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Resumo: 
O artigo analisa a posse do primeiro interventor militar nomeado para o município de Duque 
de Caxias no ano de 1971, já que desde o ano de 1968, esse município foi enquadrado como 
Área de Interesse da Segurança Nacional, perdendo a faculdade de escolher o prefeito através 
do voto direto. 
Nesse texto observo, de forma preliminar, as relações desenvolvidas pelo primeiro interventor 
militar o General Carlos Marciano de Medeiros com os membros da política local, tanto 
aqueles que faziam parte do Partido da Revolução (Arena) quanto àqueles que participavam 
da oposição (MDB), partindo de uma lógica clientelista. 
Assim, busco estabelecer os possíveis nexos das relações entre esse interventor e os grupos 
políticos locais, tomando por base, os jornais locais publicados, nesse período, como forma de 
observar ou não a aproximação desses grupos com o interventor e de que forma se sucedeu 
essa relação política. 
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A busca pelo Interventor 

Era chegado o ano de 1971 e diferentemente do período eleitoral anterior, em 1967, 

marcado pelo profundo acirramento entre o MDB e a Arena na disputa pela posse da  

prefeitura, agora isso não mais existira. O motivo para essa desmobilização na luta pelo 

Executivo local era a lei 5.540/68 que, aproveitando uma brecha da Constituição de 1967, 

instituiu os municípios considerados como Área de Segurança Nacional,1 sendo Duque de 

Caxias enquadrado nesta categoria, tendo, por conseguinte retirada a sua autonomia na 

escolha do seu prefeito.2 

Outro fator importante na mudança do quadro das forças políticas da localidade, em 

detrimento do MDB para a Arena, foi a edição do Ato Institucional Número 5 (AI-5), em 

1968. O recrudescimento do regime militar e as novas ameaças de cassações por parte da 

Ditadura Militar tiveram fortes efeitos dentro do MDB local, agravado pela prisão do vice-

prefeito Ruyter Poubel na frente da prefeitura a luz do dia. Os principais quadros do MDB 

acabaram ingressando na Arena para se preservarem politicamente. 

 
 

                                                 
∗ Mestrando. 
1 A partir de 1969, com a Emenda Constitucional Número 1, passaram a ser chamados Municípios de Interesse 

da Segurança Nacional. 
2 Posteriormente foram, no Estado do Rio de Janeiro, colocados nessa categoria: Angra do Reis, em 1969, e 

Volta Redonda, em 1973. 
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Nesse processo é importante ressaltar a figura do então Governador Jeremias Mattos 

Fontes no sentido de participar ativamente da cooptação dos opositores, oferecendo-lhes 

vantagens, principalmente verbas públicas para a realização de obras e respaldo político frente 

as pressões exercidas pelos diversos órgãos de repressão, no caso da Baixada Fluminense, a 

Vila Militar de Deodoro. 

Enfim, com a lei 5.540/68 estavam momentaneamente sepultada as ambições dos 

políticos locais de serem prefeitos e a partir daí buscarem uma maior projeção política em 

âmbito estadual e federal. Mesmo assim, no início do ano de 1971, após a eleição do novo 

Governador, o ex-deputado federal e líder do governo Raimundo Padilha, os grupos políticos 

locais, em especial os arenistas, tentaram exercer alguma influência na nomeação do primeiro 

prefeito-interventor. 

Nesse momento, discutia-se mais profundamente qual seria a natureza do interventor, 

por parte dos meios políticos locais: um civil ou um militar e se seria do município ou de fora 

do município “um estrangeiro”. Apesar de ser reconhecida por quase todos os círculos 

políticos locais que a maior probabilidade era do novo prefeito ser um militar e de fora do 

município, a Arena local não deixou de se movimentar. Justificava o seu apelo frente ao 

Governador eleito e a sua possível escuta, destacando a sua contribuição eleitoral para o 

partido, no processo recém acabado, destacando a eleição de 12 vereadores, 4 deputados 

estaduais3 e José da Silva Barros para deputado federal. Concentrou os seus esforços, através 

de um memorial entregue ao Governador eleito que prometeu analisar, nos seguintes nomes: 

Moacyr do Carmo que era o atual prefeito e poderia ser reconduzido ao cargo, Ruyter Poubel, 

ex-vice-prefeito da localidade no governo Moacyr do Carmo, Ricardo Azeredo Vianna, ex-

secretário de saúde e chefe de gabinete do prefeito Moacyr do Carmo, recém-eleito suplente 

do Senador Vasconcelos Torres e Elci Faria que era o presidente do diretório local da Arena. 

