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RESUMO 

 

O presente trabalho retrata um estudo descritivo e analítico sobre o modelo 
hierárquico adotado na Royal Canadian Mounted Police (RCMP), sua dinâmica 
interna, graduações e processos de seleção e promoção, sob uma perspectiva 
comparada das instituições policiais brasileiras. A partir da visão teórica Neo-
institucionalista, o foco adotado centra-se na influência de sua arquitetura 
institucional, como polícia de “ciclo completo” e estrutura hierárquica integrada, para 
a eficiência do cumprimento de suas missões policiais e para a consolidação de seu 
papel como principal força policial de um país com baixíssimos índices de 
criminalidade. Busca-se também, ao pesquisar a hierarquia e a dinâmica interna de 
uma polícia de méritos reconhecidos internacionalmente, apresentar aos operadores 
de segurança pública e pesquisadores brasileiros, uma alternativa de modelo policial 
que pode servir de parâmetro para o aperfeiçoamento dos modelos nacionais. 
 
Palavras-chave: Segurança pública; Hierarquia policial; Instituições policiais 



 

ABSTRACT 
 

The present work is a descriptive and analytical study on the hierarchical model 
adopted by the Royal Canadian Mounted Police (RCMP), its internal dynamics, 
ranks, selection and promotion process on a comparative perspective of the Brazilian 
police institutions. The focus intended is placed on the influence of the RCMP 
institutional design, through the theoretical neoinstitucionalist point of view, as a 
generalist police agency with an integrated hierarchy model for the efficiency on the 
accomplishment of its police missions and, as a factor for its establishment as the 
primary police force of a country with very low criminal statistics. A secondary 
objective is to present to the Brazilian researchers and police personnel, an alternate 
police model, through the study of the hierarchy and internal dynamics of an 
internationally recognized police agency that can serve as a role model to help on the 
improvement of the Brazilian models.   
 

 Keywords: Public Security; Police Hierarchy, Police Institutions 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Acredita-se que um fator extremamente influente para a pouca eficiência no 

cumprimento das missões inerentes às forças policiais das polícias brasileiras 

repousa na forma como elas organizam seu sistema hierárquico, não permitindo a 

ascensão de talentos e de profissionais experientes aos cargos de comando a 

menos que já tenham ingressado no estrato superior da corporação através de 

concurso, para os quais nada além de uma formação superior (exclusivamente em 

Direito para as polícias civis e a Polícia Federal) é exigida. Nas polícias militares, 

cujo modelo hierárquico estratificado deriva diretamente do modelo das Forças 

Armadas, também ocorre a mesma problemática de isolamento das experiências 

vividas e do saber empírico acumulado pelos policiais nos estratos subordinados da 

hierarquia no ofício policial, que não possuem possibilidade direta de ascensão aos 

cargos de comando da corporação baseada no reconhecimento meritocrático de 

suas realizações, ações e desenvolvimento profissional nesse ofício.  

O resultado dessa arquitetura hierárquica institucional é que temos, no Brasil1, 

polícias civis comandadas por bacharéis em Direito, sem a necessidade de nenhum 

contato com o ofício policial antes de serem empossados, exceto a realização de 

cursos de tempo reduzido pelas academias de policia civis estaduais ou pela 

Academia Nacional de Polícia da Polícia Federal, e polícias militares comandadas 

por oficiais que, embora passem por um período de formação bem mais longo e 

direcionado ao ofício policial, não possuem a experiência acumulada da solução de 

problemas e do contato com a sociedade que são, em última instância, os 

responsáveis por ensinar, aperfeiçoar, formar e destacar os policiais em seu ofício 

de mediação de conflitos e de desenvolvimento do tirocínio policial.   

A Real Polícia Montada Canadense ou Royal Canadian Mounted Police 

(RCMP) é a polícia federal canadense encarregada das funções tanto de polícia 

administrativa como de polícia judiciária no nível federal, mas também no provincial 

e municipal através de convênios e atos legais no território canadense (RCMP, 

2013). Suas funções policiais não são bipartidas como ocorre no Brasil, em que uma 

                                                           
1
 Exceção feita à Polícia Rodoviária Federal (PRF) única polícia no país com estrutura hierárquica 

integrada. 
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polícia cumpre as funções de polícia administrativa, a Polícia Militar, e outra as 

funções de polícia judiciária, a Polícia Civil.  

Trata-se de uma polícia de ciclo completo como se convencionou chamar no 

Brasil, que é a forma como funcionam as melhores corporações policiais do mundo 

em termos de eficiência no cumprimento de suas missões policiais. A RCMP possui 

também como característica distintiva das polícias brasileiras, com exceção única da 

Polícia Rodoviária Federal, o fato de ser organizada em termos hierárquicos através 

de um sistema integrado. Diferente das polícias civis, das polícias militares e da 

Polícia Federal do Brasil que são organizadas através de um sistema hierárquico 

estratificado em que os cargos operacionais não se comunicam através de ascensão 

funcional com os cargos de comando. 

É uma organização policial com elevados índices de eficiência em suas 

missões policiais e reconhecido respeito aos direitos humanos cuja organização 

hierárquica e operacional difere da adotada no Brasil servindo, portanto, de 

contraponto para verificação do que pode ser aprimorado nas instituições nacionais.  

A influência da arquitetura institucional interna é inegável na forma de atuação 

das instituições. A forma como se organizam reflete diretamente na sua forma de 

ação e na capacidade de atingir os objetivos a que se propõe. Difícil também negar 

a influência das instituições no quadro maior de determinação do comportamento e 

ação da sociedade, a forma como a sociedade interage, reivindica direitos e cumpre 

deveres, sempre guarda relação com o funcionamento das instituições e da 

expectativa que se tem delas. A forma como o Estado se apresenta à sociedade é 

diretamente associado à arquitetura institucional interna de suas instituições. Um 

Estado democrático, pluralista e meritocrático (WEBER, 2009) deve 

necessariamente refletir tais características na composição de suas instituições. 

 O estudo comparado de instituições policiais de países democráticos, que 

dão grande importância à meritocracia, é uma ferramenta bastante útil no esforço de 

aprimoramento e adequação das polícias brasileiras. Não se trata aqui da mera 

“importação” de modelos, mas sim do reconhecimento da inadequação do modelo 

policial nacional e do esforço consciente pela pesquisa e desenvolvimento de um 

modelo de instituição policial menos ligado ao nosso passado aristocrático e 

patrimonialista de “país dos bacharéis”.  
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Nesse sentido, é de importância fundamental, para vislumbrar alternativas aos 

modelos policiais conhecidos no Brasil, estudar como se dá a organização 

hierárquica de polícias de outros países conhecidas pela excelência de sua atuação.  

No presente trabalho, iremos discorrer no capítulo 1, acerca do potencial de 

influência sobre a sociedade das instituições de forma geral e das instituições 

policiais de forma específica, tendo como base a perspectiva do Neo-

institucionalismo histórico (HALL e TAYLOR, 2003), para, em seguida, 

apresentarmos a tipologia hierárquica policial e as missões policiais conforme Monet 

(2002), como parâmetros definidores da arquitetura institucional das instituições 

policiais.  

No capítulo 2 traremos um panorama geral do Canadá em termos de violência 

e criminalidade, descrevendo também a forma como se organiza o sistema policial 

no país com destaque para o papel da RCMP nesse sistema, as suas origens, 

estrutura organizacional, atribuições e funções.  

No capítulo 3 trataremos da estrutura hierárquica propriamente dita da RCMP, 

de sua carreira policial e de seus processos de ascensão hierárquica.  

Finalmente, nas Considerações Finais, apresentaremos uma análise de seu 

modelo hierárquico e operacional sob uma perspectiva comparada com a realidade 

brasileira.  

É relevante destacar que a Real Polícia Montada Canadense é composta por 

diversos cargos auxiliares encarregados da atividade meio e de atividades 

especializadas que não possuem o status de carreira policial, neste estudo serão 

abordados apenas cargos, graduações e hierarquia de natureza policial. Durante 

todo o texto haverá, sempre que pertinente, a colocação de comparações e dados 

sob a perspectiva brasileira.    
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CAPÍTULO 1 -  O PAPEL DAS INSTITUIÇÕES E A ARQUITETURA DAS 

INSTITUIÇÕES POLICIAIS 

 

 

1.1. A Influência Institucional 

 

Dentro da perspectiva das correntes Neo-institucionalistas na Ciência Política, 

a forma como as instituições se organizam é, em boa medida, responsável por 

moldar a forma de ação dessa instituição, o comportamento de seus agentes e, em 

última instância, a eficiência com que esta atinge seus objetivos. As instituições 

interagem ativamente com a sociedade e a forma como elas se organizam 

internamente exerce influência sobre a sociedade na mesma medida em que 

também são influenciadas pela sociedade que as abriga. De acordo com March e 

Olsen (1984, p. 738): 

 
 
Without denying the importance of both the social context and the motives of 
individual actors, the new institutionalism insists on a more autonomous role 
for political institutions. The state is not only affected by society but also 
affects it (Katzenstein, 1978; Krasner, 1978; Nordilenger, 1981; Skocpol, 
1979; Stephan, 1978). Political democracy depends not only on economic 
and social conditions but also on the design of political institutions. The 
bureaucratic agency, the legislative committee and the appellate court are 
arenas for contending social forces, but they are also collections of standard 
operating procedures and structures that define and defend interests. They 
are political actors in their own right.

2
  

 
 

 A arquitetura institucional interna e a dinâmica de como as instituições 

se organizam e operam é um instrumento valioso para determinar o sentido e 

objetivo dessas instituições dentro do aparato estatal. As instituições policiais são 

organizadas hierarquicamente e operacionalmente para desempenhar um rol de 

funções de estado cujo direcionamento reflete o nível de desenvolvimento político e 

social desse Estado. A organização hierárquica e forma de ascensão aos cargos de 

comando vão influenciar de forma direta o modo como essa corporação se enxerga 

                                                           
2
 Sem negar a importância do contexto social e das motivações dos atores individuais, o neo-

institucionalismo insiste em um papel mais autônomo das instituições políticas. O Estado não é 
somente afetado pela sociedade como também a afeta (KATZENSTEIN, 1978; KRASNER, 1978; 
NORDILENGER, 1981; SKOCPOL, 1979; STEPHAN, 1978). A democracia política depende não só 
das condições econômicas e sociais, mas também da arquitetura das instituições políticas. A Agência 
governamental, o comitê legislativo e a Corte de Apelação são arenas para forças sociais em disputa, 
mas são também conjuntos de procedimentos operacionais padronizados e estruturas que definem e 
defendem interesses. São atores políticos em si mesmos. (Traduzido pelo autor).  
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e se relaciona interna corporis, extrapolando esse relacionamento para a forma 

como seus integrantes interagem com o público a que servem.  

Segundo Hall e Taylor (2003, p. 197): 

 
 
Uma questão crucial para toda análise institucional é a seguinte: como as 
instituições afetam o comportamento dos indivíduos? Afinal, é em última 
análise por intermédio das ações de indivíduos que as instituições exercem 
influência sobre as situações políticas.  
 
  

As instituições policiais são dotadas de uma cultura própria que se forma, se 

consolida e se reproduz baseada, primeiro na missão institucional que ela é 

chamada a cumprir e na legislação que a delimita e depois na forma como ela se 

organiza internamente, tanto em termos de hierarquia como em seus procedimentos 

e protocolos operacionais, administrativos e disciplinares. O indivíduo ao ingressar 

numa instituição policial age e interage balizado pelas normas, mas também pela 

cultura corporativa que lhe impõe um modelo a ser seguido e um objetivo a ser 

alcançado, alem de regras de convivência com o “público externo” à corporação. 

A formação dessa cultura é diretamente condicionada à percepção do alcance 

que o indivíduo tenha acerca de seus deveres, direitos e capacidade de dar retorno 

à sociedade, aliada ao reconhecimento de seu trabalho traduzido em ascensão 

hierárquica e maiores responsabilidades na medida da demonstração de sua 

capacidade de exercer com competência o ofício que dele se exige. Tal é a regra na 

maioria das instituições estatais que são exemplos de excelência; a ascensão aos 

cargos de comando ocorre pelo mérito demonstrado na função específica sob a 

responsabilidade da instituição dentro de um sistema político racional-legal de 

moldes weberianos. 

A forma como uma instituição se estabelece e se organiza dentro do aparato 

estatal é dependente de uma série de fatores que tanto a moldam quanto a 

justificam. Dentre esses fatores, um dos principais, é o histórico, ou seja, faz-se o 

que já se conhece. O modelo herdado de períodos históricos mais antigos, dentro 

dos Estados, é adotado por “inércia” e muda apenas de forma incremental. 

Mudanças mais amplas de modelo institucional são sempre difíceis e desgastantes 

mesmo que o modelo herdado seja arcaico ou ineficiente. 
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Para Ivanica (2006, p. 118): Each institution is sui generis having the 

characteristics of the time and place when and where it was created.3 

Hall e Taylor (2003, p. 200) explicam a visão do Neo-institucionalismo 

Histórico, sobre esse tópico, da seguinte maneira:  

 
 
As instituições aparecem como integrantes relativamente permanentes da 
paisagem da história, ao mesmo tempo que um dos principais fatores que 
mantêm o desenvolvimento histórico sobre um conjunto de trajetos. 
 

 
Muito embora haja sempre a possibilidade de mudança, a noção de path 

dependence é sempre presente nas alternativas que se apresentam para a evolução 

do desenho institucional. Resulta daí a dificuldade encontrada no Brasil para se 

pensar uma polícia diferente da que se observa no país, em que o “normal”, é 

termos uma instituição, ou instituições policiais melhor dizendo, com hierarquias 

estratificadas e missões bipartidas. Apesar disso, a mudança de modelo institucional 

é possível e historicamente ocorreu em diversas épocas, culturas e Estados 

Nacionais. Segundo Ivanica (2006, p 118):  

 
 
Institutions change as people gain experience and they realize that there are 
better ways to organize some aspects of their lives. Extremely frequent, 
institution change in response to experience with new technologies but it can 
also occur in response to the experience of contacts with other cultures. 
(Grifo nosso).

