretaria da Justiça.

X

Rosa dos Alpes
Café Globo

x

-

-

X

-

x

-

Fonte: O autor (2019).
Nota: Quando tem “x” é porque existe o dado

De acordo com a tabela acima, a única coisa que coincide
entre as três fontes é que o prédio ficava na Rua Floriano Peixoto.
Os dados de Rodrigues e de Holanda são tão controversos
que o prédio do QG passa a ocupar as duas esquinas da Rua
Editora Via Dourada

Floriano Peixoto, ou seja, passa a ser no Sobrado do Pastor e no
Palacete Ceará ao mesmo tempo. Rodrigues chega ao equívoco
de afirmar que o QG funcionou no Palacete Guarani, o que de
fato não ocorreu. Funcionamos em uma das esquinas daquele
cruzamento (Senador Alencar com Br. do Rio Branco), mas não
no Palacete Guarani.
A auto volantes era o local aonde posteriormente veio a
ser o Palacete Ceará e Secretaria de Justiça, e tanto Rodrigues
como Abelardo dizem que o QG funcionou naquele local.
Cremos ser outro equívoco, pois o Palacete Ceará era o local
onde funcionou a Escola de Ensino Mútuo e que foi utilizada
pela Guarda Cívica e, posteriormente, pela Polícia Civil, mas não
pela Polícia Militar. Abaixo apresentamos um pouco da história
de cada local para que o leitor tire suas próprias conclusões.
a) Prédio da Intendência
Iniciaremos pelo prédio da Intendência, mais conhecido
como Solar do Pachecão (pertencia a Francisco José Pacheco de
Medeiros), construído em 1825 com tijolo e telha. Havia sido
comprada pelo governo em 24 de janeiro de 1831 para servir
como Casa de Correção e Câmara Municipal as quais ali se
instalaram a partir de 1833. Era um sobrado com três frentes:
uma para a Travessa Pará, uma Floriano Peixoto e uma para a
Guilherme Rocha. O relógio foi posto no prédio em 1932.
Série Segurança publica, direito e justiça brasileira: Volume 1
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Figura 3 – Rua Floriano Peixoto vista da Praça do Ferreira

Fonte: Álbum Fotográfico de Propaganda Bilingue (Português e Italiano)
- 1925 - Organizado no Governo do Desemb. Jose Moreira da Rocha
- Fotografias raras do Comércio, de Cearenses Ilustres e Estrutrura
Econômica prevalente.
Nota: o prédio à esquerda é a Intendência. O prédio da direita que fica em
frente ao da Intendência é o sobrado do Pastor, construído no local onde
ficava o quartel da PM.

b) Prédio do Ensino Mútuo
O ensino mútuo chegou ao Brasil em 1827, com a Lei
de 15 de outubro de 1827. Usavam o método Lancasteriano
(desenvolvido na Inglaterra por Joseph Lancaster) em que o
ensino era baseado na oralidade, repetição e memorização.
O prédio do Ensino Mútuo a que se refere o Dr. Fausto
Augusto de Aguiar, Presidente da Província, em seu relatório de
1850 era o constante na foto abaixo que, posteriormente, deu
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lugar ao Palacete Ceará.

O prédio da escola de Ensino Mútuo foi inaugurado em
05.02.1829 e ficava na Rua da Alegria (Rua Guilherme Rocha)
com Travessa 24 de Janeiro (Floriano Peixoto). Em 14 de janeiro
de 1890, o Inspetor Geral da Instrução Pública entrega o prédio
ao Cap Comandante da Guarda Cívica por ordem do Governador
do Estado. Em 1914 o comerciante Coronel José Gentil Alves de
Carvalho compra aquele prédio e manda construir o Palacete
Ceará. Na década de 30 foi sede da Secretaria de Justiça. Em
dezembro de 1955 a Caixa Econômica compra o Palacete Ceará
e o anexa ao Palacete Fortaleza (Guilherme Rocha com Gen.
Bezerril).
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Figura 4 – Prédio do Ensino Mútuo (foto 1) e, posteriormente, Palacete
Ceará (foto 2 de 1925)
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c) Palacete Guarani
Acerca do Palacete Guarani citado por Rodrigues (1956,
p. 95) “o Primeiro Quartel assim descrito por Antonio Bezerra,
ficava, portanto, no local em que foi construído o Palacete
Guarani, com três faces, para a rua Floriano Peixoto, Guilherme
Rocha e General Bezerril...” cremos tratar-se de equívoco, pois
o Palacete Guarani foi construído e inaugurado em 20.12.1908
e não ficava localizado no endereço citado e sim no antigo
matadouro na rua Formosa (atual Barão do Rio Branco) com
rua Senador Alencar (rua das Hortas).
Antes, o Palacete Guarani era o sobrado do coronel José
Eustáquio Vieira, onde residiu o comendador Luís Ribeiro
da Cunha, seu genro, até incendiar-se em 1902. O Barão de
Camocim o comprou e construiu o Palacete Guarani. Por outro
lado, poderíamos pensar que esse local foi a casa alugada para
servir de quartel do Corpo de Polícia até o ano de 1847, como
se mostra abaixo:
O Corpo de Polícia era comandado pelo
Maj Tomás Lourenço da Silva Castro
, tendo como oficial o Tenente Joaquim Antão da
Fonseca Prata e cujo Quartel situava-se na rua
Formosa, nº 43 (atual Barão do Rio Branco) no lado
oriental “...na extremidade, casa com sótão e janela
para a rua Senador Alencar n. 43, a qual servia de
quartel do Corpo Policial”.
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d) Correios e Telégrafos
Em relação ao Correios e Telégrafos também
citado por Rodrigues (1956) e Holanda (1987) como
tendo funcionado no mesmo local do prédio do antigo
quartel da PMCE, temos a esclarecer que o telégrafo foi
inaugurado em 17 de fevereiro de 1878, e funcionava,
inicialmente, na Rua da Ponte com Travessa do Quartel
- Praça da Sé - (mais precisamente num prédio do Comendador
Machado onde também funcionaram a Tesouraria Provincial, a
primeira sede da SEFAZ, o Instituto do Ceará e o próprio Liceu
do Ceará), e posteriormente no Sobrado do Pastor onde era
localizado o QG da PM.
Assim sendo, o local do Quartel da PM era no sobrado
do Pastor e não no Palacete Ceará, onde funcionou a escola de
Ensino Mútuo, a Guarda Cívica e a Secretaria de Justiça.
e) Auto-Volante
De acordo com Rodrigues (1955) e com Holanda o quartel
da PM havia funcionado no local onde funcionou o Café Globo,
Série Segurança publica, direito e justiça brasileira: Volume 1
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Tese descartada, pois os registros mostram que ali foi
um matadouro, depois sobrado e depois o Palacete Guarani, ou
seja, nunca funcionou o Quartel de Polícia. Este ficava na casa
alugada no lado oriental do mesmo cruzamento, ou seja, de um
lado o Palacete Guarani e do outro a casa alugada para nossa
Corporação.
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Bar Jaguaribano, Auto Volante, Repartição dos Telégrafos.
Cremos tratar-se de outro engano. Pois o Café Globo e a Rosa
dos Alpes funcionaram no lado oposto, ou seja, no sobrado do
Pastor. A Auto-volante era o local onde hoje funciona o Palacete
Ceará.

Fonte: http://www.fortalezanobre.com.br/2009/11/fortaleza-em-fotosraras-e-antigas.html Nota: esse foto deve ser datada de antes de 1914.

f) Sobrado do Pastor
O sobrado do Pastor localizado nas confluências das ruas
Floriano Peixoto, Guilherme Rocha e Gen Bezerril foi construído
em 1914, após demolição da casa que serviu de primeiro Quartel
próprio da PMCE.

Figura 5 – Sobrado do Pastor ontem e hoje

Editora Via Dourada

Fonte: Fortaleza em fotos (2018) com fotos de Nirez e Google imagens.

Nesse prédio funcionou a Rosa dos Alpes que vendia
gramofones, vitrolas, discos, dentre outros produtos. Em 1938,
passa a funcionar o Café Globo.
No livro de Antônio Otaviano Vieira Júnior intitulado
“Entre o futuro e o passado: aspectos urbanos de Fortaleza
– 1799 a 1850”, cujos dados serviram de base para o artigo
“A primeira cadeia Pública de Fortaleza”, de Fátima Garcia,
publicado em 2017 no site “http://www.fortalezaemfotos.
com.br/2017/01/aprimeira-cadeia-publica-de-fortaleza.html”,
é citado que o Quartel de Polícia era localizado na esquina
das ruas Guilherme Rocha com Major Facundo, no prédio do
comendador Machado.
Cremos tratar-se de um equívoco, pois esse prédio era
um sobrado que mais tarde veio a ser o Excelsior Hotel, onde o
Corpo Policial não teve sede. A casa do comendador Machado
que serviu de sede do Corpo ficava próximo, mais precisamente
Série Segurança publica, direito e justiça brasileira: Volume 1
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no cruzamento das ruas Guilherme Rocha com Floriano Peixoto
(Rua da Pitombeira).
g) Secretaria de Justiça
Na Revista Trimestral do Instituto do Ceará informa
que a Secretaria de Justiça era o prédio situado na Rua da
Boa Vista (Travessa Pará), fronteiro a Câmara Municipal, que
havia sido ocupado pelo Quartel de Polícia e depois pelo Lyceu
e, por fim pela Secretaria de Justiça.
Por essa tese a Secretaria de Justiça funcionou no Sobrado
do Pastor e não no Palacete Ceará, razão pela qual deve ser
descartada. Cremos que o equívoco se deu em razão de na
Secretaria de Justiça haver funcionado anteriormente a Guarda
Cívica, que era comandada por integrantes do Corpo Policial,
daí a confusão criada por alguns historiadores.

A DÚVIDA CONTINUA
Editora Via Dourada

O fato é que os autores não chegaram a um acordo acerca
da localização do quartel do Corpo Policial, pois de um lado temse o Sobrado do Pastor e do outro o Palacete Ceará. O primeiro
pertenceu ao comendador Machado e que foi comprado pelo
Estado; no segundo, funcionou a Secretaria de Justiça e foi sede
da Auto-Volantes e também da Escola de Ensino Mútuo.
Defendemos a tese de que o prédio que serviu como
quartel do Corpo Policial foi o sobrado do Pastor, primeiro
porque ficava defronte à Câmara Municipal; segundo, porque
pertencia ao comendador Machado; terceiro, porque o ensino
mútuo serviu para a Guarda Cívica e para a Chefatura de Polícia
e não para o Corpo de Polícia; Quarto, porque a Rosa dos Alpes
e o Café Globo funcionaram no Sobrado do Pastor.
O Palacete Ceará como sede do Corpo Policial tem como
única âncora o fato de autores informarem que lá funcionou a
Secretaria de Justiça, porém, como já explicado anteriormente,
houve equívoco na interpretação do termo Quartel da Polícia,
pois isso não se referia ao Corpo de Polícia e sim a Guarda Cívica
que era comandada por Oficiais do Corpo de Polícia.

QUARTEL DO CORPO DE POLÍCIA - 1877
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LOCAL: PRAÇA DOS VOLUNTÁRIOS
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PERÍODO: 1877 a 31.12.1892

Fonte: álbum Vistas do Ceará (1908)
Nota: O Quartel funcionou nesse prédio entre 1877 a 01 de janeiro de 1893

No ano de 1877, o Corpo foi transferido de seu quartel
situado na Rua da Pitombeira (atual Floriano Peixoto) para o
imóvel de nº 23 da Praça dos Voluntários da Pátria e que havia
pertencido ao Tenente-Coronel Vitoriano Augusto Borges
e comprado pela Província em 23.05.1872 por 14.000$000.
(MENEZES, 1992).
Por meio do Decreto nº 7, de 1º de março de 1892, o
Corpo de Polícia passa a denominar-se Corpo de Segurança
Pública e permanece com sede na Praça dos Voluntários até
31.12.1892, quando, em 01.01.1893 transfere-se para seu novo
prédio à Praça Marquês do Herval (atual José de Alencar).
Em 15 de março de 1894, o Liceu ocupa esse prédio, tendo
solenidade que contou com a presença do Cmt do Batalhão
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O Liceu era um casarão de platibanda, pintado de
verde, com cinco sacadas de grades de ferro, de
cada lado da alta porta abrindo sobre meiadúzia
de degraus de mármore. No vestíbulo, sob uma
sineta de bronze pendente dum arco, a mesa do
porteiro [...]. Ali, os corredores que dividiam as alas
cortavam-se em cruz. Havia ao todo oito salas [...]