Em relação aos nomes externos ao município havia uma movimentação forte ao redor 

dos seguintes nomes: Coronel Homem de Carvaho, ex-secretário de segurança do Estado do 

Rio de Janeiro, Coronel Lima Barreto, ex-chefe de gabinete da Secretaria de Segurança do 

estado do Rio de Janeiro, o então interventor de Nova Iguaçu Rui Queiroz e o interventor de 

São João de Meriti João Batista Lubanco, ambos vistos com bons olhos pela Vila Militar e 

contavam com a aprovação de seus oficiais.    

                                                 
3 A partir de 1972 viria a ser cinco deputados estaduais. Os quatro primeiros foram: Hydekel de Freitas, Zoelzer 

Poubel, Ampliato Cabral e Samuel Correa. A eles se somou Antonio Carlos Sá Rego, em 1975. 



Anais das Jornadas de 2007 
Programa de Pós-Graduação em História Social da UFRJ 

 

3

Mesmo com essas mobilizações e tentativas de interferência por parte dos 

pretendentes ao cargo de prefeito cabia ao Governador, em conjunto, com o Ministério da 

Justiça e a Presidente da República indicar o nome do futuro prefeito. 

 

Um Delegado para Caxias: O Prefeito-Interventor General Carlos Marciano de 
Medeiros 

A escolha do novo prefeito recaiu, inicialmente, no nome do General Paulo Teixeira 

da Silva que tinha como credenciais: o fato de exercer a direção do Departamento de Controle 

e Segurança da Secretaria de Segurança do Estado da Guanabara, ter sido diretor do DOPS no 

período em que Filinto Muller era chefe de policia no Distrito Federal e ser amigo do 

Governador eleito. 

A primeira vista parecia, então, já sacramentada e encerrada a escolha do prefeito-

interventor do município, para desagrado da direção arenista caxiense que se sentia 

desprestigiada por não ter sido consultada em relação ao nome a ser escolhido e nem mesmo 

notificada pelo futuro Governador do nome escolhido, chegando a haver intenção do 

presidente do diretório caxiense em renunciar, fato que não veio a se concretizar.  

Antes mesmo de assumir, o possível interventor deu uma entrevista informal, 

destacando as suas qualidades, dentre as quais a de ser apolítico e num gesto de aproximação 

com os políticos locais afirmou que saberia “ouvir com atenção os pedidos dos políticos e 

atendê-los em tudo aquilo que redundar em benefício da coletividade caxiense”.4    

Entretanto, o encaminhamento dessa nomeação, bem como a resolução da questão, 

não aconteceu da forma esperada, com o nome do futuro prefeito-interventor encontrando 

forte resistência nos altos círculos militares, em especial no I Exército. A Vila Militar 

aparentemente não teve nenhuma ingerência na escolha ou indicação do prefeito-interventor, 

ou seja, estava alijada deste processo. O desfecho acabou desfavorável ao Governador 

Raimundo Padilha que nomeou o General Paulo Teixeira da Silva para a Secretaria de 

Segurança do Estado do Rio de Janeiro. 

Assim, novamente e de uma forma inesperada se reabriram as tentativas e esperanças 

dos antigos candidatos de obterem a nomeação para o cargo, exceto Ricardo Augusto Vianna, 

nomeado a pedido do senador Vasconcelos Torres para a Secretaria de Serviço Social. Outro 

fator que ganhava importância fundamental neste momento foi a eleição ocorrida para 

presidente da Câmara de Vereadores no início do período legislativo, em fevereiro, já que na 

ausência do prefeito nomeado o cargo era ocupado pelo presidente da Câmara Municipal. 

                                                 
4 Luta Democrática. 07 e 08 fev. 1971. p. 07. 



Anais das Jornadas de 2007 
Programa de Pós-Graduação em História Social da UFRJ 

 

4

Numa manobra política liderada pelo deputado estadual Zoelzer Poubel e o seu irmão 

Ruyter acabou eleito o vereador Francisco Estácio da Silva, parente de Zoelzer e Ruyter, com 

o apoio dos 9 vereadores do MDB e 3 vereadores da Arena.  

A eleição de Francisco Estácio da Silva confirma as características dos políticos locais 

detectadas por Nancy Aléssio e Irene Magalhães Lopes.5 As autoras observaram na Arena 

local uma profunda clivagem entre duas facções: uma que apoiava o ex-chefe política Tenório 

Cavalcanti, liderada pelo seu genro, o deputado estadual Hydekel de Freitas e uma facção de 

oposição ao tenorismo, onde se situam os irmãos Poubel e o ex-prefeito Moacyr do Carmo, 

por exemplo. Essas facções apresentavam profundos conflitos internos, segundo as autoras 

dificultando a construção de uma liderança monolítica e uma pretensa unidade partidária tão 

desejada pelos setores dominantes do partido a nível estadual. 