4
 

 
 

No meio policial, esse contato com culturas externas está ocorrendo em 

grande extensão e frequência, fato evidenciado pelas críticas ao modelo nacional e 

as propostas de mudança de modelo. No campo dos projetos já temos bons 

exemplos, a PEC 515 (BRASIL, 2013) traz, em seu texto, uma ampla reforma do 

modelo policial brasileiro. Tramitando em conjunto, com a PEC 51 (BRASIL, 2013), a 

PEC 73 (BRASIL, 2013) estabelece, de forma inequívoca, a adoção de um modelo 

                                                           
3
 Cada instituição é sui generis possuindo as características do tempo e local onde foram criadas. 

(Traduzido pelo autor). 
4
 Instituições se modificam a medida que as pessoas ganham experiência e percebem que há 

maneiras melhores de organizar alguns aspectos de suas vidas. É extremamente frequente a 
mudança de instituições em resposta a novas tecnologias, mas podem também ocorrer em resposta 
à experiência de contatos com outras culturas. (Traduzido pelo autor). 
5
 PEC 51 é uma Proposta de Emenda à Constituição apresentada pelo Senador Lindberg Farias do 

PT do RJ, elaborada em parceria com o ex-Secretário Nacional de Segurança Pública Luiz Eduardo 
Soares e que propõe, entre outras medidas, a adoção do ciclo completo de polícia por todas as 
corporações policiais e o estabelecimento de um modelo hierárquico integrado. Para uma análise 
mais completa ver Magalhães (2014) 
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hierárquico integrado na Polícia Federal. O Projeto de Lei n° 39 do Senado Federal 

(BRASIL, 2014), que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, vincula, 

em seu artigo 9°, a obrigatoriedade de carreira única na formação das Guardas 

Municipais, o que evidencia, também, a escolha pela adoção de um modelo 

hierárquico integrado em um tipo de instituição que tem crescido em importância no 

cenário da segurança pública nacional e que está em processo de transição, em 

função do crescimento da complexidade de sua atuação, para assumir poderes e 

funções de instituições policiais municipais plenas de fato e de direito.  

De forma geral, os projetos apontam na direção de mudanças na arquitetura 

institucional das polícias brasileiras com aprimoramentos tendentes à aproximação 

para os moldes de um sistema policial caracteristicamente anglo-saxônico. 

 

 

1.2. Os Modelos Hierárquicos das Instituições Policiais 

 

As instituições policiais organizam-se hierarquicamente com diversas 

variações e com nomenclaturas diferentes para os cargos que adotam para si. 

Embora haja essa diversidade de nomenclaturas e regras próprias para a ascensão 

hierárquica e execução de suas atividades, a função, ou as missões policiais são 

basicamente as mesmas em todas as sociedades modernas e os modelos com os 

quais se organizam hierarquicamente são basicamente dois (com diversas variações 

de ingresso e ascensão) para as corporações policiais civis6: as que adotam 

modelos hierárquicos integrados e as que adotam modelos hierárquicos 

estratificados (MONET, 2002). Conforme Magalhães Jr. (2007, p. 14): 

 
 
Os modelos hierárquicos integrados caracterizam-se principalmente pelo 
fato do recrutamento de seus quadros ser feito pela base, isto é, a carreira 
policial é única e todos os seus integrantes, do mais graduado ao menos 
graduado, começam na atividade policial pelo exercício do mesmo cargo 
inicial. É um modelo hierárquico tipicamente de origem anglo-saxônica, mas 
é adotado também por países de origens diversas. Como exemplos de 
países que adotam esse modelo podemos citar o Canadá, a Inglaterra, a 
Irlanda, a Alemanha, a Espanha, a Austrália e os EUA. [...] Já os modelos 
hierárquicos estratificados caracterizam-se pela existência de divisões 
rígidas entre os diferentes cargos (ou categorias) que não se comunicam 
entre si por meio de promoções internas, ou seja, os diferentes níveis 
estatutários não se integram em uma hierarquia única. Esse modelo 
hierárquico estratificado é o tipo adotado pelas polícias civis estaduais 

                                                           
6
 As polícias militares, seguindo a lógica militar, adotam um modelo hierárquico estratificado. 
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brasileiras e pela Polícia Federal e apresenta como arquétipo a polícia 
francesa, mas é adotado também por países como a Holanda e costumava 
ser o modelo adotado na Grécia e na Itália até a década de 90, quando foi 
modificado.  
 
 

A adoção do modelo hierárquico estratificado pela maioria das instituições 

policiais no Brasil condiciona, em certa medida, sua forma de ação, o 

estabelecimento de sua cultura organizacional interna e a forma como ela se 

relaciona com o público externo, que é o usuário de seus serviços. Este é um 

modelo que apresenta problemas de relação interna que acabam por extrapolar a 

esfera puramente institucional e se tornar um dos fatores responsáveis pela 

reprodução de padrões de ação ineficientes, a partir da atribuição de 

responsabilidades de comando e direção a detentores de cargos policiais que não 

passaram pela experiência do ofício policial básico e que, portanto baseiam suas 

decisões em uma “saber” descolado da realidade do estrato policial subordinado, 

cujo contato com a sociedade e com as transgressões à lei é direto.  

Uma etapa importante do aprendizado do ofício policial é “perdida” por esses 

estratos superiores da hierarquia policial. De acordo com Magalhães Jr. (2007, p. 

14):  

 
 
As organizações policiais possuem como marco característico distintivo o 
fato de serem, no mundo todo, compostas por carreiras baseadas na 
hierarquia e disciplina. Não se deve, entretanto, supor que esta hierarquia 
seja adotada e aceita de forma pacífica nas corporações policiais, segundo 
Monet (2002, p16) „... nada é menos monolítico, mais dividido, atravessado 
por conflitos de poder internos e rivalidades crônicas, nada é mais difícil de 
controlar por sua própria hierarquia do que uma polícia.‟ Monjardet nos dá 
uma dica de porque isso acontece quando cita a relação que ocorre entre 
as ordens emanadas das posições hierárquicas superiores com a 
imprevisibilidade das ocorrências que os policiais da ponta precisam 
enfrentar no seu dia a dia denominando o fenômeno de “inversão 
hierárquica”. Segundo ele, (2003, p.95-96) „No trabalho policial, as 
iniciativas cruciais emanam dos executantes. O papel da hierarquia é então 
invertido: ele vai consistir em transcrever/traduzir as escolhas de baixo de 
modo a torná-las compatíveis com os quadros regulamentares e as 
“políticas” definidas pela cúpula‟.   
 
 

A afirmativa de Monjardet (2003) na citação de Magalhães Jr. (2007) nos 

aponta, intuitivamente, para a dificuldade maior que é o controle, por seus 

comandantes, de uma instituição policial cuja modelo hierárquico é formado em 

estratos. O fato de pertencerem a cargos diferentes que não se comunicam em 

termos de ascensão na carreira e instituírem culturas diferentes de operação e 
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convivência acaba por dificultar sua comunicação e estabelecer barreiras que se 

apresentam como obstáculos ao bom funcionamento da instituição.   

Os conflitos internos que ocorrem nas polícias civis estaduais brasileiras e, 

particularmente na Polícia Federal (que tem se acirrado nos últimos anos), resultam 

justamente de sua arquitetura institucional inadequada para a consecução do ofício 

policial. Tal problema, apesar de não ser exclusivo do Brasil, aparenta estar 

diretamente relacionado ao modelo hierárquico estratificado. Vejamos o que diz 

Monet quando descreve a polícia francesa (cujo modelo hierárquico é estratificado): 

 
 
(...) a polícia francesa com seus cinco corpos distintos: comissários de 
polícia, inspetores de polícia, oficiais de paz, investigadores, cabos e 
guardas. A complexidade particular desse sistema não deriva apenas da 
existência de cinco corpos muito estanques, mas também do fato de que 
esses diferentes níveis estatutários não se integram numa hierarquia única, 
mas em duas: a hierarquia dos corpos uniformizados, graduados, guardas e 
oficiais, e a hierarquia dos corpos à paisana, investigadores e inspetores. 
Enfim, os comissários constituem, desde uma reforma de 1977, o corpo de 
comando único dessas duas fileiras. Essa complexidade é, de resto, fonte 
de confusão, rivalidades que frequentemente dão da polícia francesa a 
imagem de um caldeirão em ebulição permanente. (MONET, 2002, p. 143-
144) 
 
 

De forma indireta, os comissários da polícia francesa podem ser comparados 

aos delegados de polícia no Brasil, que apesar de não terem sob seu comando as 

outras forças policiais como na França, são legalmente considerados a única 

autoridade policial strictu sensu, com efeitos diretos sobre o resultado final da 

atuação de todas as polícias e resultando na “quebra” do que se convencionou 

chamar de “ciclo completo de polícia”. Se este modelo já dificulta a interação dentro 

dos próprios corpos policiais civis e da Polícia Federal, torna-se um agravante ainda 

maior na tensa relação entre as diferentes forças policiais brasileiras, contribuindo 

diretamente para a pouca colaboração entre as forças policiais nacionais. 

 

 

1.3. As Missões Policiais 

 

Além dessa problemática sobre a hierarquia policial, outro fator que se coloca 

hodiernamente acerca da falta de eficiência das polícias no Brasil trata da quebra de 

ciclo envolvida nas missões policiais. As polícias brasileiras não são polícias de ciclo 

completo, exercendo diferentes missões por meio de instituições separadas em 
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polícia militar e polícia civil. Para o entendimento dessas missões utilizaremos a 

classificação adotada por Monet (2002). 

 As missões policiais, de acordo com Monet (2002, p.105), “desenham quatro 

conjuntos de atividades distintas que são: a polícia de segurança, a polícia de 

ordem, a polícia criminal e a polícia de informações”. Segundo Magalhães Jr. (2007, 

p. 11): 

 
 
A polícia de segurança contempla o leque mais amplo das atividades 
policiais e é composta de missões de natureza geral tais como: 
patrulhamento, guarda e segurança de estabelecimentos ou dignitários, 
proteção das pessoas e bens contra a ação de bandidos, organização do 
trânsito e repressão às infrações cometidas, operações de socorro e 
salvamento, dentre várias outras. A polícia de ordem e a polícia de 
segurança são separadas por uma linha divisória imprecisa e móvel, no 
entanto, pode-se destacar como tipicamente de responsabilidade da polícia 
de ordem a dispersão de tumultos públicos e a desinterdição de áreas, 
rodovias, etc.  
 
 

Nesta descrição das missões de polícia de segurança e polícia de ordem o 

pesquisador ou operador de segurança pública brasileiro identifica de imediato o 

papel das polícias militares e da Polícia Rodoviária Federal no país. A bipartição das 

instituições de segurança pública no Brasil é tão marcante que a simples descrição 

das missões policiais já vincula diretamente a percepção do brasileiro a instituições 

policiais específicas.  

Prosseguindo na descrição de Magalhães Jr (2007, p 11) para a classificação 

de Monet:  

 
 
A polícia criminal é o ramo que contempla todas as atividades encarregadas 
de fornecer à justiça penal os subsídios necessários ao seu funcionamento 
eficaz, e nesta tarefa, utiliza a investigação policial, com todas as suas 
peculiaridades, como instrumento básico para a consecução de sua missão. 
É uma atividade com um forte componente técnico e atua em esferas que 
muitas vezes exigem conhecimentos especiais e equipamentos 
tecnológicos sofisticados, mas compõe-se também de tarefas menos 
especializadas e cartorárias de registro das ocorrências criminais que irão, 
ou não, disparar os processos de investigação e elucidação de crimes. É 
também atividade de policia criminal o cumprimento de ordens do poder 
judiciário, como mandados de busca e apreensão, mandados de prisão, etc.  
 
 

Aqui, novamente é facilmente associável para o brasileiro a correlação entre 

missão policial e instituição policial, dentro da bipartição característica de nosso 

sistema. As polícias civis e a Polícia Federal são imediatamente reconhecidas como 

as instituições responsáveis por essa missão policial descrita, muito embora alguns 
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aspectos da missão de polícia criminal sejam também, mesmo no sistema bipartido 

brasileiro, atribuídas às polícias militares e à Polícia Rodoviária Federal, tais como o 

cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão ou o registro de 

ocorrências criminais.  

Magalhães Jr (2007, p.11) continua a explanação afirmando o seguinte: 

 
 
Por fim, o que Monet define como a atividade de polícia de informações, 
consiste no que conhecemos por Atividade de Inteligência Policial e é uma 
parte da atividade policial que monitora situações potencialmente 
criminosas e que se utiliza de um vasto aparato tecnológico e de técnicas 
específicas em suas missões. Esta, para o exercício de suas funções, não 
utiliza o “Poder de Polícia”, pois sua tarefa é centrada na busca e coleta de 
dados para a produção de conhecimentos que, quando indicadores de 
informações precisas sobre atividades criminosas são então repassados ao 
âmbito da atividade da polícia criminal que irá proceder à investigação 
policial oficial, cujo objetivo se centrará então na obtenção de autoria e 
materialidade do crime para subsidiar a justiça penal. Ressalte-se que 
essas duas atividades acabam por se cruzar em dado momento, mas 
conceitualmente a atividade de inteligência é, em geral, anterior à 
investigação policial.   
 
 

Nesta missão de polícia de informações descrita, é onde encontramos 

provavelmente o maior grau de desconhecimento doutrinário por parte do público 

brasileiro ligado à segurança pública, que confunde de forma sistemática Inteligência 

Policial com Investigação Policial. 

Na verdade, importa aqui saber que a separação estanque das missões 

policiais entre instituições distintas resulta na quebra do ciclo completo de polícia 

que ocorre no Brasil e é o fator gerador da bipartição das instituições de segurança 

pública no país, que consequentemente cumprem suas atividades de forma isolada 

uma da outra. 

O conceito de polícia administrativa e de polícia judiciária no Brasil 

(BANDEIRA DE MELO, 2009) decorre diretamente dessa divisão de atividades 

policiais. Enquanto a polícia civil assume a função de polícia judiciária a policia 

militar atua como polícia administrativa. Para se entender essa divisão funcional 

utilizando a classificação das missões policiais de Monet (2002). Magalhães Jr 

(2007, p. 12-13) explica da seguinte forma:  

 
 
Em geral, entende-se polícia administrativa como a atividade de polícia 
preventiva, ou seja, que atua de modo ostensivo, visível e geralmente 
fardada, buscando evitar o delito ou impedi-lo em sua fase de execução, ou 
ainda, deter o indivíduo ou grupo de indivíduos que tenham sido flagrados 
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no cometimento de crimes, além de ser a polícia responsável por manter a 
ordem pública. À polícia administrativa cabe, portanto, as atividades de 
polícia de segurança, polícia de ordem e em menor grau a de polícia de 
informações

7
 e polícia criminal

8
. Nota-se, portanto, que a atividade de 

polícia administrativa situa-se temporalmente no momento dissuasivo 
anterior ao delito, no momento de cometimento do delito e no momento 
imediatamente posterior ao cometimento do delito. Entende-se, [...] polícia 
judiciária como a atividade de polícia repressiva, isto é, a ação da polícia 
judiciária situa-se temporalmente só após o cometimento do delito. A 
atividade característica por excelência da polícia judiciária é a investigação, 
é através das ferramentas da investigação que a corporação de polícia 
judiciária buscará a autoria e a materialidade do crime cometido. [...] À 
polícia judiciária cabe, portanto, principalmente as atividades de polícia 
criminal e de informações e em menor grau a de polícia de segurança 
sendo que a atividade de polícia de ordem é praticamente inexistente.