Aquele prédio foi demolido em 15 de setembro de 1935
para que fosse construído o atual prédio da Superintendência
de Polícia Civil, fato ocorrido na gestão do 1º Tenente do
Exército Manuel Cordeiro Neto, à época Chefe de Polícia, e cuja
inauguração ocorreu em 06.02.1942 na gestão do Dr. Antônio
Catunda de Sabóia, Diretor-Geral da Secretaria de Polícia e
Segurança Pública (RODRIGUES, 1955; MELO, 2008).

Figura 6 - Palácio da Polícia Central (atual Superintendência de Polícia Civil)
Série Segurança publica, direito e justiça brasileira: Volume 1
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de Segurança Coronel José Ribeiro Pereira. Esse é um fato
interessante, pois é a partir dele que as características desse
imóvel são descritas por Gustavo Adolfo Lluís Guilherme Dodt
da Cunha Barroso (Gustavo Barroso) em sua obra “Liceu do
Ceará, Rio de Janeiro: Ed. Getulio M. Costa, 1940, nos dando a
feição exata daquele prédio:
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- 1942

Fonte: Fortaleza em Fatos e fotos (2018)

No período de 1877 a 1879 o Ceará passava por uma
de suas terríveis secas e “(...) nos primeiros meses de 1878,
Fortaleza abrigava cerca de cem mil retirantes que continuavam
a chegar, todos os dias, no estado mais lastimável” (CHAVES,
2002, p. 49-74).
Em 1878 morreram de varíola 24.849 conforme relato
do farmacêutico Rodolfo Teófilo. Somente no dia 10.12.1878
morreram 1.004 pessoas, ficando esse dia conhecido como o
Dia dos 1.000 mortos.
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QUARTEL DO CORPO DE SEGURANÇA
PÚBLICA: 1893
LOCAL: PRAÇA JOSÉ DE ALENCAR
PERÍODO: 01.01.1893 A 24.05.1911

Fonte: Álbum vistas do Ceará (1908)

O Corpo Policial foi extinto, criando-se o Corpo de
Segurança Pública (1º de março de 1892). Em 1º de janeiro de
1893, o Quartel do Corpo de Segurança Pública é transferido
de sua sede à Praça dos Voluntários para o quartel situado na
esquina das ruas Liberato Barroso (Rua das Trincheiras) com
General Sampaio (Rua da Cadeia) na Praça Marquês do Herval
(hoje Praça José de Alencar), fato ocorrido no governo do TenCel José Freire Bezerril Fontenele.
Foi preparado para esse fim o antigo prédio provincial no
qual funcionara outrora o liceu e a biblioteca. Todo o trabalho
Série Segurança publica, direito e justiça brasileira: Volume 1
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Figura 7 – Frente do Batalhão de Segurança – Defronte à Praça Marquês do
Herval
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foi executado pelo Tenente João Arnoso.
No relatório de 1º de julho de 1893, o Presidente José
Freire Bezerril Fontenelle, assim informa sobre a inauguração
do Quartel do Corpo de Segurança Pública à época sob comando
do Cel José Ribeiro Pereira:
Em 1º de janeiro deste anno foi inaugurado o
excelente quartel a Praça Marquês do Herval,
ficando desta sorte sanado o inconveniente da não
existencia de um edificio apropriado.

A biblioteca pública muda-se para a Rua Sena Madureira.
Segundo Menezes (1982, p.53) o prédio do Corpo de Segurança
tinha a seguinte estrutura:
Tem duas alas de aposentos para os soldados,
uma do lado oriental, a outra do ocidental, e no
centro destaca-se sobre um aterro de um metro
o edifício da Secretaria, com duas pequenas
salas à direita e à esquerda da entrada, que
servem de gabinete do comandante e do major.
Esta parte constituía a antiga Biblioteca Pública,
fundada pelo Presidente Mello e Alvim, em 1867.
Gradeados de ferro na frente, ficam
ainda aos lados do portão dois pequenos
compartimentos: um para o comandante da
guarda e o outro para as praças de serviço.
Nos extremos das duas alas, do lado norte, com
janelas à praça se acham o Estado Maior e a sala das
ordens, àquela à direita e esta à esquerda. Tem ainda
uma ala no fundo que é ocupada pela arrecadação
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geral do batalhão, sala de ensaios da música, xadrez,
solitária e latrinas dos oficiais e dos soldados.

Fonte: álbum de Vistas do Ceará – 1908. Álbum fotográfico de Fortaleza.
Nota: Do lado da Rua das Trincheiras (atual Rua Liberato
Barroso), ficavam, da nascente para o poente: o Batalhão
de Segurança (Policia Militar) e a Escola Normal Pedro II
5
, está localizada na Travessa das Trincheiras (Liberato Barroso) com rua do
Patrocinio (24 de maio).

Convém relembrar que parte do prédio do Batalhão fora
ocupada anteriormente pela biblioteca pública que havia sido
fundada em 25 de março de 1867, sendo denominada Biblioteca
Provincial do Ceará na gestão do Presidente da Província João
de Sousa Melo e Alvim. Permaneceu naquela Praça até 1873,
mudando-se para outro local, contudo, retornando a essa Praça
em 1887.
Série Segurança publica, direito e justiça brasileira: Volume 1

ATÉ AQUI O SENHOR NOS AJUDOU. 1Sm 7:12

Abaixo foto com formatura defronte ao Quartel em 1908.
Ao lado a Banda de Música.
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Segundo o Relatório do Presidente do Estado Dr. Pedro
Augusto Borges, apresentado à Assembleia Legislativa em 1º de
julho de 1901, temos o seguinte relato acerca do Quartel:
O quartel do Batalhão, pelos melhoramentos que
ha recebido, sob a zelosa direção de seu digno
commandante, póde, sem contestação, figurar, entre
os do seu gênero, como estabelecimento de primeira
ordem.

Acerca do desempenho do Batalhão de Segurança em
prol da segurança assim se expressou aquele Presidente em seu
Relatório de 1894:
A força pública estadual sob o commando do valente
republicano que a dirige, continua a prestar bons
e leaes serviços a administração com aplausos e
sympathias que bem exprimem a confiança pública.
E o meu maior elogio nesse instante será dizer vos:
[...]
Mal paga e por isso mesmo muito redozida e estafada
nos múltiplos serviços de guarda e policiamento
nocturno e até nos destacamentos onde a exigência
de guardas locaes por fraqueza ou desprestigio
não [ilegível] podido manter a lei e a autoridade
policial, é urgente que cuideis de melhorar sua sorte
compensando tamanho sacrifício.

A lei nº 690, de 08.08.1902, reduz novamente o efetivo
para 22 oficiais, 358 praças e 12 menores, dos quais apenas
100 ficavam para o policiamento da Capital. Vejamos abaixo
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Segundo este relatório, o Batalhão estava sofrendo
vários cortes em seu efetivo reduzindo o número de
600 praças para 348 e 23 0ficiais, sobrecarregando
estes com as diligências para o interior (na tentativa
de combater banditismo) e policiamento da Capital
com o número já reduzido, vários problemas
começam a surgir com os cortes: “grande número
de doentes, fuga do policiamento, sujeitando-se
muitas vezes a castigos severos contanto que fossem
dispensados de tal serviço, onde um praça trabalha
sete horas para descansar cinco, isto durante dia
e noite consecutivamente sem revezamento, não
há quem resista, por estes motivos o soldado anda
bisonho com passes vagarosos de ronda e sem
instrucção o que afeta a disciplina do corpo”p. 6970.

Em 1904, é criada uma Enfermaria no Quartel6
e que, segundo a mensagem do Presidente do Estado Dr. Pedro
Augusto Borges:
...existindo no Quartel uma enfermaria montada
modestamente, mas apta para os seus fins. O edifício
em que se acha alojado o Batalhão, pela sua situação,
accommodações, asseio, ventilação destaca-se no
gênero como um dos que podem rivalisar com os
melhores da República.
Era Comandante da força o Cel EB Raimundo
Augusto Borges, que a comandou no período de
Série Segurança publica, direito e justiça brasileira: Volume 1

ATÉ AQUI O SENHOR NOS AJUDOU. 1Sm 7:12

o relatório do comandante do Batalhão de Segurança, Cel
Francisco Cabral da Silveira encaminhado em 07.05.1902 ao
Desembargador Antonio Sabino do Monte M. D. Secretário da
Justiça:
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No relatório do Dr. Antonio Pinto Nogueira Accioly,
Presidente do Estado, de 1º de julho de 1905, assim temos
acerca do Quartel:
O próprio do Estado que lhe serve de Quartel, offerece
as necessarias condições de hygiene e de conforto,
podendo no genero rivalisar com os melhores da
República.

A Lei nº 848, de 1º de agosto de 1906, cria a Guarda
Cívica para realizar policiamento da capital; e a Lei nº 971, de
30 de julho de 1906, constitui a Força Pública de um Batalhão
de Segurança e um Esquadrão de Cavalaria. Ainda nesse ano, o
Presidente da Província esclarece as reformas feitas no Batalhão:
O próprio estadual, onde se acha alojada, tem passado
por importantes reformas, podendo se afirmar sem
receio de contestação, sob qualquer ponto de vista,
não ha no paiz inteiro quartel que se lhe avantaje.

No ano de 1907, as carabinas Comblain foram
substituídas pelas carabinas Mauser e também foi construída
uma cacimba e banheiros no Batalhão de Segurança. O quartel
era considerado um dos melhores “em toda a República” como
afirmava o Presidente do Estado:
Installada em quartel, que talvez não tenha superior
Editora Via Dourada
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Verificando o Relatório do dito Presidente em 1º de julho
de 1908, temos seguinte acerca do Batalhão de Segurança e
do que parece ser o início de seu desmembramento em face
da construção do galpão para acondicionar o material de
construção do Teatro José de Alencar.
… e no Estado-maior do Batalhão de Segurança, em
cujo quartel installouse um catavento com bomba
cylindrica de bronze que está funccionando em
optimas condições, prestando excellentes serviços
ás dependencias internas do quartel.
[…]
Para o acondicionamento de 847 volumes, […] foi
necessario construir-se um barracão de 126 palmos
de comprimento e 40 de largura, no lugar a ser
ocupado pelo mesmo theatro, isto é, na area situada
entre os edificios da Escola Normal e Quartel do
Batalham de Segurança.

Em 1909, o Presidente do Estado Dr Antonio Pinto
Nogueira Accioly em seu relatório de 1º de julho, assim se
expressa:
Sem embargo, no período decorrido da minha
ultima mensagem à presente data, prosseguiram
regularmente os trabalhos do Theatro José de
Alencar, em construcção à Praça Marquês do Herval

7 Os menores faziam parte da Banda de Música.
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em toda a República, a força pública do Estado,
de acordo com a lei que votaste no anno passado
compõe-se de 25 officiaes, 528 praças e 16 menores7
(RELATÓRIO DE NOGUEIRA ACCIOLY, 1907).
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entre o Quartel do Batalhão de Segurança e a Escola
Normal.
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No Relatório 1º de julho de 1910, o dito Presidente
esclarece que o Teatro foi concluso:
Entre as obras emprehendidas pelo Estado, devo
mencionar, em primeiro lugar, as do Theatro José de
Alencar, á praça Marquês do Herval, as quaes tendo
sido iniciadas em junho de 1908, ficaram concluidas
em dias do mez findo.

O Teatro José de Alencar que foi iniciado em 06.06.1908
e inaugurado em 17.06.1910, sob música tocada pela banda
sinfônica do Batalhão de Segurança, regida pelos maestros
Luigi Maria Smido e Henrique Jorge.
Paira, pois uma dúvida, o quartel permaneceu na Praça
José de Alencar até 1908 ou até 1911? A resposta é clara, ficou
até 1911 quando foi transferido para o prédio do outeiro onde
hoje funciona o Colégio Militar de Fortaleza.
Os relatórios do Presidente do Estado apontam nesse
sentido, vez que, em suas falas, o galpão para acomodar o
material do Theatro ocupava o espaço entre o quartel e a Escola
Normal, portanto o quartel apenas cedeu parte de seu terreno.
O Quartel não foi demolido para construção do Theatro
José de Alencar. Apenas cedeu uma parte do terreno e isso será
comprovado com outros fatos mais adiante, como por exemplo,
a existência da Escola de Aprendizes Artífices e o Departamento
Editora Via Dourada
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de Saúde Pública, esses sim, funcionaram no local onde ficava
o quartel.

A ESCOLA DE APRENDIZES ARTÍFICES
A Escola de Aprendizes Artífices foi criada por Nilo
Peçanha (Presidente da República) por meio do Decreto nº
7.566, de 23 de setembro de 1909, e objetivavam o ensino
profissional primário gratuito, como se vê no art. 2º do dito
Série Segurança publica, direito e justiça brasileira: Volume 1
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decreto:

Art. 2º. Nas Escolas de Aprendizes Artífices
custeadas pela União se procurará formar operários
e contramestres, ministrando-se o ensino prático e os
conhecimentos technicos necessários aos menores
que pretenderem aprender um officio, havendo
para isso até o numero de cinco oficinas de trabalho
manual ou mecânico que forem mais convenientes
e necessarias no Estado em que funccionar a escola,
consultadas, quanto possivel, as especialidades das
industrias locaes.