Em relação ao MDB, as autoras observam uma carência de lideranças a nível local que 

consigam estabelecer uma linha de ação, mesmo precária, que seria essencial para a formação 

de correntes de oposição que levariam a configuração de um comportamento político, 

motivado por critérios ideológicos e programáticos, ou seja, o fisiologismo e os interesses 

pessoais seriam minimizados. 

Esse quadro de forças perdurou pelo período de indefinição do novo prefeito, com o 

prefeito-interino Francisco Estácio da Silva sendo constantemente acusado pelos demais 

vereadores de executar obras apenas no seu reduto eleitoral, negando-se a atender aos pedidos 

dos demais vereadores, sofrendo por essa conduta ataques de todas as correntes e de todos os 

partidos. A conduta do presidente da Câmara de Vereadores, enquanto prefeito, demonstrava 

claramente a sua intenção de reforçar a dependência junto aos seus eleitores e a amplitude dos 

seus interesses, porque não poderia ser mais alçado ao posto de prefeito via eleição e parecia 

muito difícil ser efetivado, então, o fundamental era aproveitar a oportunidade e reforçar as 

práticas do clientelismo no seu reduto eleitoral. 

A indefinição gerava críticas e pressões do MDB, na figura do deputado estadual 

caxiense Lázaro de Carvalho, encontrando apoio no líder da oposição Cláudio Moacir e 

solidariedade do líder da Arena Jorge Davi. A solução encontrada pelo Governador para essas 

disputas políticas na localidade veio com a nomeação do “Delegado da Revolução” para 

Duque de Caxias, o prefeito-interventor General Carlos Marciano de Medeiros. 

Diferentemente, do nome anteriormente indicado, esse militar era respaldado pela amizade 

                                                 
5 ALËSSIO, Nancy, LOPES, Irene Maria Magalhães. Transformação Política a nível do poder local – Estudo de 

caso (Caxias). Relatório Preliminar. In: Revista de Ciência Política. Rio de Janeiro: FGV, v. 5, n° 4, out/dez. 
1971. 
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junto ao Presidente Médici e os irmãos Geisel, em especial Orlando Geisel, Ministro do 

Exército, pois foram colegas de turma no Colégio Militar de Realengo. Além disso, tinha no 

currículo uma ativa participação na Revolução de 30 dentro do Estado do Espírito Santo e a 

ocupação do cargo de chefe de gabinete da Secretaria de Segurança do antigo Distrito Federal. 

A indicação agradava aos meios políticos locais, mesmo não sendo novamente consultados, 

pois o militar mesclava a carreira uma intensa participação na vida política, tendo sido 

deputado estadual, Presidente da Assembléia Legislativa do Espírito Santo e deputado federal 

nos anos 30 e 40 e ocupado posteriormente cargos em órgãos estatais.6 

O governador Raimundo Padilha no ato de nomeação do prefeito–interventor ou como 

foi costumeiramente denominado pelos jornais7 “Delegado da Revolução” era pautada em 

dois eixos fundamentais: o primeiro era promover a integração político-administrativa do 

município dentro do planejamento do Estado ditado pelo Governador. O segundo eixo estava 

ligado diretamente ao campo político, no qual o novo prefeito tinha a missão de unificar o 

diretório regional da Arena, definido pelo Governador como muito fragmentado.8 

Logo de início, a administração era vista com muita expectativa. O jornal Folha da 

Cidade definia assim a atuação e responsabilidade do prefeito, afirmando que  

“o prefeito municipal de Duque de Caxias, General Carlos Marciano de 
Medeiros, como delegado dos governos federal e estadual, tem sobre seus 
ombros a responsabilidade de uma administração das mais complexas. Não 
pode errar, nem omitir-se. Da sua atuação depende o êxito da Revolução na 
Baixada Fluminense”.9 
 

O novo prefeito, por seu turno, declarou que não pretendia o cargo, recebendo-o como 

tarefa a desempenhar, uma verdadeira missão e buscava cativar o apoio da população local, 

obtendo até mesmo respaldo do MDB que hipotecou apoio ao novo administrador do 

município. Esse aspecto demonstra uma das principais funções do interventor que era 

comandar o jogo político a nível local, sendo delegado como o seu principal ator. De posse do 

Executivo possuía toda a máquina administrativa municipal para subordinar os meios 

políticos situacionistas e oposicionistas. Também deixava claro que a sua rede de relações 

prioritárias era junto ao governando e ao presidente ao declarar que “Depositário da confiança 

do Presidente Médici e do Governador Raimundo Padilha não a desmerecerei, tudo envidando 

                                                 
6 Os dados referentes a trajetória do General Carlos Marciano de Medeiros foram retirados d: ABREU, Alzira 

Alves de et. al. (coord.) Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro Pós – 30. Rio de Janeiro: Editora da 
Fundação Getulio Vargas, 2006. 

