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 1. Preâmbulo – aspectos metodológicos

"A memória guardará o que 
valer a pena. A memória sabe 
de mim mais que eu; e ela 
não perde o que merece ser 
salvo." – Eduardo Galeano

 A sistematização da história da Polícia Civil do Estado do 
Amazonas é medida imprescindível ao resgate da memória da 
instituição, recuperando, sobretudo, aspectos mais relevantes 
das fases da polícia judiciária estadual ao longo do tempo. 
 Com esse foco, empreendeu-se esse breve relato dos 
distintos momentos da Polícia Civil do Amazonas, assentado 
em pesquisa qualitativa a partir das fontes documentais e 
oficiais disponíveis, visto a completa ausência de fontes 
bibliográficas sobre o assunto. Nesse particular, deve-se destacar 
a disponibilidade apenas de obras voltadas à composição da 
história da Polícia Civil no Brasil, o que sem dúvida serviu de 
subsídio básico para reconstruir as principais fases da polícia civil 
amazonense. Contudo, há expectativas promissoras em razão 
de estudos de pesquisadores amazonenses acerca do tema em 
andamento, já existindo esboços que se destinarão a futuro prelo. 
 Por conta disso, as fontes principais da presente exposição 
acerca das fases da Polícia Civil foram extraídas do acervo 
administrativo da própria instituição, antigos livros de registro que 
ainda constam na gerência de pessoal (livros da remota Guarda 
Civil, da Chefatura de Polícia e do Corpo e do Departamento de 
Segurança Pública), mas que ainda não foram digitalizados nem 
recebem tratamento apropriado para sua devida preservação, o 
que é necessário devido ao relevante valor histórico e institucional 
destes livros de registros. Obviamente, o alcance dos mesmos 
não se remete a tempos tão remotos, como o da origem da 
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Polícia Civil no Brasil, mas assumem maior relevância a partir 
do século passado tanto mais se aproximem dos tempos atuais. 
 Nesse sentido, a fim de melhor esclarecer sobre 
as fontes pesquisadas, optamos por informar o quadro 
a seguir dos livros de registros antes da instituição da 
Delegacia Geral de Polícia/AM, localizados na gerência 
de pessoal da própria instituição, assim identificados:

Livros Quantidade Nº de ordem Período

da Guarda Civil 5 livros

n° 2
n° 4
n° 5
n° 9

  n° 13

1922 – 1931
1939 – 1944
1932 – 1935
1961 – 1965
1970 - 1971

da Chefatura de 
Polícia 4 livros

n° 1
n° 2
n° 3
n° 4

1935 – 1947
1950 – 1953
1948 – 1955
1953 – 1954

do Corpo de Se-
gurança Pública 5 livros

n° 3
n° 5
n° 6
n° 7
n° 8

1935 – 1939
1944 – 1948
1949 – 1954
1955 – 1957
1958 – 1961

do Departamento 
Estadual de Se-
gurança Pública

4 livros

n° 5
n° 7

n° 10
n° 11

1953 – 1958
1966 – 1968
1965 – 1966
1966 – 1967

Elaborado pelo autor

 Percebe-se que nem sempre houve alinhamento entre 
a sequência temporal dos livros de registro pesquisados 
com o seu respectivo número de ordem, bem como 
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nota-se certa duplicidade de livros cobrindo um mesmo 
período. Indícios, talvez, das possíveis dificuldades 
encontradas à época com o arquivo dos livros de registros.

Livros de registro da antiga Guarda Civil, da Chefatura de Polícia, e do Corpo de Segu-
rança Pública do Estado do Amazonas, fundamentais para elaboração de pesquisas acerca 

da Polícia Civil.