No Estado do Ceará, sua inauguração ocorreu
em 24.05.1910, num prédio situado na Rua da Praia8
(hoje av. Alberto Nepomuceno). Em 1914, mudou-se para a
Praça José de Alencar (antiga Praça Marquês do Herval). Em
1931 a 1940 permanece na Escola de Aprendizes Marinheiros
no bairro Jacarecanga. Atualmente, funciona na Av. 13 de maio,
2081, bairro Benfica.
Em 1933, o prédio onde funcionou o Batalhão foi
reformado pelo interventor Roberto Carneiro de Mendonça, e
passou a funcionar como Departamento de Saúde (Centro de
Saúde do Estado), veja a foto abaixo com a cruz vermelha no
topo do prédio central.
Figura 8 - Prédio da Diretoria de Saúde Pública em 1935

8 Nesse prédio funcionou a Escola de Aprendizes Marinheiro, na Praia de Iracema.
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Figura 9 - Fachada do Departamento de Saúde

Fonte: Revista Vida Doméstica. FORTALEZA em 1935 - Reflexos do
Progresso

O prédio que outrora abrigou o Quartel da PM, a Escola
de Aprendizes Artífices9 (instalada em 1914, no antigo prédio
do Batalhão de Segurança) e o Centro de Saúde (instalado
em 1933), foi demolido em 1973. No lugar demolido foram
9 As Escolas de Apredizes Artífices foram criadas por meio do decreto nº 7.566, de 23.09.1909,
e se destinavam ao ensino profissional primário gratuito, formando operários e contra-mestres
para os menores que quisessem aprender um oficio e funcionaria das 10h às 16h. A idade dos
alunos era de 10 no mínimo a 13 no máximo.

Série Segurança publica, direito e justiça brasileira: Volume 1
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Fonte: Revista Vida Doméstica. FORTALEZA em 1935 - Reflexos do
Progresso
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construídos os jardins do Theatro José de Alencar no período
de 1974 a 1975.
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SÍNTESE
1. Podemos inferir a seguinte cronologia acerca do local
onde funcionou o Quartel do Batalhão de Segurança:
2. Biblioteca pública – 1867
3. Batalhão de Segurança Pública – 1º de janeiro de
1893 3. Parte do terreno para o Teatro José de Alencar
(1908).
4. Parte restante do terreno para Escola de Aprendizes
Artífices em 1914.
5. É demolido o prédio que abrigou o Quartel do Corpo
Policial e inicia-se a construção do prédio do Serviço
Sanitário do Estado. Em 19 de setembro de 1932 o
Centro de Saúde, construído pelo interventor Roberto
Carneiro de Mendonça é inaugurado. Posteriormente
foi demolido pelo Gov César Cals para ampliação da
área de lazer do teatro.
6. Jardins do Teatro – 1974 .

QUARTEL DO BATALHÃO DE SEGURANÇA DO
CEARÁ: 1911
LOCALOCAL: PRAÇA BENJAMIN CONSTANT
Editora Via Dourada
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Fonte: Jornal O Povo, edição de 1º de junho de 1933 em matéria sobre os 15
anos de fundação do CMF

Em face da construção do Teatro José de Alencar em 1908
e consequente inauguração em 1910, o espaço do Quartel do
Batalhão de Segurança ficou reduzido para o aquartelamento
da tropa.
Foi então que o governo resolveu que o Batalhão de
Segurança seria transferido da Praça José de Alencar para o
prédio estadual localizado entre a Rua do Sol (Rua Costa Barros),
Rua Dona Leopoldina, Rua da Soledade (Rua Nogueira Acioli) e
Rua do Colégio das Órfãs (Avenida Santos Dumont) e que fora
doado pelo comerciante Joaquim da Cunha Freire (Barão de
Ibiapaba) para construção de um Asilo de Mendicidade.
Esse prédio havia sido concluso em 1889, contudo o
Série Segurança publica, direito e justiça brasileira: Volume 1
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PERÍODO: 24.05.1911 A 1917
Figura 10 – Vista do pátio do Colégio Militar de Fortaleza onde funcionou o
QCG/PMCE
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asilo nunca foi instalado, pois o prédio caíra no abandono. Em
1910, no governo do Dr. Antonio Pinto Nogueira Accioly esse
prédio passa a sofrer modificações e adaptações para receber
o Batalhão de segurança, como se observa no relatório daquele
Presidente em 1º de julho de 1910:
Prosseguem activamente as obras de adaptação do
proprio do estadoal, à Praça Benjamin Constant,
destinado ao Batalhão de Segurança.
Edificio vastíssimo, com amplas dependências para
alojamento dos soldados, situado num dos bairros
mais aprazíveis desta cidade, o novo quartel,
quando concluídos os trabalhos que nelle se estão
executando, rivalizara, sob todos os pontos de vista,
com os melhores estabelecimentos congêneres
existentes no paiz.

Em 24.05.1911, é inaugurado o Quartel do Batalhão de
Segurança à Praça Benjamin Constant (atualmente funciona
o Colégio Militar de Fortaleza pertencente ao Exército), com
solenidade militar, conforme explica o Presidente da Província:
Aos 24 de Maio deste anno, foi solemnemente
inaugurado o bello e vasto quartel do Batalhão de
Segurança á Praça Benjamin Constant, no aprazível
arrabalde da Aldeitoa.
Inclusive o pateo murado, occupa o edifício uma
área de 27.715m2 . O quartel propriamente mede de
frente 200m e occupa a área de 3.750m2,20.
Á sua entrada abre-se um pesado e resistente portão
de ferro batido, communicando com um corredor
Editora Via Dourada

de 12m,50 x 4m,00.
De um lado e outro da entrada, estão os seguintes
compartimentos: à direita o estado-maior, com
um gabinete contiguo para o official de serviço, e o
corpo da guarda; à esquerda a escola regimental e
o comando da guarda, tendo ao fundo o xadrez dos
inferiores.
Uma larga escadaria, de acapú e pau setim, partindo
do compartimento destinado ao commandante da
guarda, dá acesso ao andar superior do pavilhão
central, onde se encontram quatro grandes salões
de 11m,05 x 5m,65.
Ao fundo da sala de espera, que separa esses
compartimentos, acham-se os banheiros e as
instalações sanitárias da administração.
Descendo-se ao pavimento térreo pelo corredor de
entrada, vai-se a parte interior do edifício, onde
estão situados os alojamentos das praças e demais
dependências do quartel.
Pelo lado posterior, em toda a extensão do prédio,
destaca-se uma parte alpendrada, medindo 200m x
3m,28.
No flanco direito do pavilhão central, ficam as
quatro companhias do Batalhão, amplos salões
fartamente banhados de luz e ar, medindo cada um
21m,60x11m,00.
Ainda ahi se encontram as quatro reservas das
companhias com 11m,00 x 3m,40.
No flanco esquerdo, estão dispostos: a arrecadação
geral, vasto salão com 21m60 x 11m,00, tendo ao
fundo a casa forte, para munições de guerra, com
uma porta couraçada, além de um pesado portão de
ferro á primeira entrada; á usina elétrica com 11m,00
x 3m,40; a companhia de estado menor sua reserva
e o archivo da musica medindo respectivamente
Série Segurança publica, direito e justiça brasileira: Volume 1
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13m,30 x 11m,00 e 11m,00 x 3m,40. A serie de
penitenciarias , com 11m00 x 3m,96; o xadrez de
11m,00 x 8,90, o refeitório que mede 19m,50 x
11m,00; a copa tendo 11m,00 x 5m,97 e a cosinha
com 11m,00 x 8m,97.

O prédio pertencia ao Patrimônio do Estado do Ceará
conforme Decreto nº 04, de 24.02.1889, e ficou sem uso até
meados de março de 1892, quando o Governador Benjamin
Liberato Barroso doou o prédio ao governo Federal para
funcionar como sede de Escola Militar. Em 1897, o Estado recebe
o imóvel que retorna ao seu patrimônio, porém por meio da
Lei nº 1931, de 05.11.1921 é transferido em definitivo para o
Ministério da Guerra, vez que naquele prédio já funcionava o
Colégio Militar desde 1919.
Até meados de 1894, o prédio possuía a ala fronteira à
Praça da Bandeira, contendo 31 janelas do lado direito e 10 do
esquerdo. O terreno era cercado por muros. O andar superior
na frente foi construído em 1910. Funcionaram naquele local:
Colégio Militar do Ceará, Escola Preparatória de Cadetes e o
atual Colégio Militar de Fortaleza.
Em 1897 a escola militar foi extinta, passando a funcionar
naquele local o Colégio Nossa Srª de Lourdes, e também se
aquartelara a Policia Militar do Ceará e o 9º Regimento de
Artilharia Montada.
Figura 11 - Colégio Militar de Fortaleza em 1933
Editora Via Dourada

Revista Vida Doméstica – 1935
Figura 12 – Fachada atual do Colégio Militar de Fortaleza

Fonte: google imagens

O fato é que Rodrigues (1955) não esclarece quanto
tempo o corpo policial passou no prédio da Praça Benjamim
Constant apenas afirma que “... voltou ao antigo Quartel de onde
saiu para o novo, mandado construir pelo Presidente Ildefonso
Albano...”, contudo verificando os relatórios dos Presidentes
de Província, constatamos que a PMCE permaneceu naquele
Série Segurança publica, direito e justiça brasileira: Volume 1
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prédio até 1917, quando cedeu o prédio para o 9º Regimento de
Artilharia Montada que ficou naquele prédio até 1919.
Em 1917, a PM retorna para a Praça José de Alencar, como
se vê na Mensagem do Des José Moreira da Rocha, Presidente
do Estado, em 1º de julho de 1925:
Tendo sido demolido, no anno próximo passado, o
prédio em que funccionava a Escola de Aprendizes
Artifices, á rua da Alfandega, para ser construído,
no mesmo local, o da futura Secretaria da Fazenda,
foi aquella Escola transferida para a ala direita do
Quartel da Praça Marquês do Herval, onde estava
installada a sede do Regimento, desde 1917.

Não há dúvidas, portanto que o quartel retorna ao prédio
da Praça Marquês do Herval (José de Alencar) em 1917, logo
não havia sido demolido em razão do Theatro.
Segundo Nirez (2005) em 03.02.1912, chega, no paquete
“Orion”, o 51º Batalhão de Caçadores, sob o comando do major
José Cândido Rodrigues, vindo de São João D`El Rei, Minas
Gerais, aquartelando-se por tempo indeterminado no quartel
do Batalhão de Segurança, no Outeiro.

QUARTEL DO REGIMENTO MILITAR DO
ESTADO - 1917
LOCAL: PRAÇA JOSÉ DE ALENCAR
PERÍODO: 1917 a 1925
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Figura 13 – Prédio do Quartel da PMCE na Praça Marquês do Herval (José

Fonte: Cronologia Ilustrada de Fortaleza: roteiro para um turismo
histórico e cultural. Miguel Ângelo de Azevedo (Nirez)., p.256
Nota: A construção desse prédio fora concluída no final do ano de 1892

O Regimento Militar do Estado se muda do prédio onde
se encontrava (Colégio Militar de Fortaleza) para seu antigo
quartel na Praça Marquês do Herval (atualmente, Praça José
de Alencar), de onde saíra em 1911 e agora retorna em 1917, em
razão da necessidade de aquartelamento do 9º Regimento de
Artilharia Montada do Exército, conforme esclarece o Presidente
João Thomé de Saboya e Silva em seu relatório à Assembleia
datado de 1º de julho de 1918, abaixo transcrito:
Tendo o Estado cedido ao Governo Federal, para
nelle aquartellar o 9º Regimento de Artilharia
Série Segurança publica, direito e justiça brasileira: Volume 1
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Montada, o Quartel do Regimento sito no Outeiro,
volveu este ao seu antigo acantonamento no próprio
sito á Praça Marquês do Herval, e onde, apesar da
exiguidade do espaço, se acha bem acommodado,
offerecendo esta nova parada melhores elementos
para a disciplina das praças.
No mesmo ponto se acha estabelecida a Guada
Cívica, o que offerece vantagens sob o ponto de vista
da presteza com que póde attender ao serviço que se
lhe reclame.
Foram ampliadas as officinas do Quartel em que se
conffeccionam os fardamentos, addcicionando-se
uma para a confecção de gorros, sem maior onus
para o Estado.
Foi tambem installada no Quartel uma barbearia,
dispondo de todo o conforto e de accordo com os
requisitos de hygiene.