7 Os jornais Luta Democrática e Folha da Cidade constantemente se referiam ao prefeito nomeado desta forma. 
8 Luta Democrática. 21 jul. 1971. p. 07. 
9 Folha da Cidade. 11 dez. 1971. p. 05. 
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para dar a este povo ordeiro um pouco mais de conforto e bem-estar, de acordo com os planos 

da Revolução de 1964”.10 

Nesse jogo o interventor preteriu do preenchimento dos cargos municipais, os 

membros da sociedade local, dando preferência a técnicos e militares de fora do município, o 

que gerou insatisfações nos meios políticos, justificada pela pretensa valorização do caráter 

técnico frente à política, conforme ressaltou, o próprio prefeito, “o não aproveitamento dos 

valores da terra, por meu governo, deve-se apenas à mecânica administrativa. Não tenho a 

intenção de massacrar as aspirações políticas arenistas e o partido deve compreender minhas 

atitudes, colocando à política a parte da administração”.11 Se a participação não acontecia de 

uma forma direta, ela provinha da indicação de pessoas para a ocupação cargos dentro da 

prefeitura.  

As ações do prefeito-interventor eram pautadas por um discurso envolvido pela 

racionalidade técnico-burocrática, mas que se associava ao comportamento político local 

dominado pela prática do clientelismo. Isso fica claro quando o prefeito afirma não pretender 

“massacrar as aspirações políticas arenistas”, se aproximando da declaração dada pelo 

primeiro interventor indicado de que ouviria “os pedidos políticos”, ou seja, ambos deixavam 

uma brecha para a aproximação com as elites políticas locais, através do clientelismo. 

George Avelino Filho12 demonstra que o conceito de clientelismo passou a ser 

utilizado largamente pelos antropólogos e cientistas políticos, a partir das décadas de 50 e 60, 

motivados pelos estudos das “sociedades em desenvolvimento”, como forma de explicar os 

desajustes entre o desenvolvimento econômico-social e a falta de estabilidade das instituições 

políticas que não conseguem agregar e representar interesses e identidades coletivas. 

Esse modelo tradicional de analise engloba três estágios de desenvolvimento: as 

sociedades tradicionais, as sociedades em transição e sociedades politicamente desenvolvidas. 

O clientelismo é objeto de estudo principalmente nos período de transição entre cada um 

desses estágios, sendo as sociedades politicamente desenvolvidas o modelo de relação a ser 

seguido, pois não se pautaria mais em relações clientelísticas. 

Nas sociedades em transição, a presença dos “notáveis” é enfraquecida, com os 

recursos tendo origem estatal, os partidos são mais organizados e disputam posições no 

                                                 
10 Folha da Cidade. 11 dez. 1971. p. 05. 
11 Luta Democrática. 13 nov. 1971. p. 07. 
12 AVELINO FILHO, George. “Clientelismo e política no Brasil: revisitando velhos problemas”, Novos Estudos 

CEBRAP, nº 38,  p. 255-240, 1994. 
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aparelho do Estado para manipular os recursos públicos. As relações entre patrono e cliente 

ganham um aspecto mercantil. 

Devido a incapacidade das instituições de atender às diversas demandas, ocorre o 

surgimento das “máquinas políticas” que acabam por amortecer os conflitos sociais e evitam a 

sua generalização. A sobrevivência da “máquina política” e por extensão da política 

clientelística surge, a partir, da sua capacidade em substituir os antigos laços de lealdade pela 

oferta de benefícios materiais, aumentando a sua influência eleitoral. Essa relação deu origem 

a estudos relacionados ao clientelismo político, muito predominante nas ciências sociais e que 

acabam por reduzir esse fenômeno a obtenção de voto. O patrono moderno utiliza um 

intermediário (broker) e o seu poder depende das suas habilidades em operar como 

intermediário entre a sua clientela e os recursos públicos. 

Na transição para sociedades politicamente desenvolvidas, nas quais esperava-se não 

mais existir as práticas do clientelismo, o que não se demonstrou correto. Calos Eduardo 

Sarmento13 cita duas explicações para a persistência desse fenômeno, enquanto prática 

política. A primeira elaboração é de Sergei Eisenstadt que seguindo uma linha “processual” 

define o clientelismo nas sociedades urbanas contemporâneas como um resquício de formas 

políticas mais arcaicas que tendem a perder relevância com o aprofundamento do processo de 

modernização. A segunda linha explicativa, definida pelo autor como “funcionalista”, provém 

de Carl Landé que considera a persistência de práticas clientelísticas como uma addenda, ou 

seja, uma forma de remediar as falhas institucionais existentes.     

Mesmo essa busca por uma caracterização do clientelismo, enquanto conceito e a sua 

prática, não respondem a uma questão suscitada do quadro de relações anteriormente descrito 

entre o prefeito-interventor e os grupos políticos locais, que é o porquê de um interventor 

nomeado com respaldo estadual e federal deveria se incomodar com os interesses políticos 

locais e não apenas com os seus próprios interesses.    