9
  

 
 

Em instituições policiais de ciclo completo a divisão entre essas funções de 

polícia administrativa e polícia judiciária se dá interna corporis, sendo a instituição 

responsável pela totalidade das atividades policiais dentro de sua circunscrição 

territorial. 

Ou seja, além de todos os problemas envolvendo a adoção do modelo 

hierárquico estratificado nas instituições policiais brasileiras temos ainda a 

acrescentar a divisão das missões policiais entre instituições diferentes que em 

razão de suas culturas corporativas próprias trabalham mal complementarmente. 

Dificilmente se conseguiria conceber uma arquitetura institucional mais 

tendente ao fracasso e a ineficiência do que a que está posta no Brasil. 

 

                                                           
7
 Todas as corporações policiais no Brasil (sem exceção) possuem uma seção ou divisão específica 

voltada para a área de Inteligência e que atua na atividade de polícia de informações. 
8
 Geralmente as polícias administrativas exercitam a atividade de polícia criminal através do 

cumprimento de mandados de prisão e outras ordens judiciais específicas e não pela investigação de 
crimes. 
9
Existem algumas polícias judiciárias no Brasil (algumas polícias civis e particularmente a Polícia 

Federal) que possuem grupos de controle de distúrbios civis (Choque), no entanto, seus efetivos são 
reduzidos o que acaba por anular sua eficácia neste tipo de atividade. 
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CAPÍTULO 2 -  PANORAMA GERAL DO CANADÁ, SEU SISTEMA POLICIAL E A 

REAL POLÍCIA MONTADA CANADENSE 

 

 

2.1. Violência e criminalidade no Canadá 

 

O Canadá, segundo maior país do mundo em extensão territorial, é uma 

monarquia parlamentarista ligada ao Commonwealth Britânico, organizada de forma 

federativa, e dispondo na atualidade de dez províncias e três territórios. Sua 

população foi estimada em 34.278.400 habitantes em 2010 (CHAGNON, MILAN, 

2011) com IDH, em 2013, de 0,902, situando-se na oitava posição da lista dos 

países com Muito Alto Desenvolvimento Humano (PNUD, 2014). 

 No aspecto da violência trata-se de um dos países mais seguros do mundo 

com baixos índices de violência letal intencional e alta confiança da população em 

seu aparato de segurança pública, conforme pode ser observado pela análise dos 

gráficos apresentados na sequência deste capítulo. 

Em termos de taxa de criminalidade geral (incluídos crimes violentos e não 

violentos e excluídas as ocorrências de trânsito) os números gerais, além de baixos, 

encontram-se em queda progressiva desde 1998 (com pequena variação em sentido 

contrário entre os anos de 2002 e 2004) conforme pode ser observado no gráfico 1. 

 

Gráfico 1 - Taxa de criminalidade anual, por 100.000 habitantes, no Canadá entre 

1998 e 2012. 

 

Fonte: Adaptado de Canadá (2014) 
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Com relação ao crime de homicídio, o Canadá mantém registros estatísticos 

desde 1961 tendo alcançado o pico de violência em 1975 e declinado desde então, 

com picos de variação ao longo dos anos, até a taxa em 2012, de 1,6 homicídios por 

100.000 habitantes. O gráfico 2 apresenta as variações ao longo dos anos 

mostrando que o índice mais alto de homicídios no país nunca chegou a ultrapassar 

a marca de 3,0 homicídios por 100.000 habitantes na série histórica. 

 

Gráfico 2 - Taxa de homicídios, por 100.000 habitantes, no Canadá entre 1961 e 

2012. 

 

Fonte: Adaptado de Canadá (2014) 

 

A baixa incidência de homicídios no Canadá pode ser mais bem visualizada 

quando utilizamos dados comparativos do mesmo crime em outros países. O gráfico 

3 apresenta essa comparação com alguns países do Primeiro Mundo e o Brasil, cuja 

posição discrepante se destaca.  
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Gráfico 3 - Taxa de homicídios, por 100.000 habitantes, em 2011. 

 

Fonte: Adaptado de Canadá (2014) e Waiselfisz (2014) 

 

Para uma melhor compreensão da realidade canadense por parte do leitor 

brasileiro, o gráfico 4 mostra a evolução da taxa de homicídios do Canadá e do 

Brasil no período do inicio da década de 80 até o ano de 2012. A diferença que pode 

ser observada é de tal grandeza que, pela perspectiva oposta, poderia parecer a um 

leitor canadense que visualizasse o gráfico e desconhecesse o contexto, que o 

Brasil seria um país em guerra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

0 5 10 15 20 25 30 

Brasil 

Estados Unidos 

Noruega 

Finlândia 

Bélgica 

Canadá 

França 

Reino Unido 

Itália 

Alemanha 

Japão 



25 

Gráfico 4 - Gráfico comparativo da taxa de homicídios por 100.000 habitantes, 

Brasil-Canadá, no período de 1980 a 2012.  

 

Fonte: Adaptado de Canadá (2014) e Waiselfisz (2014) 

 

Observa-se que no decorrer de 22 anos a situação no Canadá manteve-se 

estável em um nível baixo de violência ao passo que, no Brasil, mesmo já partindo 

de um nível de homicídios elevado, mais do que dobrou no período, saindo de 

abaixo de 13 homicídios por 100 mil habitantes para 29 homicídios para 100 mil 

habitantes. 

 

 

2.2. Sensação de Segurança e Confiança nas Instituições Policiais 

 

Além dos números diretamente ligados às estatísticas criminais, a percepção 

ou a sensação de segurança, declarada pelos cidadãos e o grau de confiabilidade 

que estes atribuem às suas instituições policiais são bons indicadores do correto 

funcionamento do sistema de segurança pública do país como um todo e da 

eficiência das polícias em especial.  

No gráfico 5 são apresentadas as estatísticas relativas à sensação de 

segurança do canadense com dados dos anos de 1999 e 2004 e no gráfico 6 a 

sensação de segurança por gênero com dados de 2004. 
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Gráfico 5 - Sensação de segurança pessoal, no Canadá, em 1999 e 2004 

 

Fonte: Adaptado de Canadá (2014) 

 

O gráfico 5 demonstra uma sensação de segurança bastante elevada por 

parte do canadense quando percebida de forma genérica. A sensação diminui 

quando confrontado com situações específicas, mas mesmo assim, só de forma 

significativa na situação de uso do transporte público no horário noturno.  

 

Gráfico 6 - Sensação de segurança pessoal, por gênero, no Canadá, em 2004. 

 

Fonte: Adaptado de Canadá (2014) 

 

Com relação à sensação de segurança por gênero apresentada no gráfico 6, 

percebe-se uma diferença de percepção de segurança pessoal entre homens e 

mulheres particularmente quando referentes à situações específicas de locais e 

horários em que as mulheres identificam como influentes na diminuição de sua 
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sensação de segurança de forma mais acentuada do que os homens. Novamente o 

transporte público à noite aparece aqui (porém de forma bem mais incisiva para as 

mulheres) como uma situação de diminuição de sensação de segurança. Quando a 

segurança pessoal é percebida de uma forma genérica a diferença de resposta entre 

os gêneros é mínima. 

Os gráficos mostram que, de forma geral, o cidadão canadense tem uma 

sensação de segurança bastante elevada o que demonstra o bom funcionamento do 

sistema de segurança em sua vertente mais ampla que inclui educação, sistema de 

assistência social, sistema penitenciário entre outros e que contribuem para o 

quadro geral de segurança para além do papel específico e mais restrito das 

instituições policiais.  

Com relação especificamente a confiança nas instituições policiais os índices 

de aprovação são elevados, embora menos incisivos, provavelmente pela própria 

natureza da atividade policial que, por restringir direitos, acaba gerando certa 

antipatia.  

O gráfico 7 mostra a aprovação do trabalho da polícia local pelos cidadãos e o 

gráfico 8 a aprovação do trabalho da polícia local por gênero. 

 

Gráfico 7 - Porcentagem da população que concorda que a polícia local faz um bom 

trabalho para a segurança do cidadão no Canadá, nos anos de 1993, 1999 e 2004. 

 

Fonte: Adaptado de Canadá (2014) 

 

Nos três anos da pesquisa mostrados no gráfico 7 percebe-se uma certa 

estabilidade na satisfação da população com o trabalho da polícia ao longo do 
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período. A aprovação do trabalho policial pelos canadenses em patamares em torno 

dos 60% pode ser visto como um indício de sua boa atuação.  

 

Gráfico 8 - Porcentagem da população, por gênero, que concorda que a polícia local 

faz um bom trabalho para a segurança do cidadão no Canadá, em 2004. 

 

Fonte: Adaptado de Canadá (2014) 

 

Por fim, o gráfico 8 mostra que a diferença de gênero tem influência 

praticamente desprezível na avaliação qualitativa do trabalho da polícia canadense. 

 

 

2.3. Sistema policial no Canadá e o papel da RCMP 

 

O Canadá, a exemplo de outros países de grande extensão territorial, possui 

um sistema policial bastante descentralizado com aproximadamente 700 polícias 

municipais, duas polícias provinciais (das províncias de Ontário e de Quebec) além 

da RCMP. O sistema canadense é coordenado de tal forma a que, em determinado 
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predominantemente a uma só força, evitando disputas de circunscrição (BAYLEY, 

1985) 

Quando uma área (município ou província) opta por fazer o policiamento, a 

partir da criação de uma força policial própria, as funções da força policial mais 
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responsabilidade passa a ser da recém-criada policial local, com exceção, claro, da 

jurisdição federal concorrente sob a responsabilidade da RCMP (BAYLEY, 1985). 

A RCMP possui certas características que a tornam uma instituição policial 

única. Ela atua, dependendo das circunstâncias, como força federal, provincial ou 

municipal. Está subordinada ao Ministério da Segurança Pública do Canadá e sua 

atuação tipicamente federal é restrita a atribuições específicas de âmbito nacional. A 

atuação provincial, nos territórios ou municipal da RCMP é efetuada por contrato 

com o município ou província interessada quando estes não desejam constituir uma 

força policial local própria (RCMP, 2013). Neste caso ela atua de forma abrangente 

no policiamento ostensivo e repressivo, atuando tanto na prevenção quanto na 

investigação policial de forma a contemplar o “ciclo completo de polícia”.  

Este conceito único de contrato, ou Contract Policing, é viabilizado através da 

adesão a um acordo geral entre o governo federal e as províncias, territórios ou 

municípios, cuja validade atual está vigente e prevista para perdurar até 23 de março 

de 2032, embora estejam havendo negociações para assegurar a continuação do 

sistema de Contract Policing após essa data. Os acordos possuem, como regra, um 

tempo de validade de 20 anos podendo ser revogado por qualquer das partes 

através de uma notificação prévia de 24 meses (RCMP, 2013). 

De forma geral, a adesão se dá a partir dos seguintes linhas de orientação: 

 São estabelecidos os deveres e responsabilidades da RCMP nas áreas 

financeira, operacional e administrativa no que se refere ao serviço policial 

provincial e municipal; 

 As províncias e municípios estabelecem o nível de recursos, orçamento e 

prioridades no policiamento em consultoria com a RCMP; 

 A RCMP fica responsável por fornecer o policiamento de acordo com as 

prioridades elencadas e o orçamento estabelecido; 

 E os custos financeiros do policiamento são compartilhados.  

Nas províncias e territórios a razão do compartilhamento dos custos 

financeiros é de 30% sob a responsabilidade do governo federal e 70% sob a 

responsabilidade daqueles. No caso dos municípios existe uma série de fórmulas 

diferenciadas que levam em conta o tamanho da população e a data histórica em 

que o município assinou seu primeiro tratado com a RCMP. Nos municípios com 

menos de 15.000 habitantes a razão é igual à das províncias e territórios, ou seja, 

70% dos municípios para 30% do governo federal; nos municípios com mais de 
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15.000 habitantes a razão é de 90% sob a responsabilidade dos municípios e, desde 

1991, municípios que nunca assinaram no passado contrato de policiamento com a 

RCMP e que queiram assinar, devem arcar com 100% das despesas (RCMP, 2013). 

Essa modalidade de acordo sui generis entre os entes federados para o 

suprimento do policiamento através de uma instituição policial nacional agrega uma 

série de vantagens para as regiões que aderem ao Contract Policing, uma vez que a 

instituição que está provendo o policiamento municipal ou provincial é uma força que 

detém acesso a sistemas de inteligência e recursos tecnológicos e humanos para a 

resolução de crimes e intervenção policial que só instituições federais costumam ter 

a seu dispor. Este complexo, porém bem organizado, sistema de policiamento 

canadense pode ser mais bem compreendido pela observação da figura 1. 

 

Figura 1 - Sistema de organização territorial do policiamento canadense 

 

FONTE: Elaborado pelo próprio autor (2014) 

 

Na atualidade a RCMP é responsável, por intermédio desses contratos, pelo 

policiamento de oito províncias, três territórios e cerca de 200 municípios 

canadenses por contrato direto (RCMP, 2013). 
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2.4. Origem e Formação da RCMP 

 

Em 1869 o Canadá ainda não tinha seu território consolidado10, havia uma 

parte dele que era propriedade de uma empresa, a Hudson Bay Company, para 

quem o Parlamento Britânico havia cedido o monopólio de exploração das regiões 

de Rupert‟s Land e dos North-Western Territories. O governo canadense negociou e 

adquiriu estas terras que passaram a ser denominadas, em seu conjunto, como os 

Northwest Territories (atualmente as províncias de Saskatchewan e Alberta) 

(CANADA, 2005). 

A RCMP surgiu inicialmente a partir da necessidade de aplicação da lei e 

mediação de conflitos nestes territórios remotos do oeste do Canadá. Suas origens 

remontam da criação da North Western Mounted Police (NWMP) em 1873, uma 

força policial de estilo militar subordinada diretamente ao governo federal, baseada 

no modelo da Royal Irish Constabulary11 (GRIFFITHS, 2012). 