Informa ainda aquele Presidente que efetivou reformas
no quartel do Regimento Militar e detalha como era feito o
policiamento na Capital e no Interior:
Foram excutados ainda obras de adaptação nos
predios ora ocuppados pela Escola Normal e pelo
Regimento Militar, as quaes se impunham em vista
das novas necessidades das repartições que nelles
iam se instalar.
O 2º Batalhão tem companhias em: Icó, Sobral e
Juazeiro. O 1º Batalhão e a Guarda Cívica fazem o
policiamento de Fortaleza.

Naquele período, a Cavalaria policiava os subúrbios aos
sábados à noite, conforme se vê abaixo:
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Ainda no governo do Presidente Dr João Thomé de
Saboya e Silva, tem-se seu relato à Assembleia Legislativa em
julho de 1919, informando sobre o fato de o Regimento Militar
ser considerado reserva de 1ª linha do Exército Nacional desde
1917, e temos o registro da compra da casa que serviria para a
sede da Enfermaria Militar (que veio a ser o Hospital da PMCE
e atualmente é o Hospital José Martiniano de Alencar o qual
não mais pertence a PMC E), como se vê:
[...] a 16 de julho de 1918 foi firmado entre a União
e o Estado o Convenio mediante o qual e de acordo
com a lei federal n. 3216, de 3 de janeiro de 1917, o
Regimento Militar passou a ser considerado reserva
de 1ª Linha do Exército Nacional. Na conformidade
desse convenio e da citada lei federal foi elaborada a
lei de organização da Força Pública, Lei nº 1.642, de
08 de novembro de 1917.
O Cel João Torres Cruz solicita exoneração e é
nomeado para o cargo de Comandante interino o
Cel Ernesto Ramos de Medeiros.

O Estado comprou uma Casa à rua Santa Isabel, para
enfermaria do Regimento Militar10 a D. Etevilna Cavalcante
Pina Vidal no valor de 15:000$000.
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A parte suburbana somente ás noites de sabbados e
domingos costuma ser policiada por uma patrulha
da Cavallaria, enviada pelo Regimento Militar.
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Como nas áreas suburbanas não havia pavimentação,
o meio mais eficaz para as rondas eram os cavalos,
haja vista a grande quantidade de areia nesta parte
da cidade. Porém, eram poucos os animais para
tomar conta da grande extensão da zona suburbana
(areias) que não pode ser percorrida em espaço de
tempo inferior de duas e meia a três horas no mínimo,
faz esse serviço pesadíssimo para os animaes que,
findo o primeiro giro não dispõe de substitutos para
o 2° giro; daí o prejuízo no serviço interrompido,
ou a extenuação dos animaes que, dentro em pouco,
adoecem e se tornam por completo imprestáveis70.
(Relatório do Comandante do Regimento Militar,
Tenente-Coronel Ernesto Ramos de Medeiros, ao
Exmo. Sr. Desembargador José Moreira da Rocha,
Secretário dos Negócios do Interior e da Justiça,
1919. In: Relatório apresentado ao Exmo. Sr. José
Thomé de Saboya e Silva, Presidente do Estado do
Ceará, em 1º de junho de 1919)

Segundo o relatório, para que toda a área suburbana da
capital tivesse um serviço regular, era necessário um efetivo
de cinqüenta animais e igual número de praças, destinados
unicamente para tanto, mas no quartel só havia dezesseis
cavalos.
Em 1920, o Dr. João Thomé de Saboya e Silva traz várias
melhorias para a Instituição, como se mostra abaixo, e extraídos
de sua mensagem de 1º de julho de 1920, quais sejam:
• Cel Ernesto Ramos de Medeiros funda a Escola
Regimental e o Curso Tático de Infantaria, tendo como
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instrutores do Exército: Cap Virgilio Borba, 1º Ten
Atahualpa de Alencar, 1º Ten João Gusmão de Castello
Branco, 2º Ten César Monte.
• O Cel Medeiros solicita que a Guarda Cívica seja
desmembrada da Força Policial e a criação de uma
unidade de Cavalaria.
• O Decreto nº 198, de 05.09.1919 instituiu o Regulamento
de Uniformes. - O Dr João Motta é nomeado para o
cargo de capitão-médico.
• Em 05 de novembro de 1921, A Lei nº 1926 modifica
o nome do Regimento o qual passa a denominar-se
Força Pública Militar do Ceará.
• Em 28 de outubro de 1924, pela Lei nº 2.213, o Presidente
Des. Moreira da Rocha dá nova denominação a Força
Pública Militar do Ceará que passa a denominar-se
Regimento Policial do Ceará, a partir de 1925.
Oportuno relembrar que as verbas destinadas ao
pagamento das praças saíam nos dias 5, 10, 20 e 30 de cada
mês, com “o fim de evitar que as praças fossem exploradas,
nos parcos vencimentos, por agiotas terríveis que procuravam
se aproveitar das ocasiões para efetuarem empréstimos e
fornecimentos de gêneros pelos preços que lhes pareciam
convenientes”. (Minutas de ofícios. Outubro a dezembro de
1924. nº1246. Em 14 de novembro de 1924) (A. P. E. C).
Na Revista Jandaia, edição de 1925, temos a seguinte nota
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do editor acerca do desempenho de nossa Corporação:
...É uma das cidades mais bem policiadas do Brasil e
quiçá rivalise com as grandes capitaes europeias. O
nosso corpo de policiamento é invejável: são homens
possuidores de uma instrucção mais ou menos
regular e bastante sólida; vestem, ou melhor, fardamse com um aprumo único; as perneiras envernisadas
brilham à luz, as botinas não apresentam a menor
arranhadura e são direitas em seus tacões; a roupa
limpíssima e engomadíssima dá ao nosso “bobby”
um ar de respeito e admiração...temos, sem dúvida,
uma polícia ideal: instruídos, delicados, um asseio
irrephrensivel no vestir, a maneira por que cumprem
e executam as ordens dos chefes... O Ceará neste
ponto é uma terra felicíssima e quase inegualável
(Revista A Jandaia. n. 48, 21 de jan. de 1925. p.14).

A reportagem acima mostra o valor sempre desmedido
de nossa tropa em prol da segurança pública cearense.

QUARTEL DO REGIMENTO POLICIAL DO
CEARÁ - 1925
LOCAL: PRAÇA DOS COELHOS
PERÍODO: 1925 a 29de julho de 1942
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Fonte: site institucional da PMCE – 2018

Em 28 de outubro de 1924 a Força Pública Militar do
Ceará passa a denominar-se Regimento Policial do Ceará e, em
1925, foi transferido do prédio da Praça José de Alencar para
seu novo Quartel situado na Praça José Bonifácio (outrora
Praça dos Coelhos), cuja construção se iniciara em 01.08.1923,
no governo do Dr. Justiniano de Serpa e a pedra fundamental
assentada em 15.11.1923.
Na Mensagem do Des José Moreira da Rocha, Presidente
do Estado, em 1º de julho de 1925, temos o seguinte acerca do
novo aquartelamento do Regimento:
O rigoroso escrúpulo na seleção do pessoal
competente das fileiras tem contribuído para a
crescente exacção do nosso soldado no cumprimento
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Figura 14 – Quartel General da PMCE em 1928
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de seus deveres, tornando-o mais consciente da
nobreza de sua missão. Tendo sido demolido, no
anno próximo passado, o prédio em que funccionava
a Escola de Aprendizes Artifices, á rua da Alfandega,
para ser construído, no mesmo local, o da futura
Secretaria da Fazenda, foi aquella Escola transferida
para a ala direita do Quartel da Praça Marquês do
Herval, onde estava installada a sede do Regimento,
desde 1917.
Actualmente acha-se o Regimento no seu novo
Quartel, da Praça José Bonifácio, que, embora ainda
não de todo concluído, poude, todavia alojar o seu
effectivo desta Capital.
A Lei de Fixação da Força deu-lhe o nome de
“Regimento Policial do Ceará”, composto de dois
Batalhões de Infantaria e uma Companhia de Estado
Menor; um Corpo de Guardas Cívicos, um Esquadrão
de Cavalaria e um Pelotão de Metralhadoras Pesadas,
tudo com um efetivo de 933 homens.

Vejamos agora a mensagem do Des José Moreira da
Rocha, Presidente do Estado, em 1º de julho de 1926, acerca da
nova estrutura do Regimento Policial:
O Regimento Policial do Estado é reorganizado pela
Lei nº 2.229, de 20 de outubro de 1925, passando a
ter a seguinte estrutura e um efetivo de 698 homens:
• Dois Batalhões de Infantaria
• Um Pelotão de Cavalaria
• Um Pelotão de Metralhadoras
• Um Pelotão de Bombeiros
Por ato de 14 de janeiro de 1926 é criado o 3º Batalhão
e o efetivo da Corporação passa para 1.000 homens.
O Maj de Infantaria do Exército Heitor Augusto
Editora Via Dourada
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A inauguração oficial se deu em 1927, no governo do Des.
José Moreira da Rocha. Foi ampliado no governo do Dr João
Carlos de Matos Peixoto (gestão 1928 a 1930), e pelo Interventor
Cap Roberto Carneiro de Mendonça (gestão 19311934), e do Dr.
Francisco de Menezes Pimentel é reinaugurado em 25.11.1939,
sendo encarregado das obras o então Ten-Cel PM Lluís Davi de
Sousa. Atualmente, esse quartel é o Complexo Administrativo
Operacional da PMCE.
De acordo com a mensagem do Des José Moreira da
Rocha, Presidente do Estado, de 1º de julho de 1927, o Regimento
continuou aquartelado à Praça Jose Bonifácio, exceto o 2º
Batalhão que, em 27 de janeiro de 1927, mudou sua sede de
Iguatu para a cidade de Juazeiro do Norte. Suas Companhias
ficaram assim distribuídas: 1ªCia em Sobral, 2ªCia em Juazeiro
e 3ªCia em Crato.
O Governador José Carlos de Matos Peixoto, empossado
em 12 de julho de 1928, realizou profundas mudanças no sistema
de segurança. Criou a Secretaria de Polícia e Segurança Pública,
Série Segurança publica, direito e justiça brasileira: Volume 1
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Borges é posto à disposição para as funções de
Instrutor do Regimento Policial.
O Comandante do Pel de Cavalaria é o 1º Ten Lluís
David de Souza, e se encontra em construção um
edifício para a sede daquele pelotão, cujas verbas
são custeadas pelas economias do próprio pelotão.
Foi construído um reservatório d’agua, baias e
outras acomodações para a cavalhada e preparados
campos para a invernada dos animais.
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reformulou a Polícia Militar e enfrentou o cangaceirismo no
estado.
Em 1930, conforme extraído da mensagem daquele
Governador são apresentados os: “Melhoramentos de real
importância foram introduzidos no predio do quartel da Força
Pública, sito á Praça José Bonifácio e no Pelotão de Cavallaria no
suburbio Barro Vermelho no sentido de adaptal-os melhor ao
fim a que se destinam”, e assim prossegue:
O Quartel da praça José Bonifácio é pintado interno
e externamente, pois era apenas rebocado, fez-se o
ladrilhamento do saguão e do passeio, instalação do
serviço sanitário e iluminação elétrica.
No quartel do Barro Vermelho foram criadas novas
baias, construída uma Caixa Dágua em cimento
armado e uma câmara para expurgo do milho. Foi
criada a 4ª companhia do 1º Batalhão de Infantaria
(sede na Capital) para atender o policiamento do
interior e guarnecer as respectivas cadeias, conforme
Decreto nº. 1.429, de 13 de março de 1930.
A Escola Profissional tem o curso propedêutico e
profissional, tendo diplomado 10 oficiais dos 15
matriculados.
O governo compra duas Metralhadoras leves
fabricadas pela Hotchkiss e mais quatro fuzis
metralhadoras do mesmo fabricante, tudo para a
Seção de Metralhadoras.

O 2º Batalhão tem sede em Juazeiro, com uma
Cia acantonada em Sobral.
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Fonte: Álbum de Fortaleza – 1931, de Paulo Bezerra

Figura 16 - Dia do Soldado em 1941
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Figura 15 – Quartel General da Força Pública do Estado em 1931
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Fonte: Silva (1981)
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Figura 17 – Inauguração do prédio do Pelotão de Bombeiros

Fonte: Album de Fortaleza. Paulo Bezerra (1931)

QUARTEL DA FORÇA POLICIAL DO CEARÁ 1942
LOCAL: ANTONIO BEZERRA
PERÍODO: 29.07.1942 a 08.08.1946

Editora Via Dourada

Marco Aurélio de Melo | 117

A partir de 29 de julho de 1942 o Governo do Estado
cede nosso Quartel para que nele funcionasse o 29º Batalhão
de Caçadores. Nosso Quartel General passa a funcionar
provisoriamente no quartel do Esquadrão de Cavalaria
localizada no bairro de Antônio Bezerra, o qual havia sido
construído desde 1926.
Á época era Comandante da PMCE o Cel PM Luís
Davi de Sousa que a comandou no período de 12.03.1942 a
04.09.1942(HOLANDA, 1987; RODRIGUES, 1955).