 Cumpre ressaltar ainda a precaução, sendo tantas as 
administrações estaduais mais recentes e os nomes dos escalões 
administrativos da Polícia Civil, em não citá-los nesse momento, 
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cuja primazia da abordagem é tão somente institucional, de modo 
genérico, acerca das fases históricas da Polícia Civil do Amazonas.
 Em relação às épocas embrionárias da Polícia Civil, 
fundamental é socorrer-se nas pesquisas de outros órgãos, poderes 
e, analogicamente, estados, estando muitos desses documentos 
digitalizados e disponíveis por meios eletrônicos e acervos de 
domínio público, conforme indicamos entre as fontes empregadas 
ao final deste texto. Com relação a fatos e fases contemporâneos 
importa reconhecer a relevância da consulta a fontes eletrônicas 
e digitais, principalmente quando se trata de estabelecer 
análises comparativas entre polícias civis de outros estados, 
em particular no que se refere às suas fases recentes e atual.
 Ao longo do trabalho de pesquisa com os antigos livros 
de registro, bastante desgastados pelo tempo e em condições 
realmente preocupantes de conservação, tivemos apoio de 
servidores da gerência de pessoal da Polícia Civil do Amazonas, 
aos quais agradecemos a colaboração: Klemilson de Azevedo, 
Cliciane de Araújo e Jefferson Froner. E também da Sra. Maria 
das Graças Waughan, ex-secretária do gabinete de Polícia Civil 
do Amazonas, da Sra. Iris Silva do arquivo da Delegacia Geral e 
da Sra. Maria Linduina Mendes Maia, organizadora, entre os anos 
de 2006 e 2012, do acervo de livros antigos de registro da gerência 
de pessoal da Delegacia Geral da Polícia Civil amazonense. 
 Esse breve relato acerca das raízes e fases da Polícia Civil 
estadual visa, ao tempo em que supre de modo sucinto lacuna 
exposta com a completa ausência de livros sobre o assunto, 
estimular a realização de pesquisas e a produção de fontes de 
informação ainda mais completas sobre essa história institucional.
 Recompor os fios de memória da Polícia Civil do Amazonas, 
tecido ao longo do tempo, é de grande valia para subsidiar e 
fomentar a cultura organizacional, os projetos de intervenção 
interna e operacional e disponibilizar às escolas, aos veículos da 
imprensa, às universidades e à sociedade em geral informações 
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básicas sobre o desenvolvimento histórico da Polícia Civil do estado. 
 Trata-se, enfim, de contribuir para evitar que a 
memória perca-se dos próprios registros públicos e, com 
isso, desfalque de modo irreparável a formação do patrimônio 
histórico cultural da Polícia Civil amazonense, órgão que 
compõe o relevante cenário da história do Amazonas.

 

Antigos livros de registro do acervo da Polícia Civil do Estado do Amazonas
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 2. Polícia Civil do Amazonas – Fases históricas
 
 A história da Polícia Civil remonta ao cenário das 
transformações administrativas e sociais ocorridas, a partir de 
1808, com o advento da chegada da família real portuguesa 
ao Brasil, cujas medidas trouxeram consequências decisivas 
ao desenvolvimento da polícia judiciária no Brasil, seus 
quadros e carreiras. Daí em diante, acompanha o desenrolar 
do processo histórico brasileiro e amazonense, amoldando-
se aos contextos do Império e posterior República do Brasil.

 2.1 Fase Colonial e antecedentes – A fundação
 
 Embora o Alvará d’EI Rei de 25.06.1760 tenha criado a 
Intendência Geral de Polícia da Corte do Reino de Portugal, a Polícia 
Civil somente passou a existir no Brasil a partir de 1808, após a 
vinda da família real portuguesa, fugitiva do exército de Napoleão. 
Lembremos que nesse momento o Brasil era Colônia de Portugal. 
 O príncipe regente, D. João VI, já em terras coloniais, 
criou a Intendência Geral de Polícia da Corte e do Brasil 
por meio do Alvará régio de 10.05.1808. É dessa medida 
administrativa em diante que todas as polícias civis do Brasil 
têm seu marco histórico inicial. É o embrião do que hoje 
chamamos de Polícia Civil, inclusive no Estado do Amazonas. 
 Antes, em 05 de abril do mesmo ano (1808), já havia 
sido nomeado para o cargo de Intendente Geral de Polícia 
do Brasil o desembargador e ouvidor geral do crime, Paulo 
Fernandes Viana. Por cerca de doze anos, Fernandes Viana 
exerceu a direção da Intendência Geral (até 1821), sendo 
por isso considerado fundador da Polícia Civil no Brasil. 
 Com a criação da Intendência Geral de Polícia, desativou-
se o policiamento realizado pelos chamados Quadrilheiros. 
Criado desde 12 de setembro de 1383 pelo rei Fernando I de 
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Portugal, esses “policiais” estavam encarregados da vigilância 
da sociedade em geral. Eram selecionados dentre os moradores 
da localidade, que gozavam de confiança, e eleitos numa 
assembleia de juízes e vereadores para atuarem por três anos, 
após juramento prestado. Não recebiam salário, prestavam 