Inicialmente com 300 homens recrutados para contratos de serviço com 

duração de cinco anos renováveis, a NWMP cresceu em importância e se expandiu 

em um ambiente de conflito social influenciado pela construção da ferrovia12 e a 

rápida migração para os territórios em busca de ouro e terras. Lá eles cresceram em 

número e se tornaram os principais representantes do governo na região, os 

agentes da autoridade nacional canadense, atuando com diplomacia e tato com os 

habitantes locais e com as populações indígenas. Eram apenas 300 homens para 

patrulhar, manter a lei e mediar conflitos em uma área de centenas de milhares de 

quilômetros quadrados, tal circunstância influenciou bastante na forma de interação 

entre os policiais e a população (CHEVALIER-FORGET, 2010). 

A NWMP foi ampliando seu efetivo em resposta à necessidade de seus 

serviços nas regiões remotas de 300 para 1000 policiais entre os anos de 1883 e 

1887. Aos poucos foi forjando e sendo forjada pela sociedade dessas regiões e 

iniciou a construção do mito que perdura até os dias de hoje com a RCMP, do 

policial educado, cavalheiresco, corajoso e extremamente persistente que fazia valer 

a justiça naquelas terras e de cuja fama surgiram ditados como: the mountie always 

                                                           
10

 O processo de consolidação do território canadense, em sua configuração atual, só estaria 
completo em 1949 com a entrada da província de Newfoundland na chamada “Confederação” 
canadense. (Canadian Police work, 2012). 
11

 Principal força policial irlandesa existente entre os anos de 1822 e 1922. 
(http://www.esatclear.ie/~ric/). 
12

 A Canadian Pacific Railway. 
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gets his man13. Segundo Chevalier-Forget (2010, pg. 9) Fetherstonhaugh (1938) 

afirma que If Canada merits the distinction... of being among the most law-abiding 

countries in the world today, a share of credit must go to the RCMP14. Durante esse 

período histórico, os “mounties” estavam envolvidos com uma série de atribuições 

“não policiais” como magistrados, juízes de paz, agentes postais, responsáveis por 

titulação de terras, entre outras (CHEVALIER-FORGET, 2010). 

A partir de 1904 A NWMP passou a ser chamada de Royal North West 

Mounted Police (RNWMP), o título de Royal ou Real, foi atribuído pelo Rei da 

Inglaterra Edward VII em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao 

Canadá pela instituição (LUSCOMBE, 2012).  

Neste período histórico, além da RNWMP havia outra polícia federal 

canadense mais antiga, a Dominion Police, que havia sido criada em 1864 e cujas 

atribuições eram proteger a propriedade federal (prédios do parlamento), fazer a 

segurança de dignitários e monitorar organizações que poderiam ameaçar a 

segurança do país, além de fazer investigações sobre falsificações para o Tesouro 

Federal, de furtos no sistema postal e investigações sobre denúncias de tráfico 

humano entre outras atribuições. A Dominion Police era uma instituição menor em 

termos de efetivo e menos famosa do que a RNWMP, sua sede estava situada em 

Ottawa, capital canadense, enquanto que a sede da RNWMP era na cidade de 

Regina, capital da Província de Saskatchewan (WILKINSON, 2005). 

Em 1920, o governo federal decidiu pela junção da Dominion Police à 

RNWMP e mudou o nome para a sua denominação atual de Royal Canadian 

Mounted Police (RCMP), estabelecendo a sede principal na capital federal Ottawa e 

transformando a antiga sede de Regina em um centro de treinamento para novos 

policiais (WILKINSON, 2005). Pode-se observar esta evolução cronológica da RCMP 

na figura 2.  

 

 

 

 

 

                                                           
13

 “Mountie” é o apelido pelo qual eram conhecidos os policiais da NWMP e depois da RCMP. O 
ditado afirma que: “o mountie sempre captura seu homem”. (Traduzido pelo autor). 
14

 Se o Canadá merece a distinção de estar entre os países que mais respeitam a lei no mundo hoje, 
uma parcela do crédito deve ser atribuída à RCMP. (Traduzido pelo autor). 
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Figura 2 - Evolução das forças policiais federais canadenses. 
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FONTE: Elaborado pelo próprio autor (2014). 

 

A partir de 1920 a RCMP cresceu e consolidou sua presença no território 

canadense, mas não sem enfrentar resistência chegando a sofrer tentativas de 

extinção por parte do Parlamento, em 1922 e 1923. (Canadian Police Work, 2012). 

A resistência contra a RCMP vinha tanto da população quanto dos 

representantes de certas províncias no parlamento Federal, que enxergavam nas 

ações da RCMP uma ingerência desnecessária e indesejada em seus territórios. 

Outro fator influente para a rejeição da RCMP, por parte de certas províncias e 

regiões, foi a existência de pequenos conflitos entre certas forças municipais e a 

RCMP que resultaram, por vezes em, ora integrantes da RCMP prendendo policiais 

das forças locais ora sendo presos por estes em disputas de poder (GRIFFITHS, 

2012).  

No fim, prevaleceu, porém, o ponto de vista do governo federal que 

demonstrava preocupação crescente com os movimentos de trabalhadores, greves 

e atividades subversivas aliadas à incapacidade das forças policiais locais de fazer 

frente a esses problemas (GRIFFITHS, 2012).  

A atuação da RCMP passou a contemplar de forma mais constante uma série 

atividades que as instituições policias locais não tinham condições de combater, em 

virtude destas terem laços mais próximos com a comunidade local. A RCMP, por ser 

uma força federal, sofria menos influência local para assegurar o cumprimento de 

leis impopulares e foi, portanto, empregada pelo governo federal na dispersão e 
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repressão a greves e outros movimentos sociais, por vezes com sucesso e por 

vezes com consequências desastrosas (GRIFFITHS, 2012). 

Nos anos seguintes a RCMP foi utilizada tanto no interesse da sociedade 

quanto no interesse dos governantes, o que contextualizado não causa estranheza, 

sendo que cada período da história humana e da evolução e prática das instituições 

regem-se por uma série de premissas acreditadas como corretas e verdadeiras na 

ocasião e situação em que se desenvolvem.  

Com o avanço do crime organizado, dos crimes cibernéticos, do tráfico de 

drogas, do tráfico humano, das gangues territoriais e de toda complexidade de 

relações trazidas pela evolução da sociedade humana e de suas novas interações 

com o Estado no final do século XX, a RCMP evoluiu tecnológica e 

procedimentalmente para enfrentar os desafios impostos. Transformou-se em uma 

força policial urbana e contemporânea sem esquecer, porém, suas origens de polícia 

rural nascida nas fronteiras, mantendo assim, ainda hoje, suas características 

originais ao continuar em sua função de policiamento das áreas remotas do território 

canadense.     

 

 

2.5. Estrutura Organizacional 

 

A RCMP tem sua estrutura, funções e atribuições reguladas legalmente pelo 

Royal Canadian Mounted Police Act e o Royal Canadian Mounted Police 

Regulations, além de outras legislações que regulam atos internos de menor 

alcance. O Commissioner15 detém o comando, controle e gerenciamento da força 

sob a orientação superior do Ministro da Segurança Pública do Canadá (RCMP, 

2013). 

Sua estrutura é organizada em Divisões associadas a uma localização 

geográfica designada alfabeticamente, podendo, a critério do Commissioner, serem 

                                                           
15

 Commissioner é o cargo de chefia mais alto na organização hierárquica da RCMP, seria o 
equivalente a um Diretor-Geral da PRF ou da PF no Brasil. Para não haver confusão com 
nomenclaturas que são semelhantes no Brasil, porém com atribuições e posição hierárquica distintas 
das que são utilizadas na RCMP, o autor optou por não traduzir os cargos referenciando-os 
diretamente pela forma como são adotados na língua inglesa. 
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estabelecidas subdivisões sob o comando de um oficial comissionado16. (RCMP, 

2013) 

São estabelecidas quatro grandes regiões conforme a figura 3, a Região 

Atlântica (Províncias de Newfoundland e Labrador, Prince Edward Island, Nova 

Scotia e New Brunswick), a Região Central (Provícias de Quebec e Ontário), a 

Região Noroeste (Províncias de Manitoba, Saskatchewan, Alberta e territórios de 

Nunavut e Northwest Territories) e a Região do Pacífico (Província de British 

Columbia e o Território do Yukon), cada uma sob o comando de um Deputy 

Commissioner.  

 

Figura 3 - Mapa da Organização Geográfica da RCMP 

 

Fonte: RCMP (2013) 

 

Dentro dessas grandes regiões, são organizadas 13 Divisões da RCMP sob 

critério geográfico. O nível hierárquico do comandante da Divisão depende do 

                                                           
16

 Policiais detentores de cargos de comando. 
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tamanho do efetivo entre outros critérios, e suas circunscrições correspondem, 

grosso modo, com as divisas provinciais conforme exposto no quadro 1. 

 

Quadro 1 - Divisões da RCMP 

DIVISÃO 
CIRCUNSCRIÇÃO 

TERRITORIAL 
CIDADE 
SEDE 

NÍVEL HIERÁRQUICO 
DO COMANDANTE 

DA DIVISÃO 

Divisão B 
Províncias de 
Newfoundland e Labrador 

St. John`s 
Assistant 
Commissioner 

Divisão C Província de Quebec Montreal 
Assistant 
Commissioner 

Divisão D  Província de Manitoba Winnipeg 
Assistant 
Commissioner 

Divisão E 
Província de British 
Columbia 

Vancouver Deputy Commissioner 

Divisão F Província de Saskatchewan Regina 
Assistant 
Commissioner 

Divisão G Territórios de Northwest Yellowknife Superintendent 

Divisão H Província de Nova Scotia Dartmouth 
Assistant 
Commissioner 

Divisão J 
Província de New 
Brunswick 

Fredericton 
Assistant 
Commissioner 

Divisão K Província de Alberta Edmonton Deputy Commissioner 

Divisão L 
Província de Prince Edward 
Island 

Charlottetown Chief Superintendent 

Divisão M Território de Yukon White Horse Chief Superintendent 

Divisão O Província de Ontario London 
Assistant 
Commissioner 

Divisão V Território de Nunavut  Iqaluit Chief Superintendent 

Fonte: Adaptado de RCMP 2013. 

 

Há ainda mais duas Divisões com funções especificas que são: a Divisão 

Nacional, sediada na capital do Canadá Ottawa (antiga Divisão A) e a Divisão de 

Treinamento (Depot Division) sediada em Regina, Saskatchewan (RCMP, 2013). 

Além do critério geográfico utilizado predominantemente no estabelecimento 

das Divisões, existem unidades organizadas sob o critério da especialização de seus 

serviços policiais, que se inserem nos órgãos centrais da RCMP (Policiamento 

Federal e Policiamento Internacional; Policiamento por Contrato e Aborígene; 

Serviços de Policiamento Especializado; Recursos Humanos) comandados por 

Deputy Commissioners (RCMP, 2013) 
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2.6. Funções e Atribuições 

 

A RCMP é uma instituição policial caracterizada por funções e atribuições 

multifacetadas. A singularidade de ser simultaneamente uma polícia nacional, ao 

representar o Canadá internacionalmente através de convênios e em investigações 

conjuntas; federal, ao assegurar o cumprimento de legislação específica de âmbito 

federal; além de provincial e municipal através da adesão de contratos, a investem 

da responsabilidade sobre toda a amplitude de matérias afeitas à segurança pública 

possíveis para uma força policial. 

Nesse sentido, para além de ser uma polícia de “ciclo completo”, a RCMP é o 

que podemos denominar de uma instituição policial integral. 

Em relação especificamente ao seu mandato federal as atribuições da RCMP 

são, entre outras: o comando e execução de operações policiais nacionais e 

internacionais, a condução das investigações criminais relativas à segurança 

nacional, a proteção de dignitários canadenses e estrangeiros, o controle sobre o 

Programa Canadense de Armas de Fogo, o Serviço Canadense de Inteligência 

Criminal, o Serviço de Identificação e Ciência Forense, a Faculdade Canadense de 

Polícia e o Centro de Coordenação para o Combate da Exploração Infantil do 

Canadá. 

O sistema policial canadense é organizado de tal forma que as atribuições da 

RCMP, em que pese sua multiplicidade, estão sempre bem delimitadas, seja 

territorialmente em suas missões mais amplas, seja funcionalmente em suas 

responsabilidades como polícia federal.  
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CAPÍTULO 3 -  CARREIRA, ESTRUTURA HIERÁRQUICA E PROMOÇÕES NA 

RCMP 

 

 

3.1. Importância da Seleção 

 

A forma de recrutamento e seleção dos recursos humanos que irão compor 

uma instituição é um dos fatores mais influentes no estabelecimento de seu modo de 

funcionamento e de suas características enquanto instituição.  

Uma instituição se configura pela legislação, diretrizes e cultura interna que a 

definem e a moldam, mas também pelo tipo de recurso humano que busca atrair 

para integrá-la e perpetuar suas funções, atribuições e prática cultural interna.  

Quando afirmamos que existe essa busca por recursos humanos desejáveis 

para a atividade inerente à instituição, não estamos advogando aqui a capacidade 

do indivíduo de, ao não ser detentor das características pessoais desejáveis para a 

continuidade estável da cultura interna, ser minimamente capaz de modificar de 

forma relevante a instituição que passará a integrar. Tal possibilidade é 

extremamente remota, pois mesmo quando ocorre historicamente por influência 

carismática, sua abrangência temporal costuma só durar um curto período de 

influência transformadora, com a instituição retornando logo em seguida à sua 

prática habitual com pouca modificação substantiva e sempre vinculada ao path 

dependence. Segundo Hall e Taylor: 

 
 
(...) a perspectiva cultural, explica a persistência das instituições ao enfatizar 
que muitas das convenções ligadas às instituições sociais não podem ser o 
objeto explícito de decisões individuais. Pelo contrário, enquanto 
componentes elementares a partir das quais a ação coletiva é elaborada, 
certas instituições são tão “convencionais” ou são tão usuais que escapam 
a todo questionamento direto e, enquanto construções coletivas, não podem 
ser transformadas de um dia para o outro pela simples ação individual. Em 
suma, as instituições resistem a serem postas radicalmente em causa 
porque elas estruturam as próprias decisões concernentes uma eventual 
reforma que o indivíduo possa adotar. (HALL e TAYLOR, 2003, p. 199). 
 
  

Afirmamos no sentido de que, no mundo todo, as instituições policiais 

procuram, por meio de seus sistemas de recrutamento e seleção, atrair e selecionar 

pessoas com certas características e talentos específicos que facilitem assimilação 

do treinamento e cultura institucional como também sejam detentoras de certas 
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características psicológicas e pessoais desejáveis para o desempenho das funções 

para as quais a instituição existe dentro do aparato estatal a serviço da sociedade.  

Por esse motivo, os processos de seleção de forças policiais costumam ser 

compostos por várias fases em que se exige escolaridade, habilidades sociais e 

motoras, condicionamento físico e um determinado perfil profissiográfico.  