QUARTEL DA FORÇA POLICIAL DO CEARÁ: 1946
LOCAL: PRAÇA JOSÉ BONIFÁCIO
PERÍODO: 08.08.1946 a 06.03.1973
Figura 19 – Frente do Quartel General da PMCE em 1955 (Atualmente é o 5º
BPM)
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Fonte: Revista Vida Doméstica – 1935

Em 08 de agosto de 1946 o Quartel General da PM volta
a funcionar à Praça José Bonifácio em face de extinção do 29º
Batalhão de Caçadores do Exército que desocupou o prédio.
Á época era Comandante da PMCE o Cel PM Francisco
das Chagas Nogueira Caminha que a comandou no período de
31.01.1946 a 28.02.1947 (HOLANDA, 1987; RODRIGUES, 1955).

Figura 20 – Quartel do 5º BPM

Editora Via Dourada

O prédio que serviu de sede do Comando Geral da PMCE
foi denominado de Quartel do 5º Batalhão Policial Militar por
meio do Decreto Governamental de nº 9.810, de 11 de maio de
1972 e teve como primeiro comandante o Ten-Cel PM Gerardo
de Matos Dourado.

QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ - 1973
LOCAL: Av. Aguanambi, 2280, bairro de Fátima
PERÍODO: 06.03.1973 AOS DIAS ATUAIS
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Fonte: foto do autor (2019)

De e 08.08.1946 até 06 de março de 1973, o Quartel
General funcionou no antigo quartel do 5º BPM e muda-se
para sua nova sede construída no Governo do Dr. César Cals
de Oliveira Filho sito à Avenida Aguanambi, nº 2280, bairro de
Fátima, onde permanece até os dias de hoje.
Esse quartel foi iniciado em 15 de setembro de 1972,
quando era comandante da Corporação o Cel EB Dagmauro
Nunes Sabino Pinho e passou a funcionar em 1973, apesar da
inauguração oficial de sua primeira fase somente ocorrer em
06 de março de 1974, sob o comando do Cel EB Tarcísio dos
Santos Vieira. O primeiro Ajudante-Geral (Cmt do QCG) foi o
Ten-Cel PM Archias Lluís Paiva Pereira.

Editora Via Dourada

No dia 01 de março de 1974 foi publicado no Boletim do
Comando Geral nº 41 a determinação do Comandante Geral para
que todos os Oficiais prontos da Capital se fizessem presentes
à inauguração do QCG que seria realizada no dia 06.03.1974,
como se transcreve abaixo:
XIII – DETERMINAÇÃO AOS SENHORES OFICIAIS
Determino o comparecimento dos Srs. Oficiais
prontos na Capital, a solenidade de inauguração
Oficial do QCG, no dia 06 próximo, as 17:00 horas.
Este Comando convida paralelamente as Exmas.
Esposas dos Srs Oficiais a abrilhantarem as
solenidades. Uniforme: 2º Combinado (Nota nº
53/74 da 3ª Seção do EMG)

O evento foi preparado nos termos da Nota de Instrução
nº 02/PM-3 e publicado naquele Boletim conforme se transcreve
abaixo:
POLÍCIA
MILITAR
FORTALEZA - CE

DO

CEARÁ

QUARTEL
DO
COMANDO
GERAL
MARÇO DE 1974 - EMG – 1º SUBCHEFIA
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- 3ª Seção NOTA DE INSTRUÇÃO Nº 02/PM-3
1- FINALIDADE
Regular a solenidade de inauguração do prédio do
Quartel do Comando Geral (QCG) da Corporação
2- OBJETIVO
Inaugurar oficialmente o novo prédio onde o
Comando Geral e seu Estado Maior exercerão suas
atividades
3- DOCUMENTOS BÁSICOS
R- CONT;
C- 22 – 5
4- EXECUÇÃO
4.1 CONSTRUÇÃO E FORMAÇÃO DA TROPA:
- Guarda de Honra, constituída pela Cia de Alunos;
- 1 Cia do 5ºBPM;
1 Cia do BPTRAN;
1 Cia do CBPM
Banda de Música Todos em coluna por seis 4.2
LOCAL E DATA:
Pátio externo e interno do QCG – Dia 06 de março
de 1974, as 17:30 horas.
4.3 COMPARECIMENTO
- Todos os Oficiais prontos na Capital.
4.4 UNIFORME
Guarda de Honra – 1º Uniforme (branco-azul);
Banda de Música: Uniforme de Parada (blusão
branco);
Demais componentes da Tropa: Uniforme de Serviço
(sol a sol), armado;
Oficiais: 2º Uniforme (combinado);
Guarda do Quartel: o mesmo da Banda de Música.
4.5 HORÁRIOS
17:00 horas: Chegada ao local;
Editora Via Dourada

17:15 horas: Dispositivo pronto;
17:25 horas: Chegada do Exmo. Sr. Gen - Cmt da
10ª RM;
17:30 horas: Chegada do Exmo. Sr. Governador e
início da solenidade ;
5. DESENVOLVIMENTO DA SOLENIDADE
5.1 Recepção ao Exmo. Sr. Gen. Cmt da 10ª RM;
Acesso pela Av. Aguanambi (N – S);
Quando desembarcar S. Excia. O corneteiro
executará o toque de sentido com execução
Ato contínuo o Cmt. Da Guarda de Honra comandará:
Ombro-Armas e Apresentar-Armas, executando a
Banda de Música, neste momento o toque de General
de Divisão
O Cmt. Da 10ª RM será recebido na alameda externa
pelo Sr.Cmt Geral. - O Cmt. Da Guarda de Honra
comandará: Ombro-Armas, DescansarArmas e
Descansar.
5.2 Recepção ao Exmo. Sr. Governador do Estado:
Acesso pela Av. Aguanambi (N- S);
Ao desembarcar S. Excia. O corneteiro executará o
toque de sentido com execução.
O Comandante da Guarda de Honra comandará:
Ombro-Arma,
Apresentar-Armas e Olhar a Direita.
Nesse momento a Banda de Música executará os
acordes do Hino do Ceará correspondentes ao preito;
Ato contínuo o Cmt da Guarda de Honra deslocar-se á
a distância convencional do Governador e procederá
a apresentação de estilo. - Em seguida o Chefe do
Poder Executivo Estadual passará em revista a tropa,
sendo acompanhada pelo seu Comandante.
Ao término da Revista o Cmt da Guarda de Honra
novamente passará em revista a seu cumprimento
ao Sr. Governador, nos termos do R -cont. - O
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Exmo. Sr. Cmt Geral receberá o Governador eu
acompanhará a área da entada do Quartel.
Concomitantemente, a Guarda de Honra deslocarse á para o pátio interno do Quartel, pelo Portão das
Armas, estacionando á frente do mastro principal,
com a testa voltada para o W e a fronte para o S, onde
aguardará o hasteamento da Bandeira Nacional.
A Banda de Música também se deslocará em silêncio
e estacionará. - Ao mesmo tempo em que a Guarda
de Honra se deslocar , a Cia do 5ºBPM deslocar-se á
em direção ao pátio da solenidade.
Quando a testa da fração atingir a asa esquerda
do Portão das Armas, o Comandante da mesma
comandará: Alto, Direita-Volver, DescansarArmas e
Descansar.
Em seguida, os Oficiais e Graduados se colocarão
á direita da mesma, tomando as suas posições
regulamentares.
Por ocasião do hasteamento do Pavilhão Nacional,
toda a Cia do 5º BPM obedecerá o comando do
Comandante da Guarda de Honra.
5.3 Inauguração do Prédio do QCG
Corte da fita simbólica e cerramento da placa alusiva
ao evento por S.
Excia. O Sr. Governador do estado
Discurso do Exmo. Sr. Cel Comandanta Geral;
Discurso do Exmo. Sr. Governador do estado;
Benção simbólica das Instalações por S. Excia.
Revma. Arcebisto Metropolitano de Fortaleza;
Os presentes serão convidados a se deslocar ao
pavimento superior (sacada principal).
5.4 Hasteamento da Bandeira
Os Exmos. Srs Governador do Estado e Gen. da 10ª
RM serão convidados pelo Sr. Comandanta Geral a
dirigirem-se ao Pórtico dos Mastros.
Editora Via Dourada

Presentes referidas autoridades aquele local, o Cmt.
Da Guarda de Honra comandará: Sentido, OmbroArmas e, em continência ao Pavilhão Nacional
Apresentar- Armas.
A Banda de Música executará o Hino Nacional,
ocasião em que o Pavilhão Nacional, a Bandeira
do Estado do Ceará e o Estandarte da PMCE serão
hasteados, respectivamente, pelos Exmos. Srs
Governador, Comandante da 10º RM e Comandante
Geral da PMCE.
5.5 Desfile da Tropa
O comandante da Tropa ordenará os toques de
Sentido, Ombro Armasa e para o desfile, OrdinárioMarche (com execução).
A tropa, cuja testa deverá estar á altura da asa
esquerda do Pavilhão Principal do Quartel, iniciará
o desfile acompanhando o sentido da pavimentação
externa, de modo a passar em frente a sacada
principal (ver croquis em anexo)
Ao se aproximar da primeira bandeirola, o
Comandante da Tropa determinará o toque de
Sentido em Continência a Direita, sem execução,
prestado continência de estilo as autoridades.
Os Comandantes das diversas frações, ao se
aproximarem dos locais designados, comandarão
á voz: Sentido, Olhar á Direita procedendo a sua
continência de praxe os componentes da Tropa
executarão os movimetos previstos no R – Cont.
Á proporção que ultrapassarem a última bandeirola,
as frações deverão desfazer os movimentos ‘em
continência’ e prosseguirão até o local indicado para
o estacionamento (ver croquis anexo)
6. Prescrições Diversa
O A.j Geral adote as providências, junto ao SIF para
o coquetel que deverá ser servido no Salão Nobre,
Série Segurança publica, direito e justiça brasileira: Volume 1

ATÉ AQUI O SENHOR NOS AJUDOU. 1Sm 7:12

Marco Aurélio de Melo | 125

ATÉ AQUI O SENHOR NOS AJUDOU. 1Sm 7:12

126 | Quartel General da Polícia Militar do Ceará de 1834 a 2019

após o desfile militar.
O SECON instale o serviço de som com 2 microfones
no pátio externo - O BATRAN adote as providências
quanto ao trânsito e estacionamento de veículos no
QCG, designando para isso um oficial Subalterno e
as praças convenientes.
A 2ª Seção do EMG estabeleça esquemas de
segurança as autoridades e do Quartel.
O SERP deverá fornecer dados sobre a obra recém
inaugurada e providenciar um locutor para a
cobertura da solenidade, bem assim a impresa em
geral para as reportagens neessárias.
A Cia de Obras providencie marcação para os locais
do desfile e estacionamento.
Os transportes para movimentação da Tropa ficarãoa
cargo da 4ª EMG. - A supervisão dos treinamentos
e da solenidade fica a cargo da 3ªEMG. - Por ocasião
da solenidade e do desfile miitar a Guarda do Quartel
deverá estar formada no ‘ hall’ Lateral do prédio ,
onde há acesso privado para o Comandante Geral.
Quando da saída do Exmo. Sr. Governador do Estado,
a Guarda do Quarteal formará nas proximidades do
portão das Armas, para continência de praxe.
As frações particulares da solenidade deverão
comparecer no QCG, no dia 05 de março (terçafeira), as 7:30 horas, para treinamento.
Apenas as viaturas dos Exmos. Srs. Governado do
Estado e Gen Comandante da 10ª RM estacionarão
no interior do QCG, as demias estacionarão em local
designado (ver croquis em anexo).
Comissão de Recepção:
Cel Romeu
Cel Onofre
Ten Cel Jarbas
Ten Cel Clebor
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Ten Cel Menezes
Major P. Pessoa
Cap. Leal
Cap. Eliseu
Cap. Décio

Nesta data a Polícia Militar do Ceará assiste o
momento de relevante importância da inauguração
do imponente Quartel do Comando Geral, que
se constitui num verdadeiro marco na história da
Corporação. A Milícia Cearense, durante os seus
138 anos de existência, teve o seu Comando Geral
instalado em outros lugares, o que nos permite
rememorar, neste instante de tão alta significação.
Durante o século passado, a PMCE esteve aquartelada
em vários prédios, onde também se situava toda a
vida administrativa, de vez que não existiam outros
Quarteis, além do Central.
Logo após a sua criação, a Policia Militar foi
instalada no prédio onde hoje funciona a Secretaria
de Segurança Pública. Em 1892, durante o Governo
Providencial do Dr. José Freire Bezerril Fontenele,
foi construído, na praça Marques de Herval, hoje
Praça José de Alencar, um Quartel para o Batalhão
de Segurança, denominação dada a Corporação
naquela época. O prédio em referência, inaugurado
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ATÉ AQUI O SENHOR NOS AJUDOU. 1Sm 7:12