 

Prédio da Intendência Geral da Polícia (1808) – Rio de Janeiro – imagem escaneada do 
livro “Os Fotógrafos do Império”, de Bia e Pedro do Lago, 2009.

serviço gratuito, mas podiam apossar-se das armas de ladrões e 
malfeitores. A área geográfica na qual exerciam suas funções de 
inspeção era chamada de quadrilha, composta por quarteirões 
ou quadras, daí o nome quadrilheiros, os quais consistiam em 
grupos de policias “rondantes” que patrulhavam a área. Enfim, a 
criação da Intendência Geral de Polícia extinguiu a esse sistema. 
 Outros serviços a que pôs fim a criação da Intendência 
Geral foram os dos alcaides e os dos ministros criminais, estes 
também chamados meirinhos. Os alcaides, cujos registros 
da atuação nas vilas da Colônia retroagem a 1619, efetuavam 
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diligências com objetivo de prender infratores e delinquentes, 
acompanhados de escrivães que dos fatos lavravam um 
auto ou um termo, visando apresentá-lo depois ao juiz. 
Posteriormente, aparece a figura do meirinho ou ministro criminal 
encarregado de zelar pela paz pública, realizar devassas e 
efetuar prisões nos bairros, reunindo atributos de magistrado e 
de policial. Ambos, alcaides e ministros criminais, duraram até 

 

a criação da Intendência Geral da Corte e do Brasil, em 1808. 
 Com a instituição da Intendência Geral, fundou-se no país, 
na realidade, uma estrutura original da Polícia Judiciária brasileira, 
em especial das polícias civis nas unidades administrativas 

Paulo Fernandes Viana, Primeiro Intendente Geral de Polícia da Corte e do Estado do 
Brasil. 

(Xilogravura escaneada do livro “História da Polícia do Rio de Janeiro”, Vol. I, pg.176, Bibli-
oteca Nacional do Rio de Janeiro ).
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regionais, à época, províncias. O Intendente Geral nomeava seus 
delegados para cada Província do Brasil e, por essa iniciativa, 
firmou-se a designação Delegado de Polícia, cargo criado com 
o Alvará de 05 de abril de 1808, mesma ocasião em que foi 
criada a Intendência Geral de Polícia. Em Aviso Régio posterior, 
datado de 25/05/1810, criou-se o cargo de Comissário, cuja 
incumbência era chefiar o policiamento preventivo por meio de 
rondas e patrulhas, investigação criminal e fazer prisões, sob 
as ordens do Delegado da Província. Esse Aviso foi confirmado 
posteriormente pela Portaria de 04.11.1825, quando o Brasil 
já havia se tornado independente de Portugal, esclarecendo 
que o cargo de Comissário de Polícia deveria ser ocupado 
por “pessoas de conhecida honra, probidade e patriotismo”. 
 A finalidade dessa primeira estrutura policial era, em suma, 
proteger politicamente o governo de D. João VI, informando-o 
acerca do comportamento do povo e procurando resguardar a 
população do contágio com as “terríveis” ideias liberais propagadas 
a partir da Revolução Francesa. Recordemos que, naquele 
contexto histórico, o Brasil era ainda uma colônia portuguesa e 
Dom João VI, um monarca absolutista e teocrático num tempo de 
desmonte do antigo regime, no qual os ideias liberais fomentados 
pelo iluminismo varriam as monarquias e os privilégios da nobreza 
por toda Europa. Era compreensível, portanto, o temor do monarca 
português, especialmente considerando que também na colônia 
brasileira reprimiam-se movimentos separatistas (Inconfidência 
Mineira - 1789, Conjuração Baiana – 1798, dentre outros).
 
 2.2 Fase Imperial – transformações

 Após o afastamento de Paulo Viana do comando da 
Intendência Geral de Polícia, novas mudanças produziram 
progressos na instituição, em especial com a nomeação 
de Francisco Alberto Teixeira de Aragão (1824-1827), que 
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organizou o primeiro Corpo de Comissários de Polícia. 
 A Intendência Geral de Polícia permaneceu até a promulgação 
do Código de Processo Criminal de 29 de dezembro de 1832, o qual 
estabeleceu uma legislação penal e processual penal própria do novo 
país, tendo ainda reformado o sistema de polícia no Brasil imperial.
 O Código de Processo Criminal do Império (1932) 
delegou atribuições policiais aos Juízes de Paz, ocasião 
na qual surgiram as primeiras normas de organização 
judiciária-policial, com a divisão do Brasil em Distritos, 
Termos e Comarcas, circunscrições para aplicação da lei. 