Na RCMP, o processo de recrutamento e seleção é descentralizado entre as 

diversas províncias para os efeitos da inscrição e apresentação dos candidatos, as 

diretrizes e fases finais de seleção e treinamento, porém, são centralizadas sob a 

responsabilidade da Divisão de Treinamento em Regina, província de 

Saskatchewan.  

 

 

3.2. Recrutamento e Seleção 

 

A RCMP organiza eventos de recrutamento em todas as províncias e 

territórios, através de um calendário disponível em seu site aos interessados, com 

datas e locais preestabelecidos. Há uma série de pré-requisitos que devem ser 

cumpridos para que o cidadão possa participar como candidato ao cargo de policial 

na RCMP. Estes pré-requisitos estão relacionados, como é comum em instituições 

policiais, a aspectos relacionados à nacionalidade, idade, antecedentes criminais e 

nível de escolaridade. 

Os pré-requisitos para candidatura a ingresso na RCMP são nominados a 

seguir (RCMP, 2013): 

 Possuir cidadania canadense; 

 Ser de boa índole; 

 Ter no mínimo 19 anos de idade; 

 Ser proficiente na língua inglesa ou francesa; 

 Possuir carteira de habilitação para veículos livre de restrições; 

 Possuir Certificado de Conclusão do Ensino Médio canadense ou equivalente; 

 Atingir os parâmetros médicos, psicológicos e de acuidade visual previstos; 

 Atingir o nível necessário de habilidade física; 

 Estar preparado para portar e fazer uso de arma de fogo ou qualquer outro meio 

de uso da força que se faça necessário; 
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 Estar disposto a ser removido para qualquer localidade do Canadá; 

 Estar disposto a trabalhar em regime de turnos e em finais de semana e feriados; 

 Estar disposto a jurar lealdade ao Canadá. 

Dos pré-requisitos exigidos dois são mais relevantes ao presente estudo por 

estarem diretamente ligados a forma e ao processo de ascensão hierárquica, são 

eles: o nível de escolaridade e a disponibilidade de remoção para diferentes regiões 

do território canadense.  

Diferente das forças policiais federais brasileiras17 a RCMP não exige nível 

superior para o ingresso em suas fileiras. Com relação a esse aspecto é preciso 

destacar que o ofício policial é de tal forma singular que nenhum curso universitário 

tradicional pode, por si só, ser considerado como arcabouço teórico essencial para a 

consecução das habilidades e conhecimentos exigidos na práxis policial, podendo 

no máximo ser considerado útil ou complementar no decorrer da ascensão 

hierárquica na carreira em que são exigidos do policial competências gerenciais e 

administrativas propriamente ditas.  

No Brasil, para além da confusão conceitual comum que se faz entre carreira 

policial e carreira jurídica18, existe na sociedade uma fixação por status e títulos que 

condicionam e inviabilizam uma visão mais pragmática e valorizada do ofício policial 

sem a necessária associação com um título universitário numa clara demonstração 

do nosso “bacharelismo”, desconhecido em países como o Canadá. 

No serviço público federal brasileiro os cargos públicos estão categorizados 

com base em escolaridade formal exigida e não diretamente em complexidade ou 

peculiaridade das atribuições do cargo. Desta forma, há cargos de nível auxiliar, 

intermediário e superior, todos relacionados a um nível de escolaridade formal e 

vinculados a uma faixa remuneratória. (MPOG, 2014). Tal arquitetura resulta em que 

certos cargos, para se adequarem ao sistema vigente, fazem lobby (e conseguem 

sucesso, dado o grau de importância de suas funções públicas) para o 

enquadramento no estrato de cargos de nível superior, mesmo que tal exigência 

seja dispensável para a execução das funções iniciais e mais importantes da 

carreira específica. 

                                                           
17

As duas polícias federais brasileiras exigem nível superior para ingresso. A Polícia Federal exige 
nível superior para todos os cargos policiais desde 1996 e a Polícia Rodoviária Federal desde 2008. 
18

 Particularmente no que se refere ao cargo de Delegado de Polícia no Brasil. 
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Quanto à disposição para remoção exigida para o ingresso na instituição ela é 

relevante em dois aspectos, o primeiro reside no fato da RCMP ser uma força 

federal e, como tal, estende sua circunscrição por todo país sujeitando-se o 

integrante da instituição a ter em mente o sacrifício de suas preferências pessoais 

para atender as necessidades do país em termos de segurança pública19.  

O segundo e principal para o tema aqui focado, é de que as promoções na 

RCMP estão muitas vezes vinculadas à remoção para áreas diferentes da que o 

policial está lotado, particularmente nos níveis mais altos da hierarquia com os 

Oficiais Comissionados.  Segundo a RCMP (2012, p. 9): 

 
 
Being mobile throughout one’s career is a requirement agreed upon by all 
RMs when entering the RCMP. As well, being mobile may contribute to 
gaining diverse work experience, which typically supports advancing a 
member’s career

20
. 

 
 

Esse pré-requisito de disponibilidade de remoção é um fator importante na 

consolidação de certas características da cultura interna de uma instituição federal 

como a RCMP. A possibilidade potencial de remoções e a vinculação, quase 

mandatória na prática, para a promoção aos níveis hierárquicos de comando 

contribuem para favorecer uma visão mais abrangente e completa das ações e 

atribuições da instituição aos policiais que irão ocupar os mais altos cargos 

hierárquicos na RCMP, favorecendo gestões gerenciais e operacionais melhor 

embasadas, pois que embasadas na experiência e na diversidade de cenários e 

situações encontradas durante sua carreira e no decorrer de sua ascensão 

hierárquica. 

O processo de recrutamento e seleção em si é longo, consistindo de 10 

etapas desde a presença a um seminário inicial de apresentação da carreira até a 

convocação para o curso de formação.   

                                                           
19

 No Brasil, a popularização dos concursos públicos nacionais nas forças policiais federais trouxe 
consigo o problema do fenômeno “concurseiro” que, desvinculado de qualquer vocação policial, 
ingressa nas instituições atraído pela remuneração e que, descompromissado com o duro serviço 
policial, busca por todos os meios possíveis, administrativos, médicos e jurídicos ser removido e 
lotado em suas regiões de origem. Tal fenômeno gera um problema sério de administração de efetivo 
para as instituições federais que, por definição, necessitam de policiais qualificados nas regiões mais 
remotas do país.  
20

 Estar sujeito a remoção durante a carreira é um pré-requisito pactuado entre todos os policiais ao 
ingressarem na RCMP. Assim como, ser removido pode contribuir na aquisição de experiências de 
trabalho diversificadas que geralmente auxiliam na ascensão da carreira do policial. (Traduzido pelo 
autor). 
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Em termos de processo de seleção a RCMP não se diferencia muito de suas 

congêneres no mundo, é uma seleção longa e exaustiva que busca escolher os 

melhores e mais adequados ao oficio policial. 

As fases de seleção são descritas detalhadamente no quadro 2, que mostra 

passo a passo o nível de complexidade e as exigências do processo como um todo. 

 

Quadro 2 - Fases de Seleção 

 ETAPA DESCRIÇÃO 

1 
Seminário de 
Apresentação da Carreira 

Nesta fase o candidato toma conhecimento de como se 
preparar para os estágios da seleção, quais os requisitos 
necessários e o que esperar ao entrar na carreira policial.   

2 
Aplicação do Exame de 
Admissão – (RPAB) 

Esta fase consiste de duas partes, na primeira é aplicado 
um exame psicotécnico de avaliação da personalidade e 
na segunda um questionário para avaliar a capacidade do 
candidato de se tornar um policial. 

3 Formulários de Seleção 
Tendo obtido sucesso na fase anterior, o candidato é 
instruído a fazer o download de diversos documentos que 
devem ser preenchidos e entregues em data determinada. 

4 
Aplicação do 
Questionário para 
Candidatos a Policiais 

Nesta fase o candidato é submetido a um questionário 
para verificar sua adequação e confiabilidade que irá 
auxiliar na investigação social e de antecedentes.  

5 
Avaliação das 
Habilidades Físicas – 
(PARE)

21
 

O candidato é submetido a uma avaliação física baseada 
na simulação de situações policiais reais.  

6 
Entrevista de Seleção 
para Policiais 

É realizada uma entrevista individual para ajudar a 
determinar se o candidato possui as competências 
organizacionais exigidas para se tornar um policial. 

7 
Entrevista de Adequação 
e Confiabilidade – Exame 
no Polígrafo 

Caso selecionado, o candidato é submetido a uma 
entrevista para verificação de adequação e confiabilidade 
com a aplicação do polígrafo

22
. 

8 
Investigação Social e de 
Antecedentes 

Nesta fase é realizada uma investigação social e de 
antecedentes abrangente e completa e em caso de 
aprovação é emitida uma Liberação de Segurança ao 
candidato.  

9 
Exames Médicos, 
Odontológicos e 
Psicológicos 

Nesta fase é realizada uma bateria de exames médicos, 
odontológicos e psicológicos por profissionais designados 
pela RCMP. 

10 Convocação 

Uma vez aprovado em todas as fases anteriores, o 
candidato é convocado na qualidade de Cadete para 
iniciar seu curso de formação na Divisão de Treinamento 
em Regina. 

Fonte: Adaptado de RCMP (2012) 

                                                           
21

 PARE é a abreviatura de Physical Habilities Requirement Evaluation (Avaliação das Habilidades 
Físicas Requeridas). 
22

 Aparelho conhecido pela denominação popular de “Detector de Mentiras”. 
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 Um diferencial digno de nota é a aplicação da avaliação física a partir de uma 

simulação conhecida pela sigla “PARE”. Este tipo de teste de avaliação física 

baseado em simulação de situação real, por parte de candidatos que ainda não 

receberam nenhum treinamento policial23, é um indicativo bastante pertinente do 

nível de pragmatismo do processo de seleção que busca favorecer, de forma 

prática, as habilidades e uso de força física que são exigidos de um policial em seu 

dia a dia. 

Outro ponto a ser destacado na seleção, é a utilização do polígrafo na 

Entrevista de Adequação e Confiabilidade. A utilização do aparelho demonstra a 

confiança da RCMP na utilização de instrumentos tecnológicos como recursos 

auxiliares na verificação da adequabilidade social de seus candidatos na tentativa de 

evitar a manipulação das respostas por parte dos aspirantes ao cargo.  

A própria utilização desse tipo de recurso durante a fase de seleção já nos 

demonstra também o tipo de exigência cobrada pela cultura interna da instituição, 

reforçando a ideia de que certos comportamentos que podem ser tolerados em 

outros setores da sociedade, não o são na instituição policial. Esta fase pode ser 

considerada em si mesma, uma barreira e uma ferramenta inicial de conformação do 

candidato à cultura institucional. 

Entretanto, este não é um processo perfeito. Segundo Coutts (1990) os 

exames psicotécnicos aplicados durante a seleção adotam caracteristicamente uma 

estratégia de defesa da instituição. Procura-se selecionar dentro de uma perspectiva 

negativa de exclusão de candidatos com características que possam trazer 

problemas para a instituição e para si mesmos e não a partir de uma perspectiva 

positiva de aptidão para o serviço policial propriamente dito. 

De acordo com Duxbury (2007), o candidato típico à RCMP encontra-se na 

faixa etária entre 20 a 34 anos com a média de 28 anos. Esse recorte de idade traz 

algumas consequências, uma vez que os candidatos trazem consigo uma bagagem 

de habilidades, valores e experiências que nem sempre favorecem a adaptação à 

cultura interna de uma organização policial de características paramilitares24. 

                                                           
23

 Os candidatos sem experiência anterior são sempre maioria nas seleções. Para exemplificar, no 
exercício de 2011/2012, 79% dos policiais contratados pela RCMP não tinham nenhuma experiência 
prévia em policiamento (CANADÁ, 2013). 
24

 Paramilitar no sentido da adoção de uma estética e cerimonial semelhante ao de organizações 
militares apesar de ser uma instituição policial civil. 
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Duxbury (2007) prevê dificuldades futuras para a instituição, provenientes 

desse recorte etário que resulta em diferenças acentuadas de comportamento e 

valores entre as gerações e, agravada pelo fato de que 27% dos novos policiais já 

ingressam com diplomas universitários criando muitas vezes dificuldades no 

relacionamento com seus superiores hierárquicos que não os possuem.  

Esse tipo de dificuldade de adaptação prevista é, em boa medida, resultante 

do compreensível entendimento incompleto que os novos policiais têm da práxis 

policial e costuma diminuir à medida que, não só incorporam a cultura interna da 

corporação, como também se deparam com a realidade “das ruas” nas quais seus 

conhecimentos acadêmicos possuem aplicabilidade bastante reduzida, sendo mais 

bem aproveitados quando ascendem na carreira assumindo cargos gerenciais. 

Ressalte-se, porém, que o perfil do policial da RCMP tende a uma mudança 

com relação à escolaridade, em virtude do aumento de policiais ingressando com 

graduação universitária concluída. Se levarmos em conta o fato de que o 

recrutamento nos últimos anos tem sido bem maior do que em décadas anteriores e 

de que a idade de aposentadoria dos policiais é relativamente baixa, podemos 

observar uma aceleração nessa tendência de mudança de perfil (DUXBURY, 2007). 

Considerando os números do efetivo em 2007 observados no gráfico 9, pode-

se perceber que a faixa etária de policiais mais jovens, em que muitos entram sob 

esse novo perfil de escolaridade, ainda não é majoritária, mas já é significativa em 

números e com tendência de crescimento em razão do aumento de contratações 

efetuadas nos anos posteriores a apresentação desses dados.     

 

Gráfico 9 - Faixa Etária dos Policiais da RCMP. 

 

Fonte: Duxbury (2007) 
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Além do processo normal de seleção, aberto a qualquer cidadão canadense 

que preencha os requisitos, existe uma seleção aberta a candidatos que já são 

policiais de outras instituições policiais canadenses. Nesta seleção, a exemplo do 

processo normal e mais amplo, a única posição possível de entrada na carreira 

dentro da instituição é a do cargo hierárquico mais baixo, o de Constable.  

Este processo paralelo, restrito a quem já é policial, possui algumas 

diferenças que levam em conta a experiência anterior desses candidatos especiais, 

mas basicamente não há muitas alterações. A exigência física é maior do que a do 

processo normal, o tempo de treinamento é de apenas cinco semanas (em oposição 

às 24 semanas do programa normal) e o salário inicial é determinado de acordo com 

a experiência policial pregressa do candidato, sendo normalmente mais elevado do 

que a do candidato comum, embora o cargo hierárquico básico seja o mesmo de 

Constable25. (RCMP, 2013). 