No dia do evento foi lida a seguinte mensagem do
Comandante-Geral:
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pomposamente em 1º de janeiro de 1893, é o mesmo
onde até bem pouco tempo funcionava o Centro de
Saúde. Todavia, antes de ter o seu próprio Quartel,
especificamente edificado na Praça José de Alencar, o
Comandante da PM esteve de 1877 a 1892 instalado
no prédio onde hoje funciona o tradicional Liceu do
Ceará, na Praça Fernandes Vieira.
Após a passagem do século, a PMCE transferiu-se
da praça José de Alencar para um majestoso prédio,
na praça da Bandeira, o qual foi cedido, alguns anos
após, para a instalação do Colégio Militar, voltando
assim a Corporação para o Quartel da Praça José de
Alencar.
Em 1927, o Governador do Estado, Desembargador
Moreira da Rocha, inaugurou um novo Quartel para
o Comando Geral da Polícia Militar, na Praça José
Bonifácio, tendo ali permanecido até 1942, época
em que foi o mesmo cedido provisoriamente ao
29º Batalhão de Caçadores. O Comando passou
a funcionar no Quartel do antigo Esquadrão de
Cavalaria, hoje Academia de Polícia General Edgard
Facó, no Bairro de Antônio Bezerra. Extinto em
1946, o 29ºBC, o Comando Geral voltou ao Quartel
da Praça José Bonifácio, onde esteve instalado até
agora, quando se transmuda para este imponente
Quartel.
Assim, a Polícia Militar do Ceará, que durante toda
a sua existência tem participado ativamente da
Editora Via Dourada

formação e no crescimento do povo cearense, com
atuação proeminente em todos os fatos relevantes de
sua história, recebe hoje do Governo do Estado esta
majestosa obra, que evidencia, de modo patente, o
quanto representa a sua política de revitalização do
setor de imprescindível ao desenvolvimento global
do Estado.
O novo Quartel do Comando Geral, que se inaugura,
teve a sua construção iniciada em outubro de 1972,
durante o Comando do Coronel Dagmauro Nunes
Sabino Pinho.
Projetada pelo renomado Arquiteto Francisco
Luciano Marrocos Aragão, a obra obedece a uma
linha arquitetônica de relevante valor artístico e de
excelente composição funcional, adequada às suas
precípuas finalidades. Assim, o alto Comando da
Polícia Militar estará em condições ambientais para
desenvolver, com maior proficiência, a política de
segurança interna preconizada como pré-requisito
essencial para a conquista do grande objetivo: O
DESENVOLVIMENTO DO CEARÁ.
O novo Quartela do Comando Geral da Polícia Militar
do Ceará, ocupa uma área de 7.000 mil metros
quadrados, formando três blocos: a) Gabinete do
Comando Geral e Assessoria: b) Estado Maior e
dependências Administrativas: c) Rancho, Cassino
e Refeitórios. Os três blocos são divididos por pátios
para formatura, extensos jardins, castelos d’água e
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faixa arborizadas.
Dois blocos, agora, são inaugurados, constituindose 50% do total da obra. O último bloco é meta
integrante do programa de realização do ano em
curso.
É mais uma grande conquista do Governo da
Confiança, é mais um grande passo resultante da
conjugação de esforços do Governo e do Povo para
a grandeza do Ceará.
Valor da Obra: R$ 2.783.885,83
Figura 21 - fotos do QCG em 2019.

Figura 22 - fotos do QCG em 2019.
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Figura 24 - fotos do QCG em 2019.

*
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Figura 23 - fotos do QCG em 2019.

CAPÍTULO 3
SÍMBOLOS INSTITUCIONAIS

A instituição do Brasão de Armas e do Estandarte da
Polícia Militar do Ceará foram feitos em comemoração aos 126
anos de existência, como homenagem pelos serviços ao Estado,
à Pátria e à sociedade, como bem explicado logo no art. 1º do
Decreto nº 4.432, de 10 de maio de 1961.
Ocorre que o desenho desses símbolos institucionais
não surgiram ao acaso. Na verdade, foram desenhados pelo Sr.
Alberto Lima, Chefe do Gabinete Fotocartográfico do Ministério
da Guerra, por solicitação do então Major José Silvino da
Silva, que fazia parte de uma comissão designada pelo Cel PM
Raimundo Guanabara, Comandante Geral da PMCE, nos termos
do Bol Int nº 095, de 27 de abril de 1959, abaixo transcrito:
Boletim Interno nº 095, de 27 de abril de 1959
XI – Designação de Comissão
Designo uma comissão composta dos majores José
Edilberto Bedê e Silva, José
Silvino da Silva e Cristóvão Peixôto de Holanda
para confeccionar o modelo de “BRAZÃO” da Polícia
Militar do Ceará.
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Assina: Raimundo Guanabara – Coronel
Comandante Geral
Confere: Francisco Bento da Silva – Ten.Cel SubComandante.

O fato é que a comissão acima era composta por Oficiais
do mais alto gabarito em termos de legislação e ensino, contudo,
nenhum deles tinha conhecimento de heráldica, e por seu
ato grau de responsabilidade, preferiram solicitar apoio ao Sr
Alberto Lima, naquele mesmo ano de 1959 , contudo a resposta
só chegou em 1960, por meio de carta abaixo transcrita:
Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, 21 de junho de
1960.
Sr. Major José Silvino da Silva Saudações.
Em primeiro lugar minhas desculpas pela demora.
Os múltiplos afazeres aqui no Ministério da
Guerra, não dão sobra para tratar, como desejo,
de outros trabalhos, principalmente de heráldica,
especialmente em que foi mestre o saudoso cearense
Gustavo Barroso, ultimamente desaparecido.
Junto, estou remetendo a minha sugestão, passível
de qualquer modificação que V.Sª julgar necessário.
Uma vez aprovado o meu trabalho, então
providenciarei a clicherie e um desenho numa
só cor convencionado de acordo com os cânones
heráldicos.
Cordialmente, Alberto Lima - Chefe do Gabinete
Fotocartográfico.

Esse Brasão foi posto à aprovação em uma reunião
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POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ FORTALEZA-CEARÁ
QUARTEL GENERAL SEGUNDA-FEIRA- 8 MAI 61
BOLETIM Nº 97
[…]
3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMISTRATIVOS
II – APROVAÇÃO DE BRAZÃO DE ARMAS E
ESTANDARTE DA POLÍCIA MILITAR
- Em reunião realizada nêste Q.G., no dia 30 de
janeiro último, presidida por êste
Comando, com a participação dos Coronéis
Raimundo Guanabara, Sub-Cmt., Mozart Pereira
Gondim, Cmt. do C.B.S., José Gerson Alves, Diretor
de Ensino, Tenentes-Coronéis Francisco Filgueiras
Cruz, Cmt. do Grupamento Escola General Edgard
Facó, Cristóvão Peixôto de Holanda, Cmt. do 1º B.P
e Majores
José Silvino da Silva, então Chefe da II/E.M. e
Gerardo Fragôso de Vasconcélos, Chefe da III/E.M.,
foi apresentado um modêlo de Brazão de Armas
desta P.M., confeccionado por solicitação dêste
Comando, pelo Sr. Alberto Lima, Chefe do Gabinete
Fotocartográfico do Ministério da Guerra.
Em seguida, foi também apresentado uma sugestão
para um ESTANDARTE da Corporação, com um
modêlo igualmente confeccionado pelo Sr. Alberto
Lima. Depois do cuidadoso exame em relação à
forma e côres, a comissão acima citada houve por
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presidida pelo o Cel EB Aluisio Brígido Borba, então Comandante
Geral da PMCE, cuja solução foi publicada no Bol Int nº 097,
de 08 de maio de 1961, que, com pequenas ressalvas aprova
o Brasão e o Estandarte da PM, como se vê na transcrição do
resultado da reunião:
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bem aprovar o modêlo, cuja descrição, forma e
dimensões, são a seguir enumeradas:
1 – BRAZÃO DE ARMAS
Escudo português, cortado de dois traços, formando
três faixas. Na primeira, em campo vermelho (góles)
elementos da insígnia policial militar, constituída de
um fuzil e uma lança, tendo, sôbre o cruzamento
dos mesmos, um escudo verde e amarelo, carregado
de uma estrêla de prata, lança e fuzil de ouro; na
segunda faixa, partida, formando dois quartéis,
tendo, no primeiro, um sol de ouro, dois ramos de
louros, cruzados no pé, envolvendo três estrêlas,
sendo os ramos de verde e as estrêlas em vermelho;
na terceira faixa, de azul, uma jangada e um farol de
ouro, sôbre um mar revolto, de prata e verde.
Sôbre o escudo, um castelo ameiado, de ouro e de
uma porta ao centro. Tudo arrematado, na base,
por um listão de prata, com os seguintes dizeres em
vermelho: POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ.
O escudo português representa a orígem da
nacionalidade; as três faixas, cuja orígem provém
da couraça dos cavaleiros medievais, dizem das três
denominações titulares da Polícia Militar do Ceará,
durante a sua alentada e gloriosa existência, desde sua
criação pela Lei nº 13, de 24 de maio de 1.835: Corpo
Policial, Fôrça Policial e Polícia Militar; fuzil, lança,
escudete e estrêla, são elementos componentes das
insígnias das Polícias Militares Estaduais, aprovados
pelo Regulamento de Uniformes do Exército; o sol
significa a torridez com que o astro rei caustica a
terra cearense; os dois ramos de louro, envolvendo
três estrêlas, falam bem alto da atuação da Polícia
Militar do Ceará, na guerra entre o Brasil e o Paraguai,
na qual saiu mortalmente ferido o bravo Gerenal
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2 – CÔRES
O verde e o amarelo do escudete, além de
representarem as côres marcantes da nacionalidade,
também definem as tintas que destacam a bandeira
estadual, criada pelo Decreto nº 1.971 de 25 de
agosto de 1.992; vermelho – valor, intrepidez, ânimo
valoroso e decidido; azul – serenidade e realeza;
verde – esperança e liberdade; ouro – riqueza, força
e fé; prata – inocência e lisura.
3 – ESTANDARTE DA POLÍCIA MILITAR
Campo partido de três palas, de azul, branco e
vermelho, tendo, no centro a imagem, bordada em
côres de Brazão de Armas da Polícia Militar; na haste,
o laço nacional constante de todos os estandartes
das Unidades históricas do Exército Nacional.
Forma e dimensões
Comprimento, 1,10m; largura, 0,77m. O pano
será dividido em três palas verticais, ocupando as
das extremidades, cada uma, um quarto (¼) da
dimensão e a do centro, um meio (½), estando
assim colocadas: a da esquerda, azul (0,275m); a
do centro, branca (0,550m); a da direita, vermelha
(0,275m). O Brazão, inscrito no centro do estandarte
terá 0,35m (da extremidade superior do castelo à
base), de altura e de largura, 0,30m (diâmetro do
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Antonio de Sampaio, cearense ilustre, hoje, em sua
memória, patrono da Arma de Infantaria de nosso
glorioso Exército; jangada, símbolo da bravura dos
homens do mar, cearenses de têmpera inflexível, na
lampejos do farol de Mucuripe que se vê à dextra,
enfrentando os “verdes mares bravios”, como disse o
poeta; o castelo que encima o conjunto, caracteriza o
timbre que completa o Brazão de Armas do Estado.
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semi-círculo formado pelo listão da base).
Côres
Branco – côr simbólica da pacificação, função
precípua das Polícias Militares; azul e vermelho
– côres simbólicas das fôrças de terra do Exército
Nacional, das quais as PP.MM. são reservas.
- Em consequência, faça-se o expediente
encaminhando-se ao Exmº Sr. Governador do
Estado proposta criando êsses símbolos.(Nota nº
24/61, da I/E.M.)”.