Um indício de resposta ao questionamento levantado, nesse levantamento preliminar, 

aparece na conclusão do já citado artigo de Nancy Aléssio e Irene Magalhães Lopes que 

observaram persistir a rede de relações sociais de dependência clientelística entre lideres e 

liderados, dissimulada por um invólucro moderno que ainda não conseguiu romper essas 

estruturas de comportamentos sedimentadas. 

                                                 
13 SARMENTO, Carlos Eduardo. O espelho partido da metrópole. Chagas Freitas e o campo político carioca 

(1950-1983): liderança, voto e estruturas clientelísticas. 2002. Tese (Doutorado) - IFCS/UFRJ, Rio de Janeiro, 
2002. 
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Associado a essa descrição do quadro político local, conforme, demonstrado pelas 

autoras deve-se ampliar a visão a cerca do clientelismo. O interventor de Duque de Caxias 

não se enquadra na visão clássica do clientelismo, sendo um fenômeno até certo ponto atípico, 

pois ele era indicado para exercer uma função política sem ter a legitimidade da votação, 

aspecto importante dessa prática, inicialmente. Para impor a sua autoridade delegada ele 

precisava ainda se equilibrar dentro de dois elos: o governador e o presidente e os políticos 

locais e se via pressionado a agradar ambos os elos, pois necessitava da confiança de ambos 

os pólos ou pelos monos do pólo superior. 

A fim de explicar esse fenômeno, adotamos a postura teórica de Marcos Otávio 

Bezerra, Carlos Eduardo Sarmento e Karina Kuschnir,14 que é a de caracterizar as relações 

clientelísticas como dotadas de uma racionalidade própria e dinâmica autônoma dentro dos 

seus limites de atuação, abrindo espaço, assim, para se pensar essas relações como 

constitutivas do universo político e não suas anomalias, segundo muitas vezes essas práticas 

são concebidas dentro das análise que privilegiam apenas o seu aspecto mercantil e político. 

Ao privilegiar a postura desses autores, têm se uma nova interpretação do clientelismo, 

passando se a observar o caráter simbólico que envolve essas práticas. Marcel Mauss15 

observa que somente é capaz de preservar a sua autoridade e o prestígio aquele que distribui 

os bens que possui, submetendo os demais a sua autoridade. Além disso, o status social de 

alguém é dado pelo julgamento dos outros indivíduos.   

O interventor, então, como elemento possuidor de uma autoridade simbólica outorgada 

pelo Governador e pelo Presidente, também é possuidor de bens que se materializam por 

serem os recursos de acesso ao Estado, é forçado a repartir com os políticos locais (em 

diferentes graus para cada um deles dependendo do posto e do partido ocupado) esses 

recursos para preservar a sua autoridade e o prestígio trazido com essa nomeação. 

Contudo, não se pode esquecer a transitoriedade da função de chefe político do 

interventor, pois era um cargo de confiança. Ao ser imbuído do posto de chefe do Executivo, 

o interventor teria que fornecer meios políticos dos outros segmentos obterem sucesso 

eleitoral que não se reverteria para ele, mas sim para aqueles que dependem dele (os políticos 

arenistas de Duque de Caxias) e para aqueles a quem serve (Governador e Presidente). No 

aspecto eleitoral, importante nessas relações clientelísticas, o interventor atuaria com a função 

                                                 
14 BEZERRA, Marcos Otávio. Em nome das “bases”: política, favor e dependência pessoal. Rio de Janeiro: 

Relume Dumará, 1999, SARMENTO, Carlos Eduardo. O espelho partido da metrópole... e KUSCHNIR, 
Karina. O cotidiano da política. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editores, 2000.  

15 MAUSS, Marcel. Ensaio sobre a dádiva: forma e razão da troca nas sociedades arcaicas. In Sociologia e 
Antropologia. São Paulo: EDUSP, 1974, apud SARMENTO, Carlos Eduardo. Op cit.  p. 92. 
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semelhante a um broker pelos acessos que ele poderia disponibilizar e a rede de relações em 

que estava incluído.  

Ao buscar interpretar o clientelismo como um fenômeno dotado de uma racionalidade 

própria, contendo dentro de si características eleitorais, mercantis e simbólicas é perceptível a 

sua compreensão, também, dentro da cultura política. Essa associação, como demonstrou 

Daniel Aarão Reis, ocorreu até mesmo com o projeto modernizador da Ditadura Militar que 

se amoldou às estruturas políticas já sedimentadas, sendo uma delas o clientelismo. A partir 

daí, o prefeito era visto como um líder que necessariamente teria que reproduzir as práticas 

sócias já existentes.    