 Não existe na RCMP nenhuma seleção ou ingresso de qualquer candidato a 

policial, independente da qualificação acadêmica ou experiência prática que possua, 

acima da posição mais baixa da hierarquia policial de Constable. O ingresso na 

instituição é sempre pela base da hierarquia.  

 

 

3.3. Treinamento   

 

Terminado o processo de seleção o candidato, agora cadete, é reunido em 

uma turma de 32 e convocado para a Divisão de Treinamento em Regina para o 

curso em regime de internato (RCMP, 2013). 

O curso de formação ou Programa de Treinamento de Cadetes consiste de 

785 horas-aula dadas em 24 semanas de treinamento ministradas nas duas línguas 

oficiais canadenses, inglês e francês. As disciplinas aplicadas no curso são 

organizadas de acordo com a carga horária constante no quadro 3. 

 

 

                                                           
25

 A diferença salarial se refere ao fato de que, em virtude de já ter experiência policial, poderá ser 
dispensado das fases de orientação com um policial mais antigo o que pode, dependo do grau de sua 
experiência, lhe render uma nomeação direta como Constable 1, que é o cargo que todos atingirão 
após o estágio probatório de 36 meses. (RCMP, 2014). 
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Quadro 3 - Disciplinas do Curso de Formação 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

Ciência Policial Aplicada 373 horas 

Táticas de Defesa Policial 75 horas 

Educação Física e Estilo de Vida 45 horas 

Armamento e Tiro 64 horas 

Condução Policial 65 horas 

Prática, Conduta e Táticas 48 horas 

Visitas a Destacamentos, provas, etc. 115 horas 

Fonte: RCMP (2014) 

 

O treinamento é baseado em um ambiente de ensino altamente interativo que 

inclui diferentes cenários, estudos de caso, simulações, painéis de discussão, e 

interação com a sociedade. Toda a filosofia do curso é balizada pelos princípios de 

serviço orientado para o cliente/sociedade, aquisição e análise da informação, 

parcerias, resposta a problemas e avaliações (RCMP, 2013). 

À primeira vista, um pesquisador ou policial habituado com os currículos dos 

cursos de formação policial no Brasil, dará por falta de disciplinas específicas de 

Direitos Humanos e, de fato, não existe essa disciplina na RCMP, pois que o 

respeito aos Direitos Humanos atravessa todas as disciplinas operacionais e 

teóricas, balizando condutas e procedimentos sem que haja necessidade de uma 

doutrinação própria sobre o tema. 

As reprovações nos Cursos de Formação costumam variar entre 3% e 10% 

para as mulheres e 2% a 6% para os homens. Já as desistências variam entre 8% e 

10% para ambos os sexos (RCMP, 2012). 

Após a conclusão do Curso de Formação na Divisão de Treinamento, o 

cadete é empossado como policial na posição de Constable 3, e precisa cumprir um 

estágio inicial de seis meses em Destacamentos de Treinamento lidando com 

situações de policiamento real sob a supervisão de policiais mais antigos 

designados para a tarefa, antes de ser liberado integralmente para o serviço (RCMP, 

2013). 
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3.4. Cargos Hierárquicos na RCMP 

 

Conforme exposto na parte inicial deste trabalho, os sistemas de hierarquia 

para as instituições policiais civis dividem-se entre as que adotam modelos 

hierárquicos integrados e as que adotam modelos hierárquicos estratificados 

(MONET, 2002).  

Dentro desta classificação a RCMP é, primeiro, uma instituição policial civil 

regulada por legislação própria e subordinada ao Ministério da Segurança Pública do 

Canadá (apesar de seu passado paramilitar e da manutenção de cerimonial e de 

certos títulos honoríficos mais comumente vistos em instituições militares) 26, e 

segundo, uma força policial que adota o modelo hierárquico integrado. 

Uma vez determinada a classificação do modelo hierárquico da RCMP como 

integrado sem recrutamento lateral27, e já visto que o cargo de entrada na carreira se 

da pela base na posição de Constable, iremos examinar nas próximas páginas, a 

organização dos cargos hierárquicos que se sucedem no decorrer da carreira 

policial, suas formas de promoção e os requisitos e processos mandatórios exigidos 

para a progressão na carreira, além de suas limitações e problemas.  

Conforme pode ser observado no quadro 4, a graduação hierárquica na 

RCMP divide-se entre oficiais comissionados28 e não comissionados. As funções 

operacionais e de comando tático estão, em regra, a cargo dos policiais e oficiais 

não comissionados que constituem a base da pirâmide hierárquica, e as funções 

gerenciais, de comando estratégico e de comando geral estão a cargo dos oficiais 

comissionados. Os processos de promoção entre as graduações de oficiais não 

comissionados e, para as graduações de oficiais comissionados são distintas, 

seguindo, porém, uma lógica similar. 

 

                                                           
26

 Características estas, que não são tão incomuns em instituições policiais pelo mundo afora. Mesmo 
no Brasil podemos citar como exemplo a PRF que, apesar de ser também uma instituição policial civil, 
possui certas características cerimoniais que podem ser confundidas com militares.  
27

 Apesar de haver um recrutamento diferenciado de candidatos que já possuam experiência policial 
anterior, o autor não considera que se configure o recrutamento lateral uma vez que o único benefício 
concedido no processo, mesmo assim numa análise de caso a caso, é a supressão do que 
poderíamos de estágio probatório, nomeando o policial em um nível possivelmente diferenciado, mas 
ainda no cargo de Constable.  
28

 O termo “comissionado” refere-se ao fato do policial ser detentor de graduação de Inspector ou 
superior vinculado a cargo de chefia na RCMP por indicação do Governor-in-Council, que é o 
representante da coroa inglesa no Canadá e age sob o conselho do Gabinete Federal. 
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Quadro 4 - Hierarquia na RCMP 

GRADUAÇÃO ACRÔNIMO DIVISAS CLASSIFICAÇÃO 

Constable (3,2,1) Cst. Sem Divisas Policial 

Corporal Cpl. 

 

Policial – Oficial não comissionado 

Sergeant Sgt. 

 

Policial – Oficial não comissionado 

Staff Sergeant S/Sgt. 

 

Policial – Oficial não comissionado sênior 

Sergeant Major S/M 

 

Policial – Oficial não comissionado sênior. 
Cargo cerimonial atribuído a certos policiais 
designados. Não faz parte do fluxo 
hierárquico normal. 

Staff Sergeant 
Major 

S/S/M 

 

Policial – Oficial não comissionado sênior. 
Cargo cerimonial atribuído a certos policiais 
designados. Não faz parte do fluxo 
hierárquico normal. 

Corps Sergeant 
Major 

CSM 

 

Policial – Oficial não comissionado sênior. 
Cargo cerimonial atribuído a certos policiais 
designados. Não faz parte do fluxo 
hierárquico normal. 

Inspector Insp. 

 

Policial – Oficial comissionado. 

Superintendent Supt. 

 

Policial – Oficial comissionado. 

Chief 
Superintendent 

C/Supt. 

 

Policial – Oficial comissionado. 

Assistant 
Commissioner 

A/Commr. 

 

Policial – Oficial comissionado. 



49 

Deputy 
Commissioner 

D/Commr. 

 

Policial – Oficial comissionado. 

Commissioner Commr. 

 

Cargo equivalente a Diretor-Geral. Existe 
apenas um detentor desse cargo que é o 
chefe da RCMP. Por tradição, ocupado por 
um Policial. 

Fonte: Adaptado de RCMP (2013) 

 

É importante destacar que as três graduações de oficiais não comissionados 

de S/M, S/S/M e CSM, destacadas em vermelho no quadro 4, não fazem parte do 

ciclo normal da progressão hierárquica na RCMP. São graduações ligadas a certas 

funções cerimoniais e honoríficas da instituição e são designadas a pouquíssimos 

oficiais não comissionados (RCMP, 2012). 

 

 

3.5. Processo de Promoção de Oficiais não Comissionados 

 

O processo de promoção dos oficiais não comissionados é o que regula a 

ascensão hierárquica entre as graduações de Constable até a de Staff Sergeant. O 

fluxo normal de precedência segue a sequencia hierárquica exposta no quadro 5, 

que apresenta também os tempos mínimos para concorrer às promoções, cujo 

cumprimento é apenas uma das várias condições necessárias. 

Quadro 5 - Tempo mínimo para acesso ao processo de promoção 

GRADUAÇÃO 
TEMPO MÍNIMO REGULAMENTAR NO CARGO PARA ACESSO AO 

PROCESSO DE PROMOÇÃO 

Constable 07 anos (02 a 05 anos para policiais que já ingressaram com experiência anterior). 

Corporal 02 anos 

Sergeant 02 anos 

Staff Sergeant 02 anos 

FONTE: Adaptado de RCMP (2013) 

 

As promoções não são automaticamente vinculadas ao tempo de serviço. Se 

não participar do processo de promoção ou não lograr êxito em todas as suas várias 
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etapas, o policial poderá passar a carreira inteira na graduação de entrada na 

RCMP, ou seja, o policial pode permanecer no cargo de Constable durante toda sua 

vida profissional (DUXBURY, 2007). Embora haja a permanência potencial na 

graduação de Constable durante toda a carreira, segundo McGinnis (1990), o 

número de policiais que não atinge no decurso de vinte anos pelo menos a 

graduação de Corporal é raro na RCMP.  

Essa possibilidade de estagnação na carreira é incomum no serviço público 

brasileiro, em geral as promoções dentro de um mesmo cargo são denominadas 

progressões e são automáticas e dependentes apenas do tempo de serviço, com 

raras exceções. 

A característica de não basear a promoção ou progressão da carreira do 

policial unicamente no tempo de serviço gera efeitos tanto na cultura interna da 

RCMP quanto na forma como a instituição se relaciona com suas responsabilidades 

e com a sociedade.  

De acordo com McGinnis (1990), não só na RCMP como também nas outras 

forças policiais canadenses, o tempo de serviço, ou antiguidade, é apenas um dos 

fatores levados em conta na ascensão hierárquica e mesmo assim, um cujo peso no 

processo varia apenas entre 5% e 15%. 

O sistema não é totalmente justo, mas entre as formas de promoção ou 

progressão na carreira de policiais uma das menos salutares para o 

aperfeiçoamento e crescente eficiência das instituições policiais é a de se basear 

unicamente no tempo de serviço como é feito no Brasil29. 

O processo propriamente dito para cada uma das promoções dentro dessa 

categoria de oficiais não comissionados é composto de seis etapas (RCMP 2012, 

2013), conforme disposto na figura 4 e explicado a seguir. 

 Etapa 1 – Prova de Ocorrência Policial Simulada, em inglês Job Simulation 

Exercise Test (JSE). É uma prova aplicada anualmente com validade de três 

anos. Nesta etapa o policial que quer se candidatar a uma promoção é submetido 

a um teste que apresenta certas situações que encontraria em seu dia a dia como 

policial.  

                                                           
29

 Aqui o autor se refere ao sistema de progressão dentro de um mesmo cargo público que ocorre nas 
polícias federais brasileiras, sendo essa apenas uma das imperfeições de um sistema hierárquico 
bastante inadequado em si mesmo.  
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A premissa considerada é a de que, dada a situação no teste, as respostas do 

policial refletiriam seu procedimento para lidar com uma situação real. A RCMP o 

considera um “teste de julgamento situacional”.  

São tipicamente testes de múltipla escolha que indicam como o candidato 

exerceria seu julgamento e reagiria em cenários específicos. 

 Etapa 2 – Ingresso na Lista de Candidatos Qualificados a Promoção. Ao 

candidato qualificado pelo “JSE” é atribuída uma nota e este passa a fazer parte 

de uma lista de policiais aptos a promoção. 

 Etapa 3 – Aval da Chefia Imediata. Aqui o policial apto deverá obter o apoio 

escrito do chefe imediato para poder concorrer à promoção. 

 Etapa 4 – Existência de Vaga para Promoção. A posição a ser preenchida deverá 

ser publicizada durante 21 dias na intranet da RCMP. Durante esse período o 

candidato deverá apresentar um formulário de inscrição, seu currículo 

profissional, uma carta de apresentação e fornecer informações pessoais.  

 Etapa 5 – Validação de Competência. Nesta etapa o candidato é submetido à 

avaliação de um comitê composto por três policiais detentores da graduação 

almejada ou superior, considerados especialistas nas competências requeridas ao 

cargo. Aqui os candidatos aprovados são colocados na Pre-selection List, isto é, 

são relacionados na lista de pré-selecionados para promoção. 

 Etapa 6 – Seleção para Promoção e Revisão Final. Os candidatos que fazem 

parte da Pre-selection List são agora reduzidos a apenas sete policiais 

selecionados com base nas respectivas maiores pontuações no “JSE” e passam a 

integrar a Short List, ou lista reduzida.  

Estes sete candidatos serão então convidados para uma entrevista com 

participação da comunidade local. Finalmente, com base nesta lista reduzida e na 

entrevista, o superior imediato do cargo a ser preenchido escolherá o policial a ser 

promovido à posição vaga.   
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Figura 4 - Etapas para promoções de oficiais não comissionados 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 

Para exemplificar de forma mais didática esse processo de promoção 

suponhamos uma situação hipotética em que um certo policial Albert, lotado no 

Destacamento 03 da Divisão M, presentemente na graduação de Corporal, aspire 

ascender à graduação de Sergeant. O Corporal Albert já se encontra nesta 

graduação há mais de dois anos, se inscreveu e passou no “JSE” com uma nota alta 

fazendo, portanto, parte da Lista de Candidatos Qualificados para Promoção. O 

Corporal Albert conseguiu também o aval escrito de sua chefia imediata atual, 

recomendando-o para promoção, ou seja, ele passou pelas primeiras três etapas do 

processo. Neste ínterim, foi aberta uma vaga para a graduação de Sergeant em um 

hipotético Destacamento 01 da Divisão B, situação divulgada na Intranet da RCMP 

durante 21 dias. Durante esse período, o Corporal Albert apresentou o formulário de 

inscrição, seu currículo profissional, sua carta de apresentação e suas informações 

pessoais, efetivando sua candidatura para a vaga aberta na Divisão B. Em seguida, 

o Corporal Albert obteve sucesso no comitê de Validação de Competência e entrou 

para a Lista de Pré-selecionados para o cargo, passando agora pelas etapas quatro 

e cinco. Dentre os candidatos presentes na Lista de Pré-selecionados a nota no 

“JSE” do Corporal Albert está entre as sete melhores o que o coloca na Short List e 

o habilita para a entrevista com a participação da comunidade local. Após a 

realização da entrevista, o superior imediato do cargo a ser preenchido o escolhe 

entre os outros sete para ocupar a vaga em aberto. O Corporal Albert agora 

promovido a Sergeant Albert é realocado e assume a vaga no Destacamento 01 da 

Divisão B. 
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A RCMP recebe uma série de críticas em relação ao formato de seu processo 

de promoção. Entre elas é apontado que, o fato do “JSE” ser um teste baseado em 

competências relativas a habilidades-chave ligadas à atuação policial, o argumento 

é de que tal característica não o credencia necessariamente para selecionar os 

candidatos com melhores capacidades de gerenciamento e liderança. Além disso, 

quase todos os candidatos acabam sendo aprovados no “JSE”. (DUXBURY, 2007). 