Feitos os expedientes necessários, o Governador do
Estado, José Parcifal Barroso edita o Decreto nº 4.432, de 10 de
maio de 1961, publicado no D.O. nº 8.046, de 12 de maio de 1961
e transcito para o Boletim do Quartel General nº 103, de 17 de
maio de 1961 (quarta-feira), instituindo o Brasão de Armas e
o Estandarte como parte das comemorações alusivas aos 126
anos de criação da Polícia Militar, já explicado anteriormente.
Abaixo transcrevemos o dito decreto.
DECRETO N. 4.432, DE 10 DE MAIO DE 1961
Publicado no D.O. nº 8.046, de 12 de maio de 1961
Transcrito para o Boletim do Quartel General nº
103, de 17 de maio de 1961 .6
Adota Brazão de Armas e Estandarte para uso na
Polícia Militar do Ceará.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, usando
das atribuições que lhe confere o Art. 34, n. I, da
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Art.1º– Ficam adotados, para uso na Polícia Militar
do Ceará, Corporação que está completando 126
anos de existência, no decorrer dos quais há prestado
os mais assinalados serviços ao Estado, à Pátria e à
sociedade, um Brazão de Armas e um Estandarte.
Art.2º– O Brazão de Armas, confeccionados
segundo o modelo anexo ao presente Decreto, será
colocado em lugar de destaque no Quartel General
da Corporação, com miniaturas nos Quartéis e sédes
das unidades e órgãos subordinados, passando a
figurar como timbre nos papéis oficiais da Polícia
Militar, servindo como um farol a guiar os policiais
cearenses na trilha certa que constitue as suas
tradições de honra, civismo e fidelidade à ordem
constituida, que sempre foram características da
milícia cearense.
Art.3º– O Estandarte de Polícia Militar, com a forma
e dimensões constantes
do modelo que a êste acompanha, será conduzido
por ocasião de revistas e desfiles da tropa, pelo aluno
mais distinto do Curso de Formação de Oficiais, ao
lado do Pavilhão Nacional.
Art.4º– Fica o Comando da Polícia Militar do Ceará
autorizado a providenciar a confecção dêsses
símbolos.
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Constituição Estadual de 23 de Junho de 1947,
DECRETA:
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Art.5 – Êste Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Palácio do Governo do Estado do Ceará, em Fortaleza,
10 de maio de 1961.
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JOSÉ PARCIFAL BARROSO
JOSÉ GÓES DE CAMPOS BARROS.

1. Descrição
Escudo português, cortado de dois traços, formando três
faixas. Na primeira, em campo vermelho (góles) elementos da
insígnia policial-militar, constituída de um fuzil e uma lança,
tendo, sobre o cruzamento dos mesmos, um escudo verde e
amarelo, carregado de uma estrela de prata, lança e fuzil de
ouro; na segunda faixa, partida, formando dois quartéis, tendo,
no primeiro, um sol de ouro e, no segundo, dois ramos de
louros, cruzados no pé, envolvendo três estrelas, senestrelas de
vermelho;na terceira faixa, de azul, uma jangada e um farol de
ouro, sobre um mar revolto, de prata e verde.
Sobre o escudo, um castelo ameiado, de ouro e de uma
porta ao centro. Tudo arrematado, na base, por um listão de
prata, com os seguintes: POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ.
O escudo português representa a origem da nacionalidade;
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as três faixas, cuja origem provém da couraça dos cavaleiros
medievais, dizem das três denominações titulares da Polícia
Militar do Ceará, durante sua alentada e gloriosa existência,
desde a sua criação pela Lei nº 13, de 24 de maio de 1.835:
Corpo Policial, Força Policial e Polícia Militar; fuzil, lança,
escudete e estrela, são elementos componentes das insígnias
das Polícias Militares Estaduais, aprovado pelo Regulamento
de Uniformes do Exército; o sol significa a torridez com que
o astro rei caustica a terra cearense; os dois ramos de louro,
envolvendo três estrelas, falam bem alto da atuação da Polícia
Militar do Ceará, na guerra entre o Brasil e o Paraguai, na qual
saiu mortalmente ferido o bravo Gerenal Antonio de Sampaio,
cearense ilustre, hoje, em sua memória, patrono da Arma de
Infantaria do nosso Glorioso Exército; jangada, símbolo da
bravura dos homens do mar, cearenses de têmpera inflexível,
navega, iluminado pelos lampêjos do farol de Mucuripe que se
vê à destra, enfrentando os “verdes mares bravios”, como disse
o poeta; o castelo que encima o conjunto, caracteriza o timbre
que completa o Brazão de Armas do Estado.
2. Côres
O verde e o amarelo do escudete, além de representarem
as côres marcantes da nacionalidade, também definem as
tintas que destacam a bandeira estadual, criada pelo Decreto
Série Segurança publica, direito e justiça brasileira: Volume 1
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nº 1.971 de 25 de agosto de 1.922; vermelho – valor, intrepidez,
ânimo valoroso e decidido; azul – serenidade e realeza; verde
– esperança e liberdade; ouro – riqueza, fôrça e fé; prata –
inocência e lisura.
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ESTANDARTE DA POLÍCIA MILITAR

1. Forma e dimensões
Campo partido de três palas, de azul, branco e vermelho,
tendo, no cent
Imagem, bordada em côres do Brazão de Armas da
Polícia Militar; na haste, o laço nacional constante de todos os
estandartes das Unidades históricas do Exército Nacional.
Comprimento, 1,10m;
Editora Via Dourada

Largura, 0,77m.
O pano será dividido em três palas verticais, ocupando
as das extremidades, cada uma, um quarto (¼) da dimensão
e a do centro, um meio (½), estando assim colocadas: a da
esquerda, azul (0,275m); a do centro, branca (0,550m); a da
direita, vermelha (0,275m).
O Brazão, inscrito no centro do estandarte terá 0,35m
(da extremidade superior do castelo à base), de altura e 0,30m
(diâmetro do semicírculo formado pelo listão da base) de
largura.
2 . Côres
Branco – côr simbólica da pacificação, função precípua
das Polícias Militares; azul e vermelho – côres simbólicas das
fôrças de terra do Exército Nacional, das quais as PP.MM. são
reservas e Forças Auxiliares”.
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O NOVO MODELO DE BRASÃO: EQUÍVOCO
HISTÓRICO E DE HERÁLDICA
Por desconhecimento histórico, acreditava-se que o
Brasão de Armas da PMCE não tinha regulamentação e que,
por esse motivo, deveria ser criado “oficialmente”. Esse fato deu
origem a duas mudanças equivocadas nas cores e formas do
brasão. Inicialmente, o Cel PM Marcos Aurélio Macedo de Melo
fez documento ao comando alertando sobre o erro cometido.
Esse documento foi encaminhado ao Ten-Cel PM João Xavier de
Holanda, historiador e chefe do Instituto Histórico e Cultural, o
qual firmou documento, informando que o atual brasão estava
correto, assistindo razão na mudança.
Posteriormente, o engano do historiador e da
Coordenadoria que modificou foi parcialmente corrigida, com
a edição da Nota nº 1.750/2013-Gab Adj publicada no BCG nº
210, de 07.11.2013, trazendo as cores originais de volta, contudo,
mais um equívoco, muda as formas do escudete, da lança e do
farol. Abaixo a transcrição do Boletim:
BCG 210 – 07.11.2013 Nota nº 1750/2013-GAB.
ADJ - O Cel PM, Comandante Geral Adjunto/PMCE
no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista
que o brasão desta PMCE vem sendo utilizado em
desacordo com a definição heráldica, onde não é
menos raro a visualização de várias tonalidades e
formas diferentes, e que após um minucioso estudo
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Da Heráldica: Escudo português terciado em faixa.
1º em goles, cruzados um fuzil e umalança armados
de ouro, sobreposto um escudete, tipo francês,
partido em sinople e ouro com estrela cinzelada. 2º
partido: 1º em sinople com sol e 2º em ouro com
três estrelas carregadas de goles postas em aspa e
ladeado por ramo de louro. 3º em blau,com jangada
em ouro navegando em mar agitado de sinople,
faixado de prata com espumante de prata. Um farol
do mesmo em sinestra. No dístico em caixa alta:
POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ. Timbre: Torre em
ouro lavrada de negro.
Da justificativa do escudo e das figuras
O escudo é a herança cultural do ‘Exército Nacional’
de Portugal e do Brasil. As suas partições são as
três devoções dos cavaleiros, origem das ordens
militares: preservar a vida, a honra e os bens, afeitos
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de suas características com embasamento na arte e
ciência da descrição heráldica, resolve DETERMINAR
que, doravante, toda a Corporação deverá utilizar o
modelo do brasão que segue anexo a este boletim,
com vistas a uma identidade visual institucional.
QCG em Fortaleza-CE, 05 de novembro de 2013.
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ao juramento de todo policial, que representam os
Direitos Universais da Humanidade, a Corporação e
a Constituição Federal e Estadual. Ou seja, na mente
a dignidade humana, na armadura o juramento e
no caminho a Lei e a Pátria. No primeiro quartel
o emblema conta a origem, a evolução histórica da
corporação - como arma de Infantaria e Cavalaria das
Forças Militares do Brasil - e o Escudete tipo francês
com estrela retrata a Corporação em seu princípio
fundador e filosófico; ser uma gendermeriae a
eterna missão de servir à pátria com abnegação.
A segunda faixa é o reconhecimento. O Sol é o
Império Brasileiro, que no “Pacto Federativo” de
1831, deu origem a Resolução Provincial nº 13, de
24 de maio de 1835, a qual criou a Força Pública do
Ceará, embrião da atual Polícia Militar do Ceará; O
sol representa, ainda, a fortaleza moral do policial
militar cearense, o crisol dos bravos forjados no
calor dos sertões, com a valentia reconhecida nas
mais árduas batalhas de hoje e outrora. As estrelas,
em sangue, e o laurel fazem menção à participação
na ‘Guerra do Paraguai’, e ao juramento de servir
a pátria cearense, “mesmo com o risco da própria
vida”. Na ponta as armas retratam o amor e a
devoção aos valores da terra - o orgulho de ser guia
da liberdade no Brasil - que nos fez a “Terra da Luz”.
E a jangada guiada pelo Farol em mar revolto é a
vitória sob as adversidades.
Das Cores
O OURO (amarelo) – nobreza de caráter e honra.
Arma as insígnias policiais, o escudete, o sol, o
quartel sinestra da 2ª faixa e a jangada. É cor
heráldica do Brasil e do Estado; Destaca a nobreza
do serviço policial militar; a soberania histórica do
povo cearense e a liberdade.
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A PRATA (branca) – Arma a estrela no escudete, o
farol e o mar. É a integridade de servir com verdade,
lisura e pureza dos gestos na causa da defesa social;
É a fé do altruísmo, que atenua o valoroso mister.
O GOLES (vermelho) – defende o campo do chefe
onde estão as insígnias militares e as estrelas
em aspa. É signo das grandes ordens militares e
demonstra a bravura, o valor e a intrepidez, que os
homens da PMCE designam de sua ânima em defesa
de seu povo, representa a Polícia Militar do Ceará
em seus valores máximos;
A SINOPLE (verde)- é sina da liberdade, das glórias
dos bons serviços prestadose da esperança. Arma o
escudete, o quartel destra da 2ª faixa, os ramos de
louro e o mar revolto. Representa as cores marcantes
da pátria brasileira, enaltecidas na Bandeira Estadual
(criada pelo Decreto nº1971 de 25 de agosto de 1922);
o reconhecimento dos grandes feitos da PMCE pela
bravura, em defesa da sociedade cearense e nação
brasileira e a esperança virtuosa do povo.
O BLAU (azul) - cobre a ponta, defende a jangada,
o farol e o mar - símbolos do Estado- e destaca a
busca da ordem pela da justiça, com coerência e
serenidade.