 

O Delegado e a contestação da sua autoridade: 1972-1975 

O início do ano de 1972 parecia que se desenrolaria para o prefeito-interventor, como 

os seis primeiros meses da sua administração, com total respaldo tanto dos meios políticos e 

contando com o apoio das entidades representativas do município, como a Associação 

Comercial, Rotary e Lions Club.  

Logo de saída, o prefeito teve de valer a sua atuação no campo político ao resolver o 

conflito interno da Arena, pelo menos momentaneamente, na escolha da nova direção do 

diretório do partido. O grupo liderado pelo deputado estadual Hydekel de Freitas apoiado por 

boa parte dos vereadores arenistas e pelo Deputado federal José da Silva Barros era a favor da 

reeleição de Elci Faria. Já o grupo que congregava os demais deputados estaduais: Zoelzer 

Poubel, Ampliato Cabral e Samuel Correa, com o apoio de Ruyter Poubel e um pequeno 

grupo de vereadores arenistas queria a eleição do ex-prefeito Moacyr do Carmo. 

No curso do processo dessa eleição, o prefeito foi citado pelo deputado estadual 

Samuel Correa de favorecimento a vereadores, com nomeações para a Prefeitura, para em 

troca obter o apoio para Elci Faria. O prefeito negou essa prática e se reuniu com o candidato 

Moacyr do Carmo para acertar a disputa eleitoral. Contou nesse episódio com a ajuda do 

Governador que se reuniu com a bancada caxiense da Arena. O resultado dessa intervenção 

do prefeito e do Governador foi a eleição de Ruyter Poubel como candidato de consenso, 

buscando demonstrar a união dentro do Diretório da Arena local e Hydekel de Freitas 

passando a fazer parte do Diretório regional da Arena. Após a vitória, o novo presidente 

declarou que estava “aberto a todas as correntes, pois só com harmonia e o entendimento 

poderemos levar a bom termo a missão que nos foi confiada e que será executada sob a 

liderança inconteste do prefeito Carlos Marciano de Medeiros, do Governador Raimundo 
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Padilha e do Presidente Médici”16. Assim, ao final desse processo o prefeito saia 

politicamente fortalecido mediante o reconhecimento de todos os grupos da sua autoridade e 

conseguia cumprir uma das missões dadas pelo Governador que era unir o diretório. 

Para atender aos pedidos dos vereadores e seus chefes políticos, os deputados 

estaduais, além de preparar o caminho para as eleições no final do ano, promoveu uma série 

de inaugurações de obras que incluiu majoritariamente: o calçamento, pavimentação e 

iluminação de ruas, contando sempre com a presença do prefeito e políticos, com vários 

discursos enaltecendo o prefeito e a revolução. O ponto alto dessas obras foi a reinauguração 

da sede da prefeitura contando, inclusive, com a presença do Governador Raimundo Padilha 

que teceu inúmeros elogios ao prefeito-interventor e declarou seu apoio a ele. 

Mas as inaugurações realizadas escondiam uma realidade que iria trazer sérios abalos 

a autoridade do prefeito, que era a falta de recursos da prefeitura mediante uma estimativa de 

recursos mal-feita e que deixou o caixa da prefeitura zerado e os funcionários com salários 

atrasados.  

O problema da falta de recursos e dos salários atrasados veio a ser crônico nessa 

administração, obrigando o prefeito a tomar algumas medidas para conter os gastos, como a 

exoneração de funcionários contratados que foram indicados pelos vereadores. Isso ocasionou 

uma série de pronunciamentos de vereadores arenistas contra o prefeito, enquanto os 

vereadores emedebistas o defendiam e o elogiavam pela medida, numa clara inversão de 

papéis e de que a pretensa unificação da Arena local era apenas uma fachada que não se 

sustentava sem as práticas de clientelismo, nesse caso, as indicações de pessoas para 

ocuparem cargos na prefeitura. 

Com a deterioração do prestígio administrativo e político, o “Delegado da Revolução” 

passava ater sua autoridade cada vez mais contestada pelos meios políticos juntos ao 

Governador. Durante um pronunciamento crítico do MDB, na Assembléia Legislativa, o líder 

a Arena, Samuel Correa deixava o enfraquecimento do papel político do interventor bem claro 

ao criticar diretamente o papel do Governador, num aparte, disse que  

a culpa não cabe ao prefeito e, sim ao Governador Raimundo Padilha, 
porque a bancada da arenista de Caxias juntamente com membros do 
Diretório já foi ao Palácio Nilo Peçanha solicitar a demissão do Prefeito 
Carlos Marciano de Medeiros, e o governador não tomou nenhuma 
providência.17  
 

                                                 
16 Folha da Cidade. 22 jan. 1972. p. 01. 
17 Luta Democrática. 23 set. 1972. p. 06. 
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Declarações como essas foram uma constante de Samuel Correa, gerando uma 

intervenção direta do governador na bancada e a sua destituição da liderança. Outro fator que 

chama atenção foi que nenhum outro elemento da bancada arenista caxiense fez alguma 

contestação ao aparte do líder, demonstrando concordar com o pronunciamento do líder e 

quererem a cabeça do prefeito. 