O aval escrito requerido pela chefia imediata para o prosseguimento do 

candidato no processo também é visto como inócuo, uma vez que a tendência 

natural do chefe imediato seria a de recomendação para não se indispor com o 

candidato e com o grupo, confiando que o resto do processo, por si, acabe por 

excluir o candidato inadequado. (DUXBURY, 2007). 

Uma terceira dificuldade apontada centra-se no fato do comitê de validação 

ser composto por policiais em graduações de comando. Tal situação induziria a uma 

tendência de favorecimento destes ao validar policiais com experiências e atitudes 

semelhantes às suas. (DUXBURY, 2007). 

Das críticas aqui apontadas a terceira nos parece a menos pertinente. 

Evidente que poderá haver uma tendência de favorecimento conforme apontada por 

Duxbury, esta, porém, existiria mesmo que avaliadores com outras qualificações 

fossem adotados e, dado a especificidade do ofício policial melhor que sejam 

avaliadores experientes na função que será exercida pelo candidato.  

Uma falha potencial no processo é observável ao se analisar o grande poder 

discricionário que é concedido ao superior imediato do cargo a ser preenchido, uma 

vez que, apesar de contar com as ferramentas da entrevista, ele ainda assim 

escolhe livremente entre os sete candidatos da Short List. 

Uma das maiores dificuldades enfrentadas pela RCMP em conseguir a 

participação de potenciais talentos de liderança para seu processo de promoção e a 

consequente ascensão na carreira, consiste justamente da quase vinculação das 

promoções a uma mudança de local de lotação, implicando, o mais das vezes, em 

remoção para cidades e províncias diferentes a cada graduação alcançada, com 

consequências potencialmente negativas previsíveis na vida familiar.  

Pesquisa feita na RCMP em 2008 apontou as principais razões pelas quais os 

policiais não se candidatavam a participar do processo de promoção (RCMP, 2012). 

Os resultados são os descritos no gráfico 10 e quase todos estão relacionados com 

a mudança de lotação. 
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Gráfico 10 - Razões citadas pelos oficiais não comissionados para não se 

interessarem em se candidatar a promoções 

 

- A: Oportunidades de promoção fora do atual local de lotação. 
- B: Já lotado na localidade geográfica desejada. 
- C: Conexões familiares ou responsabilidades na atual localidade de lotação. 
- D: Tem filhos em idade escolar que não desejam mudar de cidade. 
- E: Preferem aguardar por uma oportunidade de promoção dentro da sua atual localidade de lotação. 
- F: Custo de vida mais baixo na localidade de lotação atual. 
- G: Envolvimento com a comunidade da lotação atual. 
- H: Não gostam dos transtornos inerentes a se mudar e se estabelecer em um novo ambiente. 
- I: Risco de prejudicar a carreira do esposo/a ou companheiro/a 
FONTE: Adaptado de RCMP (2012). 

 

Este nos parece um problema de difícil solução para a RCMP dado que sua 

abrangência territorial é vasta e, na qualidade de uma instituição federal, a adoção 

de políticas que favorecessem um viés regionalista em seu processo de promoção 

poderia ter efeitos positivos na qualidade de vida de seus integrantes, mas poderia 

também resultar na fragmentação da cultura interna da instituição resultando no 

fortalecimento de várias culturas regionalizadas e consequentemente enfraquecendo 

a unidade da instituição. 

 

 

3.6. Processo de Promoção de Oficiais Comissionados  

 

Um oficial comissionado na RCMP é um policial que foi indicado para exercer 

um cargo de chefia superior na instituição e que recebe, vinculada a esse cargo, 
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uma promoção a uma graduação hierárquica específica. São estes os responsáveis 

pelos comandos e direcionamento estratégico da instituição nos níveis mais 

elevados. 

O processo de promoção dos oficiais comissionados é o que regula a 

ascensão hierárquica entre as graduações de Inspector até a de Commissioner.  

O cargo de Commissioner, restrito a apenas um integrante com as funções de 

chefia geral da instituição, é acessível aos oficiais comissionados a partir da 

graduação de Assistant Commissioner. Tradicionalmente é ocupada por um policial, 

porém, o Governor-in-Council30 canadense, tem a prerrogativa de nomear alguém 

fora dos quadros da RCMP se assim lhe convier. Tal situação ocorreu apenas uma 

vez na história da RCMP, no período entre 16 de julho de 2007 a 20 de novembro de 

2011, quando exerceu a chefia geral da polícia, recebendo a graduação de 

Commissioner, o executivo e advogado canadense William Elliott, que possuía uma 

já extensa folha de serviços prestados ao Estado canadense no Ministério da 

Segurança Pública, na Guarda Costeira Canadense e como Consultor de Segurança 

Nacional do Primeiro Ministro. (RCMP, 2013) 

O quadro 6 apresenta as graduações de oficiais comissionados na RCMP e 

as condições essenciais básicas para a ascensão hierárquica. 

 

Quadro 6 – Graduações de oficiais comissionados na RCMP 

GRADUAÇÃO CONDIÇÕES BÁSICAS PARA ACESSO A PROMOÇÃO 

Inspector 
Estar na graduação de Corporal, Sergeant ou Staff Sergeant, ter tido sucesso no 
processo de promoção fazendo parte da Lista Nacional de Eligibilidade, e ser 
indicado. 

Superintendent Estar na graduação de Inspector e ser indicado. 

Chief 
Superintendent 

Estar na graduação de Superintendent e ser indicado. 

Assistant 
Commissioner 

Estar na graduação de Chief Superintendent e ser indicado. 

Deputy 
Commissioner 

Estar na graduação de Assistant Commissioner e ser indicado. 

Commissioner 
Se policial, estar na graduação de Deputy Commissioner ou, no mínimo de 
Assistant Commissioner e ser indicado. Se não policial, a critério do Governor-in-
Council. 

FONTE: Elaborado pelo autor (2014) 

                                                           
30

 Governor-in-Council é o representante da coroa inglesa no Canadá, trata-se do Governor General, 
quando atua sob o conselho do Gabinete Federal de Ministros. O Governor General é 
primordialmente um cargo de representação cerimonial na estrutura do Estado canadense, onde 
quem detém o Poder Executivo é o Primeiro Ministro e o Gabinete Federal. (MUNROE, 2014). 
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A porta de entrada para a ascensão hierárquica ao nível de oficiais 

comissionados se dá através do Officer Candidate Development Program (OCDP), 

ou Programa de Desenvolvimento do Candidato a Oficial. O acesso ao programa é 

franqueado aos oficiais não comissionados a partir da graduação de Corporal, sendo 

mais comum o ingresso de policiais das graduações de Sergeant e Staff Sergeant. 

(SALOMÃO, 2014). 

Aqui é importante destacar que, tanto o processo de ascensão hierárquica 

dos oficiais não comissionados, quanto o de oficiais comissionados segue uma 

sequência de posições hierárquicas que não permite “saltos” de graduação. Desta 

forma, um oficial não comissionado da graduação de Corporal só poderá ser 

promovido à graduação seguinte de Sergeant, e nunca a de Staff Sergeant, dentro 

do processo de promoção de oficiais não comissionados. 

Poderá, porém, através do sucesso no “OCDP” ser indicado e promovido a 

oficial comissionado na graduação de Inspector sem nunca ter passado pelas 

graduações superiores do grupo de oficiais não comissionados. (SALOMÃO, 2014). 

Esta transição entre oficial não comissionado e oficial comissionado, e a 

possibilidade de um Assistant Commissioner ser alçado diretamente ao cargo de 

máximo de Commissioner, sem passar antes pela graduação de Deputy 

Commissioner, na parte superior da pirâmide hierárquica, são as únicas situações 

que fogem à regra na ascensão hierárquica da RCMP. 

O “OCDP” possui duas maneiras de acesso para ingresso em seu fluxo, a 

primeira na forma de candidato autoidentificado, e a segunda através de convite. A 

figura 5 e a explicação das etapas que segue, mostram a sequencia, desde a 

entrada no programa até o ingresso na Lista Nacional de Elegibilidade, que 

credencia o candidato a ser um dos passíveis de ascensão ao corpo de oficiais 

comissionados da RCMP na graduação de Inspector. (RCMP, 2012). 
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Figura 5 – Fluxo do Programa de Desenvolvimento do Candidato a Oficial. 

 

Fonte: Adaptado de RCMP (2012) 

 

 Etapa 1 – Se o candidato é autoidentificado, ou seja, se submete ao “OCDP” sem 

indicação, por se julgar adequado ao programa, deve apresentar os Formulários 

de Seleção preenchidos com vistas à aprovação inicial de seu superior imediato 

para serem remetidos ao Comitê de Revisão. 

Já se o candidato recebe um convite para participar do “OCDP”, o seu superior 

imediato deve elaborar um Estudo de Viabilidade, Business Case, do candidato, e 

remeter ao Comitê de Revisão juntamente com os Formulários de Seleção 

preenchidos.  

 Etapa 2 – Comitê de Revisão. Nesta etapa o candidato é avaliado e recebe, ou 

não, a aprovação para continuação no processo de promoção do oficial 

comandante de sua Divisão e do Corregedor-Geral (CO/ DG) 31 da RCMP. 

 Etapa 3 – Revisão e Aprovação do Setor de Desenvolvimento para Oficiais e 

Executivos (E/ ODR)32. Esse setor é o responsável por todas as atividades de 

Recursos Humanos (RH) relacionadas aos oficiais e executivos da RCMP. Suas 

responsabilidades abrangem a política de RH, gerenciamento de desempenho, 

lotação do efetivo, gerenciamento de talentos e planejamento de sucessões33, 

que é o nome dado à política do processo de promoção da “E/ ODR”. 

                                                           
31

 “CO/ DG” são as abreviaturas para Commanding Officer e Director-General que correspondem 
respectivamente ao oficial em comando da Divisão ou local de lotação do candidato (acima 
hierarquicamente de seu superior imediato) e ao Director-General, Adjudicative Services Branch que 
é um cargo correspondente ao de Corregedor-Geral nas polícias brasileiras. 
32

 “E/ ODR” é a abreviatura para Executive/ Officer Development and Resourcing.  
33

 Na língua original: Sucession Planning. 
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 Etapa 4 – Realização da Entrevista Estruturada baseada nos Princípios e 

Competências necessárias para o cargo. A exemplo da “Validação De 

Competência” do processo de promoção dos oficiais não comissionados, esta 

entrevista é efetuada por três policiais, agora oficiais comissionados, detentores 

da graduação almejada ou superior, ou seja, no mínimo possuidores da 

graduação de Inspector.  

 Etapa 5 – Ingresso do candidato na Lista Nacional de Eligibilidade. A partir dessa 

etapa o candidato passa a fazer parte de uma lista na qual constam todos os 

oficiais não comissionados qualificados para promoção à graduação de Inspector.  

O “OCDP” é uma pré-qualificação para o ingresso no círculo de oficiais 

comissionados na RCMP e ocorre em ciclos determinados pela “E/ ODR”, a cada 

ano fiscal, de acordo com as necessidades da RCMP, podendo haver mais de um 

ciclo por ano. (CANADÁ, 2012). 

A partir do ingresso na Lista Nacional, estes policiais poderão ser indicados 

para posições de comando vinculadas à graduação de Inspector que estiverem 

vagas. 

A indicação pode ser direta, sem disputa, ou com disputa pelo cargo. No nível 

hierárquico superior da RCMP, isto é, neste nível dos oficiais comissionados, não 

existe uma obrigatoriedade de publicização das vagas abertas para preenchimento 

como ocorre no processo de promoção dos oficiais não comissionados.  

No passado praticamente nenhuma posição a ser preenchida por meio de 

promoção era publicizada e por consequência, disputada. No entanto, em resposta a 

um anseio do público interno por uma maior transparência e justiça na seleção, no 

período recente de 2007 a 2012 houve um acréscimo na publicização das vagas de 

7% para 31% para a graduação de Inspector, e de 14% para 38% para a graduação 

de Superintendent. (CANADÁ, 2012). 

O fato de estar na Lista de Eligibilidade não garante que o policial vá 

necessariamente fazer parte do grupo de oficiais comissionados. 

Esta modalidade de promoção das graduações superiores da RCMP tem 

suscitado uma série de críticas e gerado insatisfação e desconfiança no processo 

como um todo.  

A percepção geral é de que o topo da pirâmide hierárquica da RCMP é 

formado por um “clube” em que a importância de conhecer os chefes, e estar bem 

situado politicamente dentro da instituição, é muito mais relevante do que a 
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experiência ou do que as qualidades de liderança do policial para conseguir 

progredir na hierarquia. (CANADÁ, 2012). 

 

 

3.7. Considerações sobre a Hierarquia e o Processo de Ascensão Hierárquica 

da Real Polícia Montada Canadense 

 

A RCMP apresenta alguns problemas em seus processos de ascensão 

hierárquica que não passam despercebidos nem por parte de seus integrantes nem 

pelos estudiosos que o analisam.  

A noção, entre os policiais, de que a ascensão aos níveis mais altos da 

carreira no grupo de oficiais comissionados se dá mais com base nas relações 

pessoais do candidato do que em suas qualidades profissionais, pode ser minorado 

a partir da adoção de critérios mais objetivos que diminuam o espaço para a 

discricionariedade das indicações. 

A discricionariedade não deve, entretanto, ser totalmente eliminada sob pena 

de haver um engessamento excessivo da instituição. Tal eliminação pode deixá-la 

mais difícil de se adaptar às mudanças constantes que ocorrem na nossa sociedade 

contemporânea, o que renderia por torná-la ineficaz em momentos de crises 

conjunturais mais agudas quando se faz necessário algum poder discricionário na 

indicação das pessoas certas para as posições chaves, pessoas estas, que estariam 

impossibilitadas de assumir as responsabilidades pretendidas se os critérios 

objetivos estiverem postos de forma totalizante.  

Como em qualquer instituição ou relação humana, trata-se de encontrar o 

ponto de equilíbrio e normatizá-lo.  