O fato é que o uso do brasão em documentos, apesar de
sua previsão legal, era raro na Corporação. Os documentos que
vinham com papel impressos continham, como por exemplo,
a Declaração de Beneficiários do Serviço de Pensão Policial
Militar.
Documentos como ofícios, memorandos, partes e boletins
não continham o brasão.
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Figura 22 - Brasão de Armas (1º e 2º modelo são de 1961; o 3º modelo é de
set 1979, e o 4º de 2013)
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O patrono das Polícias Militares brasileiras é Joaquim José
da Silva Xavier - Tiradentes, conforme Decreto-lei nº 9.208, de
29 de abril de 1946. O mártir também é considerado o Patrono
cívico da nação brasileira por força da Lei nº 4.897,
Biografia
Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como
Tiradentes, nasceu em 12 de Novembro de 1746 na cidade de
Pombal, no estado de Minas Gerais. Alistou-se em 01.12.1775 no
posto de Alferes no Regimento de Cavalaria de Minas Gerais,
tropa da Capitania de Minas Gerais. Participou da Inconfidência
Série Segurança publica, direito e justiça brasileira: Volume 1
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Mineira, sendo por esse motivo preso e enforcado no dia 21 de
Abril de 1792, no Rio de Janeiro. Seu corpo foi esquartejado e
exposto em praça pública.
Frei Raimundo Penaforte, o confessor, escreveu o seguinte
sobre Tiradentes:
“Foi um daqueles indivíduos da espécie humana que
põem em espanto a própria natureza. Entusiasta, empreendedor
com o fogo de um D. Quixote, habilidoso com um desinteresse
filosófico, afoito e destemido, sem prudência às vezes, em outras
temeroso ao cair de uma folha; mas o seu coração era sensível
ao bem. A Coroa quisera, com o espetáculo do enforcamento,
afirmar o seu domínio sobre a colônia brasileira. Tiradentes
tentara, com o sacrifício, salvar os companheiros e abrir ao
povo o caminho da emancipação política. Um espírito inquieto,
um homem leal, esse Alferes Joaquim José da Silva Xavier, por
alcunha Tiradentes - Herói sem medo de todo um povo”.
Fonte:
Site da
Polícia
Militar
de
<http://www.pm.mt.gov.br/patrono-da-policia>
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21 DE ABRIL: DIAS DAS POLÍCIAS MILITARES
DECRETO-LEI Nº 9.208, DE 29 DE ABRIL
DE 1946

O Presidente da República, Considerando que entre os
grandes da história
pátria que se empenharam pela manutenção da ordem
interna, a vulta a figura heróica de Alferes Joaquim José da Silva
Xavier (Tiradentes) o qual, anteriormente aos acontecimentos
que foram base de nossa Independência, prestara à segurança
pública, quer na esfera militar quer na vida civil, patrióticos
serviços assinalados em documentos do tempo e de indubitável
autenticidade; Considerando que a ação do indômito protomártir
da Independência, como o soldado da Lei e da Ordem, deve
constituir um paradigma para os que hoje exercem funções
de defesa da segurança pública, como sejam as polícias civis e
militares, às quais incumbe a manutenção da ordem e resguardo
das instituições: Usando da atribuição que lhe confere o art.
180 da Constituição,
DECRETA:
Artigo único. Fica instituído o Dia das Polícias Civis e
Militares que será, comemorado todos os anos a 21 de Abril,
data em que as referidas corporações em todo o país realizarão
Série Segurança publica, direito e justiça brasileira: Volume 1
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Institui o Dia das Policias Civis e Militares, que será
comemorado a 21 de abril.
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comemorações cívicas que terão como patrono o grande vulto
da Inconfidência Mineira.
Rio de Janeiro, 29 de Abril de 1946, 125º da Independência
e 58º da República.
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EURICO G. DUTRA
Carlos Coimbra da Luz.
Este texto não substitui o original publicado no Diário
Oficial da União - Seção 1 de 02/05/1946.
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SANTO EXPEDITO O PADROEIRO DA

Na PMCE, é comemorado no dia 19 de abril o Dia de
Santo Expedito, o padroeiro da Corporação. Sua imagem veio
de Recife e foi colocada na Capela de Santo Expedito idealizada
pelo Cel Procópio e que se localiza no atual quartel do 5º BPM,
localizado à Praça José Bonifácio. A primeira missa na Capela
foi realizada pelo Monsenhor Otávio de Pe. Pedro Perdigão
Sampaio foi nomeado Capelão Militar e a partir de 1º de março
de 1941, as missas passaram a ser realizadas aos domingos.
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Figura 23 – Foto de abril de 1947, tendo a frente o Capitão Cpl Pe. Arquimedes
Bruno

Fonte: Revista Sentilena, nº 43, 2010
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CANÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ - 1918

Do Brasil sou o livre soldado
Palpitante de fé e de amor,
Se meu sabre conservo empunhado,
Não conheço ambição nem rancor
ESTRIBILHO
Exclamo impávido
Em tom viril,
Viva a República
Viva o Brasil!
Meu ardente desejo de moço,
É amar defender e servir
Meu Paiz, este jovem colosso
Destinado ao mais belo porvir
Uma Patria mais nobre e mais bela,
Entre todas no mundo não há !
Quem não morre de amores por ela?
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Letra: Antonio Sales
Música: Ten Martiniano José Monteiro
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Quem seu sangue por ela não dá?
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Do Amazonas ao Prata se estende
Sob um céu de puríssimo azul;
Coração que bondoso respelende,
Traz no peito o Cruzeiro do Sul.
Essa cruz luminosa é o emblema
Da nobreza de meus ideais
Que só visam a glória suprema
Das conquistas sublimes da Paz.
Sou amigo da paz, porém quando
A injustiça brutal pretender,
Nos ferir, nossa Pátria insultando,
Saberei pelejar e vencer...
COMENTÁRIO: Essa canção se encontra no livro “Resumo Histórico da
Polícia Militar – 1835 – 1955”, do Cel Abelardo Rodrigues, editado pela
Imprensa Oficial em 1956. Procuramos os regentes da Banda de Música
da PMCE, contudo eles desconhecem a letra e a melodia. Também não
encontraram a partitura referente à canção.
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Nasceu em 16 de outubro de 1884, na cidade de FortalezaCe. Filho de Joseno José Monteiro e de Maria Lluísa Monteiro.
Como características físicas era moreno, barba raspada, olhos
castanhos e 1,66 m de altura. Reformou-se como 1º Tenente
com ato publicado no BCG nº 219, de 06 de outubro de 1960.
Sua identidade na Corporação era nº 2.186.
Foi o autor da música da PMCE de 1918 quando era 1º
Sgt Mestre de Música.
Somente foi promovido ao posto de 2º Tenente Inspetor
de Música em 1926.
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CANÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ
(ATUAL)
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Letra : Filgueiras Lima
Música : Cleóbulo Maia das Chagas
Corporação punjante e valorosa
Que lutou sempre e sempre lutará
Pelo esplendor da pátria gloriosa
Polícia Militar do Ceará
ESTRIBILHO
Raça de fortes, povo de bravos
Radiosa terra do nos
Jamis quiseste filhos escravos
Nós mostraremos o teu valor
Honra e vivismo: eis a legenda heroica
Que nossos atos guia e nos conduz
Nós descendemos de uma raça estóica
Cujo berço é a imortal TERRA DA LUZ!
Exemplo de renúncia e de bravura
Em derredor de nós vemos brilhar
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É o sertanejo audaz que o sol tortura
É o jangadeiro ousado em frente ao mar

Obs: Portaria nº 006/1987-GC, publicada no BCG nº 197, de 22.10.1987
[...]RESOLVE que, a partir desta data, a Canção da Polícia Militar do Ceará
deverá ser cantada com a tropa e os assistentes na “posição de sentido”.
Cumpra-se. Fortaleza, 21 de outubro de 1987. José Israel Cintra Austregésilo
– Cel PM Cmt-G da PMCE.
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Na história pátria surges sobranceira
Ó secular milícia varonil
Pois na guerra também nossa bandeira
Já tremulou em nome do Brasil!
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CLEÓBULO MAIA DAS CHAGAS

Autor da música da PMCE de 1956. Cleóbulo Maia das
Chagas, nasceu em 30 de abril de 1919. Filho de Simonides
das Chagas e Silva e de Leonor Maia das Chagas. Natural de
Limoeiro do Norte-CE. Foi para a Reserva Remunerada no
posto de Major conforme fez público o BCG nº 219, de 06 de
outubro de 1960. Tinha por características físicas ser pardo,
barba raspada, cabelos pretos e 1,65 m de altura. Seu número
de identidade na PMCE era nº 5.000.
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Nasceu em Lavras da Mangabeira, 21 de maio de 1909. Foi
um educador e poeta cearense. Fundou 350 escolas, reformou
o ensino normal e primário e promoveu várias campanhas
educativas. Faleceu em Fortaleza na madrugada do dia 28 de
setembro de 1965.
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CANÇÃO DO CADETE

ATÉ AQUI O SENHOR NOS AJUDOU. 1Sm 7:12

Tenho muito para dar
De minha força pujante
ESTRIBILHO
Sou de toda a construção
Pedaço em fé servil
Saga da Corporação
E exemplo ao meu Brasil
Em mim nascendo a semente
Que germina um ideal
O modelar lentamente
Dum aspirante a oficial
Já não temendo as fadigas
De estudos e exercícios vários
Sou semente do futuro
Sendo exemplo temo nada
E o futuro oficial
Da ordem mantenedor
Se orgulhará do cadete
Que foi com muito valor
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Praça de 11 de maio de 1962, filho de Ana Maria da
Conceição, nasceu em 17.12.1940 na cidade de Limoeiro do
Norte, especialista Músico, galgou o posto de Capitão do Quadro
de Oficiais Especialistas (Músico) da PMCE.
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CAP QOE PM JOÃO JOAQUIM DO NACIMENTO
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HINO DO CFAP
Letra: 1º Ten PM Eliziário Vitoriano de Araújo Neto
Música: 2º Sgt PM Antonio Holanda Duarte
Valoroso Centro de Formação
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E Aperfeiçoamento de Praças
Entregas para a Corporação
Defensores de todas as raças
Excelsa escola legendária
Tens por toda tua trajetória
Páginas de extraordinária
Louvação, honra e vitória
Os conhecimentos transmitidos
Por nossos mestres com disposição
Trazem-nos, em todos os sentidos
Da vida, uma grande formação
Excelsa escola legendária
Tens por toda tua trajetória
Páginas de extraordinária
Louvação, honra e vitória
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Excelsa escola legendária
Tens por toda tua trajetória
Páginas de extraordinária
Louvação, honra e vitória
Manancial de conhecimentos
Legados pelos antepassados
Sempre viveremos os momentos
Aqui diariamente lembrados

Obs: O hino acima foi posto à apreciação de uma Comissão publicada no
BCG nº 229, de 03.12.1991, sendo aprovado.
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Nos atribui um comportamento
Exemplar de grande dedicação
E majestoso arrojamento
Para as causas da Corporação

.

CAPÍTULO 4
BIOGRAFIA DE NOSSOS CRIADORES

Inácio Correia de Vasconcelos confirmado no posto de
Coronel Engenheiro em 1852. Foi Presidente da Província do
Ceará (período imperial) de 26 de novembro de 1833 a 6 de
outubro de 1834 e de 4 de dezembro de 1844 a 2 de agosto de
1847.
Figura 24 – Coronel Engenheiro Ignacio Corrêa de Vasconcellos

Fonte: http://vaninemagalhaes.blogspot.com/2011/08/genealogia-defrancisca-vasconcelos.html

Baiano, casou-se com Clara Correia. Seu filho, Inácio
Correia de Vasconcelos Filho, casou-se com Maria do Anjos,
natural de Granja-CE.
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CEL IGNACIO CORRÊA DE VASCONCELOS
CRIADOR DA PMCE
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JOSÉ MARTINIANO PEREIRA DE ALENCAR
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Figura 25 - José Martiniano de Alencar

Nascido em 16.10.1794, no Brejo de Salamanca pertencente
ao município de Crato. Era filho de José Gonçalves dos Santos e
de Bárbara Pereira de Alencar. Ordenou-se padre em São Luís
do Maranhão. Em 1829 foi eleito Deputado Geral.
Foi preso em razão de sua participação na Revolução de
1817, ficando nessa situação até 1821 quando regressa ao Crato
com sua mãe, irmãos e amigos que também participaram
da revolta. Foi Senador a partir de 1832. Foi presidente da
província do Ceará no período de 6 de outubro de 1834 a 25
de novembro de 1837, e de 20 de outubro de 1840 a 6 de abril
de 1841. Fundou a Loja maçônica “União e Beneficência” em
Editora Via Dourada

1834. Em 1835 instalou a primeira Assembleia Provincial (atual
Assembleia Legislativa) e, naquele mesmo ano é editada a lei
nº 13, de 24 de maio, oficializando e modificando o nome
da Guarda Municipal Permanente (criada em jun1834 pelo
Presidente Ignacio Corrêa de Vasconcellos) para Corpo Policial,
atual Polícia Militar do Ceará.
Teve filhos com sua prima (Ana Josefina de Alencar),
dentre eles, citamos o escritor José de Alencar e o diplomata
Leonel Martiniano de Alencar, barão de Alencar. Por testamento,
declara que “por fragilidade humana” teve com sua prima
Ana Josefina de Alencar os seguintes filhos “que legitima e
reconhece”: José Martiniano de Alencar Júnior, Tristão, Maria,
Bárbara, Argentina e Carlos.
Morre no Rio de Janeiro, bairro de São Cristóvão, chácara
Marui, às 4h30 da manhã do dia 15 de março de 1860. Sepultado
no mesmo dia, às 15h30min no cemitério do Caju, túmulo 298.
Inscrito na lápide: “O Senador José Martiniano de Alencar –
15.03.1860”1.

1 Senador Alencar – Antonio de Alencar Araripe. Disponível em: <https://www.institutodoceara.org.br/revista/Rev-apresentacao/RevPorAno/1978/1978-SenadorAlencar.pdf>
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CAPÍTULO 5
FATOS RELEVANTES NA HISTÓRIA DA

Ao longo da história da Polícia Militar muitos fatos
ocorreram, mudando significativamente sua estrutura. Ente
eles, citamos os constantes no Quadro abaixo.
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Fonte: Boletins do Comando Geral, Legislação publicada em Diário Oficial do
Estado, Revista Tiradentes, Revista Alvorada, Revista da AORECE e Livros
eletrônicos de Marcos Aurélio Macedo de Melo intitulados: Legislação e
Doutrina: Notas para a história da PMCE, anos 2007 a 2011.
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