Intendente Alberto de Aragão (1824-1827)

 No Amazonas, à época Comarca do Alto Amazonas, que 
integrava a Província do Pará, a fim de dar efetividade ao Código de 
Processo Criminal do Império (1832), foi escolhido, em 03/01/1834, 
o vereador Henrique João Cordeiro para função de juiz municipal, 
a quem coube também administrar a polícia, com o título de Chefe 
de Polícia, sendo, portanto, o primeiro a ocupar a função. Henrique 
João Cordeiro, ex-vereador de Serpa, atual Itacoatiara, foi juiz e 
chefe de polícia sem ser graduado em qualquer área. Somente a 
partir de 1842, conforme o art. 26 do Regulamento 120, é que os 
delegados passam a ser nomeados dentre os bacharéis formados.
 Com a Lei nº 261, de 03 de dezembro de 1841, 
regulamentada pelo Decreto nº 120, de 31 de janeiro de 1842, 
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algumas disposições do Código Criminal foram alteradas e criou-
se, no Município da corte e em cada Província do Império, a figura 
de um Chefe de Polícia e respectivos Delegados e Subdelegados 
nomeados pelo Imperador ou pelos Presidentes de Província. Dessa 
maneira, o Intendente Geral foi substituído pelo Chefe de Polícia. 
 No tocante ao Amazonas, após a elevação da Comarca 
à categoria de Província (1850), assumiu a função de Chefe de 
Polícia, a partir de 1852, o juiz de direito Manoel Gomes Correa 
de Miranda, pois a legislação à época estabelecia que o juiz 
deveria acumular a chefia de polícia e ainda os foros da Fazenda. 
Posteriormente, com a criação do cargo de Chefe de Polícia 
para a Província do Amazonas, por meio do Decreto régio de 3 
de fevereiro de 1854, o Imperador nomeou o bacharel Policarpo 
Nunes Leão, juiz de direito, para ocupá-lo, o qual iniciou o 
efetivamente o exercício a partir de 13 de dezembro daquele ano. 
Desse modo, a Província do Amazonas, que contava à época com 
cerca de 50 mil habitantes, teve como primeiro Chefe de Polícia 
nomeado pelo império o Juiz Policarpo Leão, natural da Bahia.
 O Chefe de Polícia nomeado para uma Província 
deveria ser auxiliado por Delegados e Subdelegados, os 
quais detinham poderes para expedir mandados de busca, 
conceder fiança, julgar crimes comuns, dentre outras atribuições 
atualmente exclusivas de juízes. O Chefe de Polícia era 
selecionado entre os desembargadores e juízes de Direito.
 Precursora dos atuais distintivos, o uso de faixas designativas 
das funções de Delegados e Subdelegados foi uma determinação 
estabelecida pelo Decreto nº 584, de 19.02.1849, e, em 02.12.1854, 
pelo Decreto nº 1.482, os Chefes de Polícia passaram a ter direito ao 
tratamento de “Senhoria”. Outro Decreto, o de nº 1.746, datado de 
16/04/1956, estabelecia a criação de uma Polícia Civil investigativa, 
una e indivisível, estando todas as autoridades subordinadas ao 
Chefe de Polícia, escolhido dentre juízes e desembargadores. 
 Esse sistema perdurou até a promulgação da Lei nº 
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2.033, de 20.09.1871, norma que dispôs sobre a organização 
judiciária no Brasil, regulamentada pelo Decreto nº 4.824, de 22 
de novembro desse mesmo ano, quando ocorreu a separação 
da Polícia em relação ao Judiciário. Polícia e Justiça passaram 
a ser instituições distintas e com carreiras próprias, ficando o 
exercício dos cargos policiais incompatível com o de magistrado. 
Dessa separação entre Polícia e Judiciário resultaram 
certas inovações legais, dentre elas o chamado Inquérito 
Policial, conforme estabelecido na citada Lei nº 2.033/1871.