Duxbury (2007) critica o formato do processo de promoção, argumentando 

não ser este muito adequado doutrinariamente na seleção dos mais preparados para 

a liderança. Segundo ela: 

 
 
The RCMP uses a “horse race” promotion system where candidates are 
pitted against each other in the form of formalized testing and evaluation 
resulting in “winners” and “losers.” This approach is not as effective as one 
that grooms talent from entry into the organization and includes formalized 
mentoring programs and development opportunities. Such a promotion 



60 

system is referred to as a “relay approach”.
34

 (DUXBURY, 2007, p.37). 
 
 

Apesar da crítica, os programas de tutoria, treinamento continuado e 

oportunidades de desenvolvimento desde a entrada na carreira, existem e não são 

totalmente negligenciados pela RCMP, o que ocorre é que eles parecem não 

receber a devida atenção pelo fato de não possuírem garantia orçamentária 

nacional, ficando a cargo das respectivas Divisões incluí-los na demanda 

orçamentária. (DUXBURY, 2007) 

Esses programas de capacitação específicos são formatados para os papéis 

de liderança desde a graduação de Constable até os níveis hierárquicos mais altos 

da carreira. Entre eles estão o BTG, Bridging The Gap35, para as graduações de 

entrada e o SDP, Supervisory Development Program36, e MDP, Management 

Development Program37, para as graduações superiores. A ausência de garantia 

orçamentária nacional resulta, porém, na irregularidade de sua frequência e às 

vezes mesmo no cancelamento das capacitações. (DUXBURY, 2007). 

Essa configuração regionalizada das capacitações gera como consequência o 

fato de que a Divisão em que o policial estiver lotado vai influir em suas 

oportunidades de acesso aos programas, o que acaba por desincentivar alguns de 

galgarem posições hierárquicas na força policial e leva outros a buscarem 

capacitação por meios e recursos próprios. (DUXBURY, 2007). 

Abrindo aqui um parêntese comparativo, essa ausência de regularidade ou de 

uniformidade nos programas de capacitação não é nem um pouco estranha às 

instituições policiais brasileiras, de fato, é muito mais a regra do que a exceção. 

Outra semelhança é a busca pessoal de capacitação por parte dos policiais que 

muitas vezes pagam cursos na área policial com seus próprios salários.  

                                                           
34

 A RCMP utiliza um sistema de promoção do tipo “pista de corrida” em que os candidatos são 
postos um contra o outro em testes e avaliações que resultam em “vencedores” e “perdedores”. Este 
método não é tão efetivo quanto um que prepare talentos desde o ingresso na instituição e que 
disponha de programas formalizados de tutoria e oportunidades de capacitação. É conhecido como 
“relay approach”. (Tradução do autor)  
35

 “Bridging The Gap” em tradução livre: Construindo Pontes sobre a Lacuna. (Tradução do autor). 
36

 “Supervisory Development Program”: Programa de Desenvolvimento de Supervisão. (Tradução do 
autor) 
37

 “Management Development Program”: Programa de Desenvolvimento Gerencial. (Tradução do 
autor) 
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No Brasil, as capacitações são, de forma geral38, inócuas em relação à 

promoção dos policiais e mesmo desvinculadas completamente da necessidade de 

especialização do cargo de chefia39 ou de assessoramento que precisa ser 

preenchido no âmbito da estrutura hierárquica da instituição policial.  

Mesmo iniciativas salutares como os convênios firmados entre a Rede 

Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública (Renaesp) do Ministério da Justiça 

(MJ) e algumas Instituições de Ensino Superior (IES) públicas e particulares para a 

capacitação de policiais em níveis de pós-graduação padecem de vícios, haja vista a 

não previsão da participação de policiais oriundos das forças policiais federais, cuja 

participação no programa só é possível se a IES oferecer vagas, por conta própria, 

para a sociedade civil. Mantido esse tipo de política, poderemos ter no longo prazo 

uma situação em que os policiais estaduais e as guardas municipais estarão mais 

bem qualificados academicamente do que os integrantes das instituições policiais 

federais brasileiras. 

Fechado o parêntese, retornemos à RCMP. 

Em consequência do formato que é resultante de toda a arquitetura 

hierárquica formada pela divisão de graduações adotadas e pelos seus processos 

de ascensão, temos na RCMP, uma força policial que, apesar de ter uma estrutura 

hierárquica integrada, enfrenta alguns problemas mais típicos de instituições com 

estrutura hierárquica estratificada, alguns muito provavelmente em virtude de 

defeitos provenientes de seus processos de promoção.  

Sua pirâmide hierárquica (excetuando-se as graduações cerimoniais) 

configura-se conforme mostra a figura 6. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38

 O termo “de forma geral” é aqui utilizado levando-se em conta que o Brasil possui 27 polícias 
militares, 27 polícias civis, duas polícias federais, e mais um número enorme de guardas municipais 
que possuem políticas diversas de treinamento e ascensão hierárquica. 
39

 Como exemplo ilustrativo, até recentemente na PRF, era detentor do cargo de Chefe da Divisão de 
Operações Aéreas (DOA) um policial que não possuía nenhuma capacitação, não detinha nenhuma 
expertise e nem mesmo conhecimentos básicos na área, tendo sido preteridos na função policiais 
com larga experiência em operações aéreas policiais e com capacitação através de Curso de Gestão 
de Unidade Aeropolicial ministrado pela Senasp/MJ. 
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Figura 6 – Pirâmide Hierárquica da RCMP (Efetivo total de policiais em 2012). 

 

Fonte: Adaptado de Canadá (2012) 

 

Analisando-se essa pirâmide hierárquica, percebe-se que sua base, composta 

pelos cargos operacionais de Constable, e dos de supervisão imediata de funções 

operacionais, de oficiais não comissionados, é bastante expandida em relação aos 

cargos de gerenciamento médio e superior da hierarquia. Tal configuração reflete a 

característica da RCMP de ser uma polícia que tem uma atuação muito abrangente 

de missões policiais, necessitando, portanto, de uma “linha de frente” numerosa para 

cumprir suas obrigações federais, provinciais e municipais. 

Em razão da configuração hierárquica observável no formato resultante da 

pirâmide, Duxbury (2007) enxerga a consolidação de três culturas diferentes 

vinculadas ao nível de graduação dos policiais na RCMP, a cultura dos níveis 

hierárquicos superiores, a do nível de gerenciamento médio e a dos integrantes da 

linha de frente, segundo ela, essa distinção de culturas internas se formou porque as 

experiências vivenciadas no dia a dia do tipo de serviço que cada nível executa são 

extremamente diferentes.  

O próprio processo de ascensão hierárquica e, a característica de manter 

uma base muito larga na sua pirâmide hierárquica onde uma grande parte dos 

policiais ficará estanque durante toda sua carreira nas graduações de Constable e 

de Corporal, aliado ao pouco acesso às graduações do topo da hierarquia, 

provavelmente favorece a consolidação dessas diferenças de cultura interna.  

É importante, no entanto, contextualizar a posição da pesquisadora, que não 

possui um contato mais próximo com instituições policiais de hierarquia estratificada, 
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carecendo de um parâmetro comparativo direto para perceber as profundas 

diferenças de cultura interna que se formam nessas instituições em contraposição as 

diferenças de cultura interna que se formam em instituições policiais que possuem 

hierarquia integrada, como é o caso de todas as forças policiais canadenses. 

Ressalte-se que é inevitável que, em qualquer organização humana, o 

número de executores seja maior do que o de gerentes, administradores e 

comandantes e, embora seja verdade que muitos desses executores jamais serão 

alçados às posições de mando na instituição, a hierarquia integrada, por suas 

características inerentes, assegura que todos do topo da hierarquia já tenham sido 

executores no nível hierárquico mais baixo, conhecendo os problemas, a dinâmica e 

as experiências por quais passam os policiais de todas as graduações e 

proporcionando, portanto, por si só, uma formação empírica integral para a melhor 

condução da instituição policial.     
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A descrição e análise feitas neste trabalho sobre a forma de organização 

hierárquica, as modalidades de ascensão na carreira policial, e os requisitos para 

ingresso na Real Polícia Montada Canadense, revelam algumas das forças e 

fragilidades que moldam esta instituição policial e que condicionam seu 

funcionamento e a forma como se desenvolve e reproduz suas culturas internas e 

sua imagem para o público externo. 

 Percebe-se que foi uma instituição de relevância na história e contribuiu 

como uma forte influência na formação do caráter canadense, ou ao menos na 

formação de seu mito. Difícil seria negar a influência da imagem do “Mountie” na 

cultura canadense e na determinação dos valores de respeito, polidez, resistência e 

força cultuados.  

A RCMP tem, como instituição, servido de modelo e influenciado o 

comportamento dos canadenses desde a consolidação de sua imagem idealizada, 

até a sua forma de aplicação da lei e a exteriorização de sua ética interna. 

A confiança depositada na instituição na consecução de suas missões de 

segurança pública pelo público canadense e as estatísticas baixíssimas de 

criminalidade no país, atestam o sucesso na parcela que lhe cabe como força 

policial na manutenção e promoção da segurança dos cidadãos e na garantia da 

ordem. 

Entendemos que a arquitetura institucional da Real Polícia Montada 

Canadense representa um peso considerável no índice de sucesso de suas missões 

policiais. Seu modelo de polícia de “ciclo completo”, abrangendo a totalidade das 

missões policiais e evitando a descontinuidade dos processos de prevenção e 

repressão criminal, aliado ao seu modelo hierárquico integrado sem recrutamento 

lateral, contribui de forma decisiva para a consolidação de uma expertise técnica e 

de um aprimoramento e entrosamento de seus quadros que se reflete na excelência 

de seus números e no respeito que inspira na sociedade canadense. 

Trata-se de um modelo que, como qualquer obra humana, necessita de 

aprimoramentos e revisões constantes e que possui alguns problemas, 

particularmente em seu processo de promoção, já constatados, mas ainda assim, 
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muito mais bem desenhado do que o modelo de ciclo bipartido e hierarquia 

estratificada, adotado pela maioria das instituições policiais brasileiras. 

O modelo adotado no Brasil tem demonstrado ser excessivamente conflituoso 

internamente e extremamente ineficiente externamente. As instituições policiais 

brasileiras ao adotarem para si modelos hierárquicos estratificados e, ao não 

adotarem o “ciclo completo”, ignoram as boas práticas policiais existentes em boa 

parte dos países desenvolvidos e geram a partir disso, conflitos de hierarquia 

interna, conflitos entre corporações e baixíssimos índices de eficiência em suas 

missões policiais, particularmente mais expressivos nos que se referem às missões 

de polícia criminal de investigação e resolução de crimes. 

De fato, à parte de toda problemática envolvida na discussão hoje 

predominante sobre a desmilitarização das polícias militares brasileiras, o principal 

problema que tem sido pouco discutido e que tem passado quase despercebido do 

segmento acadêmico dedicado ao estudo da segurança pública no Brasil, centra-se 

na verdade, na adoção do modelo hierárquico estratificado pelas polícias civis e pela 

Polícia Federal, que gerou por consequência, no estrato superior dessas 

corporações, uma função híbrida entre policial e operador jurídico na figura do 

delegado de polícia. Tal função tem se fortalecido politicamente nos últimos anos, se 

organizando em associações e ganhando poder e prestígio sem dar nenhuma 

contrapartida, nem para o correto funcionamento das instituições policiais nem para 

a segurança da sociedade. 

Os conflitos provocados pela existência dessa função na estrutura policial 

brasileira extrapolam o círculo interno das instituições que a adotam, pois, pela 

inexistência do “ciclo completo” nas policias militares e na Polícia Rodoviária 

Federal, estas dependem sempre de um delegado de polícia para completar um 

serviço policial que foi por elas desenvolvido, geralmente apenas para providências 

cartorárias ou de enquadramento legal que serão posteriormente refeitas pelo 

Ministério Público de qualquer forma. 

O potencial de conflitos é tão latente que a própria nomenclatura de uma boa 

parte das associações dos integrantes dessa função do estrato superior das polícias 

civis traz associada a si uma carga corporativa de defesa de privilégios, ampliação 

de prestígio e manutenção de status quo, em detrimento dos outros estratos de sua 

instituição e de todas as outras forças policiais. No estado da Paraíba, por exemplo, 

a associação é denominada, como a demonstrar de forma inequívoca sua intenção, 
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de Associação de Defesa das Prerrogativas dos Delegados de Polícia da Paraíba40. 

Uma mensagem clara de corporativismo e de sentimento de distanciamento em 

relação aos outros estratos hierárquicos de sua própria instituição e das outras 

forças policiais. 

Tal situação estrutural do modelo hierárquico policial nacional, aliada a um 

corporativismo nefasto e a um desprezo pelo bem da sociedade, têm gerado fatos 

esdrúxulos nas relações entre as instituições policiais brasileiras. Um exemplo 

extremo do abuso e da defesa de posições corporativas é bem ilustrado pela crise 

recente em que autoridades estaduais ligadas à Secretária de Segurança Pública da 

Paraíba ameaçaram publicamente, dar voz de prisão a integrantes de uma força 

federal (PRF), caso estes cumprissem convênio firmado com o Ministério Público e 

com o Tribunal de Justiça para a confecção de Termos Circunstanciados de 

Ocorrência (TCO)41, quando fossem detidos infratores por crimes de menor potencial 

ofensivo. Foi aventada até uma greve dos delegados de polícia da Paraíba em 

protesto pela prestação desse serviço público pela PRF à sociedade paraibana. 

Apesar disso, não houve até aqui, a ocorrência de conflitos concretos graças ao bom 

senso dos integrantes de ambas as instituições e das recomendações expressas do 

Ministério Público e do Tribunal de Justiça da Paraíba no sentido dos delegados se 

absterem de tomar qualquer medida arbitrária dessa natureza. 

Enfim, importa ter ciência que, mantida essa estrutura das instituições 

brasileiras, continuaremos a ter, de acordo com a definição de polícia adotada por 

Bayley (1994), apenas forças policiais incompletas nos estados; uma agencia federal 

investigativa com características próprias com a PF e uma força policial subsidiária 

com a PRF, no plano nacional.  

É preciso repensar com serenidade e cientificidade o modelo de nossas 

instituições policiais. As instituições policiais brasileiras necessitam de 

aprimoramentos ou talvez mesmo de uma reengenharia completa, desvinculada de 

interesses corporativos.  

Nesse contexto, a organização hierárquica e operacional da Real Polícia 

Montada Canadense apresenta-se como um modelo de excelência a ser levado em 

consideração para os estudos de aprimoramento das nossas forças policiais. 

                                                           
40

 http://www.adepdel.com.br/ 
41

 O Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), foi criado pela Lei 9099/1995 e é o registro de um 
fato tipificado como de menor potencial ofensivo.  
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