Essa perda de autoridade, bem como, a incapacidade de sufocar as críticas e comandar 

de forma soberana os arranjos políticos locais ficava cada vez mais clara com a proximidade 

das eleições para vereador e o vigor cada vez mais forte dos ataques. Na tribuna da Câmara 

Municipal, ao comentar a recusa do prefeito em atender uma mensagem sua a respeito de 

anistias fiscais para os devedores de impostos municipais, o vereador José Callado do MDB 

fez pesada crítica a administração pelos salários atrasados, indiferença aos problemas 

municipais, despreparo de assessores, empréstimos constantemente contraídos e a falência da 

prefeitura. A certa altura do discurso, ao se referir ao prefeito disse que ele “não passava de 

um criminoso, de um mentiroso e farsante, que já deixou de merecer o respeito de todo 

mundo e, principalmente o meu”.18    

O curioso a se ressaltar, nestes episodio, como no anterior foi que nenhum vereador 

arenista, nem o líder do governo, fez um aparte no discurso para defender o prefeito e seu 

chefe político, demonstração quase que tácita de concordância com as críticas feitas pelo 

vereador emedebista.  

O enfraquecimento do prefeito se refletiu na sua participação secundária nas eleições 

municipais do mesmo ano. A Arena calcou a sua campanha atrelando-se as realizações do 

Governo Médici, como o Mobral, a Integração Nacional, a Embratel, entre outros itens, 

deixando o governo municipal de lado. Os vereadores, deputados estaduais e membros do 

Diretório municipal levaram a eleição a cabo. O Governador precisou intervir na campanha 

liberando cerca de 2 milhões de cruzeiros.19  

O MDB, por sua vez, atacou ferozmente o prefeito e a sua péssima administração, 

segundo o jornal Luta Democrática, em discursos públicos, que lhe atribuía a culpa pelo 

estado caótico do município e confiava num crescimento eleitoral e de representação no 

legislativo municipal. Mesmo assim, a Arena conseguiu crescer mais fazendo cerca de 13 

cadeiras para a Câmara Municipal contra 8 do MDB. Os resultados eleitorais foram os 

seguintes: 

 

                                                 
18 Luta Democrática. 11 out. 1972. p. 06. 
19 O Municipal. 03 nov. 1972. p. 01. 
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Votação da Arena e MDB em Duque de Caxias para as eleições de Vereador em 1972 

Partidos Votação Percentual 
Arena 68.362 51,18 
MDB 45.265 33,89 
Brancos 8.258 6,18 
Nulos 11.669 8,75 
Total 133.554 100 

 
Mesmo nesse período de crise da autoridade do prefeito, os resultados foram os mais 

expressivos do período do bipartidarismo para a Arena municipal, conseguindo o seu maior 

percentual de votação (51,18%) e o seu maior número de cadeiras no legislativo. Os bons 

resultados eram atribuídos, pelos políticos locais, em primeiro lugar a liderança política do 

Presidente Médici e depois a liderança estadual do Governador Raimundo Padilha e o prefeito 

visto anteriormente como mais um possuidor dessa liderança não foi citado em nenhuma 

declaração dos políticos. 

Após as eleições, corriam boatos de que o prefeito pediria demissão, o que não veio a 

se concretizar. A resposta aos boatos marcou a ruptura do interventor com os meios políticos 

e sociais locais, passando a privilegiar o ele superior da relação, quando afirmou que  

enquanto continuar merecendo a confiança de S. Exa (o Governador 
Raimundo Padilha) e do eminente Presidente Garrastazu Médici, 
prosseguirei em meu trabalho surdo e indiferente à central de boatos que 
vem funcionando com o objetivo de incompatibilizar-me com meus 
superiores, únicos a quem devo obediência dos meus atos como prefeito de 
Duque de Caxias.20 
 

Nem essa vitória eleitoral minimizou a intensidade das críticas contra o prefeito, em 

1973. Jornais da Guanabara faziam sérias denúncias de corrupção sobre o prefeito durante o 

período em que ele trabalhou em empresas privadas. O deputado federal Peixoto Filho do 

MDB, com base política em Duque de Caxias, também fez sérias pesadas acusações ao 

interventor na tribuna da Câmara dos Deputados, pedindo a sua imediata demissão. 