 2.3 Fase Republicana – autonomia e carreiras técnicas

 O art. 5º do Decreto nº 1, de 15 de novembro de 1889, 
que institui a República no país, conferiu aos estados membros 
autorização para dispor de medidas para manutenção da ordem e 
da segurança pública, defesa e garantia da liberdade e dos direitos 
dos cidadãos, quer nacionais, quer estrangeiros. Do mesmo 
modo, o art. 8º deste primeiro Decreto republicano concedeu 
autonomia aos estados para organizar uma guarda cívica. 
 A partir da proclamação da República, instalou-se um 
Governo Provisório Republicano, que teve como uma de suas 
primeiras medidas a revisão do Código Criminal (1890) e a 
reforma judiciária do país, o que contribuiu para a reformulação 
dos rumos da segurança pública do país, como também das 
atribuições das polícias civis, agora responsabilidade outorgada 
aos estados membros. Nesse sentido, a Constituição de 1891 
preservou e até ampliou essa autonomia conferida aos estados 
membros para legislar sobre a matéria de segurança pública 
e sobre a polícia civil. Cada Estado da recente República 
brasileira passou, então, a organizar sua própria polícia.
 A vertiginosa expansão das principais cidades do 
país, a partir de 1930, exigiu que a Polícia Civil prestasse 
seus serviços não apenas de forma pedestre, como 
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também de modo a empregar, paulatinamente, tanto 
o transporte animal quanto os veículos automotores.

 2.3.1 Polícia Civil no Estado do Amazonas

 O Estado do Amazonas criou, em 1922, por meio da Lei nº 
3.052, a Polícia Judiciária de carreira. Esse é o marco histórico 
que formalmente instituiu a Polícia Civil e suas carreiras no 
Amazonas. Antes disso, mantinha-se uma estrutura de Polícia 
Civil herdada ainda da fase imperial, contudo, já no modelo de 
Chefatura de Polícia, ocupada por membro oriundo do Poder 

Edifício da antiga Chefatura de Polícia do Amazonas, aspecto anterior à reforma de 1934, 
situado na rua Marechal Deodoro, no centro de Manaus.

Judiciário. Em 1930, após a “revolução” que levou Getúlio Vargas 
à presidência do país, emergiu no cenário político estadual a 
figura de Álvaro Maia, então interventor federal, o qual nomeou 
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o magistrado Emiliano Stanilau Affonso, em 26 de setembro 
de 1931, novo titular da Chefatura de Polícia do Estado.
 O cargo de Chefe de Polícia foi extinto em 1970 e, em 
1971, a Emenda Constitucional estadual nº 03 estabeleceu 
a organização da Polícia Civil com carreiras funcionais, criou 
o Conselho da Polícia Civil e determinou o provimento da 
carreira de Delegado de Polícia por Bacharel em Direito, 
aprovado em concurso público, pois até então o provimento de 
cargos e das funções de policiais civis era efetuado por meio 

O bacharel em Direito, José Ribamar Soares Afonso, na condição de Delegado contratado, 
exerceu, em comissão, pela primeira vez o cargo de Delegado Geral de Polícia Civil do 

Estado do Amazonas, no período de 14 de Julho de 1972 a15 de Junho de 1973.

de mera nomeação e contratação pela administração pública.
 O decreto nº 2.291, de 12 de maio de 1972, regulamentando 
as disposições da Lei n° 1013, de 23 de abril de 1971, estruturou 
organicamente a Polícia Civil amazonense, instituindo a Delegacia 
Geral de Polícia e definindo suas delegacias especializadas, 
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distritos policiais, delegacias regionais no interior, delegacias 
municipais e algumas divisões de apoio, como a de arquivo 
e registros criminais e a divisão de polícia técnico-científica. 
Fundada a Delegacia Geral, foi nomeado, com o decreto de 
14 de julho de 1972, o bacharel José Ribamar Soares Afonso, 
delegado contratado para exercer, em comissão, o cargo de 
Delegado Geral de Polícia Civil. Eis aí o primeiro Delegado Geral 
da Polícia Civil do Estado do Amazonas (em anexo, quadro 
com os períodos das gestões dos Delegados Gerais – PC/AM).
 O primeiro concurso público para cargos da Polícia Civil do 
Amazonas ocorreu em 1974, assentado na Lei Complementar nº 
03 desse mesmo ano, que estabeleceu a organização funcional 
da Polícia Judiciária, posteriormente regulamentada pela Lei n° 
1323/78. A Lei n° 1.300, de 31 de outubro de 1978, reformulou as 
carreiras da Polícia Civil, dispondo da nova reestruturação das 
mesmas. Em 28 de dezembro de 1978, passa a vigorar a Lei n° 1323, 
primeiro Estatuto do Policial Civil, tratando sobre o regime jurídico 
peculiar dos funcionários da Polícia Civil do Estado do Amazonas. 
Em 1982, pelo intermédio da Lei complementar nº 14 do mesmo 
ano, alterou-se a denominação do órgão para Departamento da 
Polícia Civil, ligado a uma Secretaria de Estado de Segurança 
e dirigido por um Delegado Geral, cargo a ser exercido 
obrigatoriamente por um bacharel em Direito, ocupante do cargo 
de Delegado de Polícia, da classe mais elevada, advindo, desse 
modo, dentre os Delegados ingressos via concurso público.
 Devido a inúmeros fatores, dentre os quais desgastes de 
natureza política e funcional, em cinco de julho de 1989, a Lei 
n° 1.910 extinguiu a Polícia Judiciária do Amazonas e, em seu 
lugar, criou a Superintendência Geral de Polícia Judiciária. A 
nova estrutura herdou as mesmas atribuições da extinta Polícia 
Civil, renomeando, contudo, os cargos que passaram a ter as 
seguintes designações: Intendente de Polícia Judiciária, Agentes 
de Polícia Judiciária e Escreventes de Polícia. A investidura 
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nos cargos de provimento efetivo, conforme previa a lei, fez-se 
por concurso público de provas e títulos. Inspirada no modelo 
francês de polícia, a turma ingressa com o certame público de 
1989 ficou conhecida como “a francesa” ou a “polícia francesa”. 
 Entretanto, em 4 de abril de 1991, a Lei n° 2.020 reinstitui 
a Polícia Judiciária do Amazonas e seus cargos, transformando e 
redenominando intendentes, agentes e escreventes em Delegado 
de Polícia, Investigador de Polícia e Escrivães de Polícia, 
respectivamente, retomando assim as antigas denominações 
e confirmando as atribuições da instituição para investigar 
os delitos, realizar a identificação civil e criminal e as diversas 
espécies de perícias.  Ao ser reinstituída, conforme dispõe a lei, a 
Polícia Civil integrou-se à atividade de segurança pública e ligou-
se autonomamente a uma secretaria de Estado de segurança 
pública (SESEP), que passaria a exercer a coordenação dos 
órgãos integrantes do sistema de segurança pública. A lei 
n° 2020/91 estabeleceu ainda a autonomia administrativa 
e financeira da Polícia Civil, com dotação orçamentária 
própria e sob os auspícios do novo ambiente jurídico, social e 
institucional, de promoção dos direitos e garantias fundamentais, 
fomentado com a promulgação da nova Constituição Federal.
 
 2.3.2 A Polícia Civil e a Constituição cidadã

 A Constituição Federal de 1988 dispõe de maneira mais 
direta sobre a questão da segurança, a partir dos art. 5º e 6º, 
tratando de modo mais detido, no art. 144, das polícias brasileiras, 
estabelecendo que “às polícias civis, dirigidas por delegados de 
polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, 
as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, 
exceto as militares.” Com isso, a Polícia Civil ganhou assento no 
texto constitucional e hoje é dirigida por um Delegado de Polícia 
de carreira, bacharel em direito, escolhido e nomeado pelo 
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Governador do Estado dentre os Delegados de classe especial.
 Imputando à polícia civil a função de polícia judiciária, a 
Constituição Federal de 1988 reconheceu que o cargo de Delegado de 
Polícia figura entre as carreiras da área jurídica, tendo a Constituição 
do Estado do Amazonas estabelecido com maior clareza, em seu 
art. 155, § 3º, que “aos Delegados de Polícia de carreira, aplica-se 
o princípio da isonomia, previsto no art. 241, relativo às carreiras 
disciplinadas no art. 135, ambos da Constituição da República”.
 