O prefeito-interventor adotou, mais uma vez, o silêncio como resposta às pesadas 

criticas, fechando-se cada vez mais no círculo de assessores diretos e confiou mais uma vez 

nas suas sólidas alianças junto ao governo estadual e federal. Utilizou, também, amplamente 

da máquina política da prefeitura para cooptar o apoio político dos vereadores, deputados 

estaduais e federal, incluindo mesmo alguns membros da oposição. 

Tudo isso encontrava como corolário o caos vivido pela cidade com ruas esburacadas 

e o lixo acumulado pela rua. Essa situação caótica virou motiva de piada, com placas 

                                                 
20 Folha da Cidade. 03 dez. 1971. p. 01; e Luta Democrática.  07 dez. 1972. p. 06. 
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indicando os aniversários dos buracos, slogans com os seguintes dizeres “Visite Caxias antes 

que se acabe”21 e que os buracos eram as obras do metro de Caxias e piadas com o sobrenome 

do prefeito Marciano passaram a ser comuns. 

Os jornais ligados a municipalidade e associações pediam a intervenção das 

autoridades, principalmente, o Governador para resolver essa questão. A intervenção do 

governador veio no final do ano com a nomeação à revelia do prefeito de um economista do 

Ministério do Planejamento, Nelson Pereira, para a prefeitura que elaborou um relatório da 

situação financeira do município para o Governador. 

Ainda assim, o “Delegado da Revolução” permaneceu a frente da prefeitura. Tentou, 

em 1974, refazer-se politicamente ao participar dos primeiros comícios para as eleições de 

deputado estadual e federal, oportunidade em que realizava uma nova inauguração para tentar 

angariar mais votos para a sua legenda. Na prática isso surtiu pouco efeito, pois logo o 

prefeito saiu de cena, deixando a batalha pelo voto a cargo dos políticos locais. Nesse pleito, 

repetindo uma característica nacional, a Arena local perdeu todos os seus deputados estaduais 

e elegeu Hydekel de Freitas para deputado federal. Já o MDB local aumentou a sua bancada 

estadual de 2 para 3 deputados e reelegeu Peixoto Filho para deputado federal. 

O ano de 1975 marcou um novo arranjo nas relações políticas a nível estadual, pois foi 

concretizada a fusão entre os Estados da Guanabara e do Rio de Janeiro. Para governar o novo 

Estado do Rio de Janeiro, o Presidente Ernesto Geisel nomeou o Almirante Faria Lima, um 

militar de perfil técnico, que ocupara a presidência da PETROBRÁS. 

Na nomeação do novo “Delgado da Revolução” para Duque de Caxias, o Coronel 

Renato Moreira da Fonseca, o governador reproduziu o seu perfil e escolheu um militar de 

cunho técnico. Porém, mesmo sendo um técnico, o novo prefeito precisava manter relações 

com os meios políticos municipais, tendo para isso, nomeado como chefe de gabinete Marcio 

Moreira Paes, integrante da Comissão Executiva do Diretório estadual da Arena e que ficou 

responsável pela articulação política. 

O perfil extremamente técnico do novo prefeito acabou por limitar o acesso a 

alguns favores anteriormente concedidos aos políticos municipais sem, contudo, deixá-los 

completamente desprovidos desses favores. Diferentemente, do seu antecessor incluiu 

pessoas da localidade nos principais postos da administração municipal. 

 

 

                                                 
21 Luta Democrática. 13 ago. 1973. p. 03. 
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Conclusão 

O levantamento aqui apresentado de forma preliminar sobre a trajetória do primeiro 

interventor de Duque de Caxias permite a indicação de alguns aspectos importantes e 

interessantes. O primeiro aspecto é que o interventor não conseguiu fugir as práticas 

políticas exercidas anteriormente, tendo que reproduzi-las a ampliar nos momentos de crise 

para conseguir ampliar e manter o seu respaldo de chefe político da localidade. 

Essa reprodução do clientelismo atendia prioritariamente a Arena local, mas 

também, reservava espaços para o MDB obter algumas concessões, atendendo assim de 

maneiras diferentes a todos os grupos políticos locais e seus chefes estaduais e federais, 

com base política no município. 

Por outro lado, a validação da condição de chefe político tinha que ser respaldada 

constantemente pelo êxito administrativo e não somente pelos atendimentos de favores. 

Caso a administração fosse ruim, como nesse caso analisado, abria-se espaços para críticas 

e pedidos de exoneração do prefeito-interventor, mesmo por parte daqueles grupos que 

mais se beneficiavam com o clientelismo. 

Por último, o interventor que aparentemente estava numa situação não tão 

confortável, conforme imaginado a primeira vista, pois na escala macro precisava 

continuar merecedor da confiança dos seus superiores para permanecer no cargo e na 

escala micro precisava se adequar ao jogo político e as práticas locais para fazer validar a 

sua condição de chefe político que era inerente ao cargo que ocupava.  

 