 2.3.3 A Polícia Civil na Constituição do Estado do 
Amazonas

 A Constituição estadual de 1989 definiu ainda as 
atribuições da Polícia Civil do Amazonas, instituindo-a como 
órgão permanente com regimento, estrutura e competências 
próprias, além de autonomia financeira e dotação orçamentária, 
dirigida por Delegado de Polícia de última classe, estruturada 
em carreira. Em relação a isso, estabeleceu a CE/89 que as 
carreiras dos integrantes da Polícia Civil serão estruturadas 
em quadros próprios, sendo que o respectivo ingresso na 
mesma dependerá de aprovação em concurso de provas e de 
provas e títulos, realizado pela Academia de Polícia Civil do 
Estado, com participação da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB). Em 2001, realizou-se certame público para carreiras da 
Polícia Civil, requerendo dos candidatos à autoridade policial o 
requisito de possuir carteira da OAB na ocasião, o que colaborou 
sobremaneira para elevar o nível de exigência quanto à prática e 
experiência na carreira jurídica. Por fim, a Constituição Estadual 
de 1989 definiu as seguintes incumbências à Polícia Civil, 
ressalvada a competência da União: 1) exercer funções de Polícia 
Judiciária e apurar as infrações penais, exceto as militares, 2) 
realizar perícias criminais e médico-legais, 3) realizar perícias 
de quaisquer natureza; 4) efetuar a identificação civil e criminal.
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 3. Epílogo – a história está aberta

 Essas constituem, para encerrar, sucintas considerações 
acerca dos períodos históricos da Polícia Civil, particularmente 
do Estado do Amazonas, assentada em minuciosa pesquisa, 
a partir de escasso material oficial e de fragmentos de livros 
de registros existentes em arquivos institucionais. Foram estas 
fontes institucionais, apesar do estado de conservação e da 
precariedade em que se encontram mantidas, que possibilitaram 
a reconstituição das principais fases da Polícia Civil do Estado do 
Amazonas, haja vista a completa ausência de material bibliográfico 
sobre o assunto. Agradeço, uma vez mais, a todos os servidores 
públicos da Polícia Civil amazonense que colaboraram com a 
identificação dessas fontes para que esse trabalho pudesse ser 
realizado, porém, sem definições nem conclusões. A porta da 
história está aberta para novas pesquisas sobre a Polícia Civil. 
Nesse sentido, despeço-me, fazendo votos de que este breve 
texto, bem como a sua incompletude e a escassez de obras 
sobre a polícia judiciária estadual, possam servir de estímulo para 
estudos mais aprofundados acerca de cada uma dessas ou de 
outras fases da Polícia Civil e, afinal, possam colaborar para um 
melhor esclarecimento acerca das características e da cultura 
organizacional dessa instituição policial umbilicalmente ligada aos 
cenários da história amazonense. Entre, a história está aberta.
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Anexo – Delegados Gerais da Polícia Civil do Estado do 
Amazonas

Nº Delegados Gerais Período
01 José Ribamar Soares Araújo 14.07.72 a 15.06.73

02 Alberto Petrônio Benevides de 
Carvalho

15.06.73 a 24.04.75
10.06.96 a 24.07.98

03 João dos Santos Pereira Braga 24.04.75 a 31.10.75
04 Rafael de Araújo Romano 31.10.75 a 12.03.76
05 Raymundo Nonato Lopes 12.03.76 a 11.03.77
06 Orlando Moreira de Souza 12.03.77 a 15.11.77
07 Jones Karrer de Castro Monteiro 16.11.77 a 17.08.78

08 Florindo Marcelino do Nascimento 18.08.78 a 22.05.79
04.05.83 a 07.07.88

09 Aquiles dos Santos Andrade 23.05.79 a 28.02.80
10 Luiz Humberto Monteiro 29.02.80 a 25.05.82

11 Hélio dos Santos Rocha
25.05.82 a 03.05.83
03.07.88 a 28.02.89
05.04.91 a 21.06.91

12 Jose Elcy Barroso Braga 02.04.92 a 20.10.92

13 Francisco Ferreira da Silva So-
brinho

21.06.91 a 02.04.92
06.01.95 a 16.02.96
06.01.03 a 26.11.04

14 Raimundo Délio Gomes da Silva 16.02.96 a 10.06.96

15 Vinicius Diniz Souza dos Santos 27.04.98 a 25.06.02
02.08.05 a 30.05.08

16 Frederico de Sousa Marinho 
Mendes 26.11.04 a 02.08.05

17 Mario Cesar Medeiros Nunes 25.06.02 a 27.12.02
30.05.08 a 23.05.12

18 Josué Rocha de Freitas 25.05.12 a
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