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GENDARMERIE NATIONALE



PLANO

I – APRESENTAÇÃO

HISTÓRICO

MEIOS

MISSÕES

II - ATIVIDADE

COMPETÊNCIAS

ORGANIZAÇÃO

RESULTADOS



Filme



►  1190  Origem da Gendarmerie

►  1536  Competência judicial

►  1950  A Direção da Gendarmerie Nacional, passa sob a autoridade   

       direta do Ministério da Defesa (e não do Exército)

►  2009 Gendarmerie Nacional passa sob a autoridade do Ministério do 

Interior (com Policia e Bombeiros) para as missões policiais e sob 

autoridade do Ministério da defesa para as missões militares.



Gendarmerie Nacional
(100 000 Gendarmes)

Policia Nacional
(130 000 Policias)

MINISTÉRIO DO INTERIOR

Competencia ?

Cidades < a 20.000 habitantes Cidades > a 20.000 habitantes

COMPETÊNCIA GERAL
(CICLO COMPLETO)

ESSA IGUALDADE PERMITE UMA MAIOR INTEGRACAO
(Por exemplo DCI, composta por Gendarmas e Policias)



EFETIVOS

► 71 713 Suboficiais (Sargentos) ► 13 047 Soldados contratados.

► 5 096 Oficias e Suboficiais do
corpo de materiais e da logística
      

► 6 891 Oficiais

► 25 633 Reservistas► 3 227 Civis

99 974 Pessoais (sem contar os reservistas)



Gendarmerie Départementale
(Ciclo completo de policia judiciaria – Segurança publica)

( PF – PRF – PC – PM )

Gendarmerie Móvel

(Gestão democrática da multidão)

( Policia Militar / PRF )

Guarda Republicana

(Segurança das instituições da republica)



GENDARMARIA DEPARTAMENTAL
(Policia Federal / Policia Civil / Policia Militar)

E CONSTITUÍDA DE 360 COMPANHIAS 
EM MEDIA DE :

- 170 Gendarmes
    (Aproximativamente como uma delegacia média da polícia nacional)

- Responsáveis pela segurança global de   
  90.000 cidadões  
   (resultado do cúmulo de varias cidades de - 20.000 hab)

- Estende-se sobre uma área de 1 600 km2



Aspectos Judiciais

 64 000 militares compõem as 360 Companihas
30 000 deles são Oficias de policia judiciária
(podem decidir em flagrante : uma custódia, uma busca e
apreensão, uma quebra de sigilo bancário, telefônico …)

 A Gendarmaria trata 1/3 (3 680 000 em 2015)

dos crimes e delitos Franceses.

40 % do tempo dos gendarmes é consagrado
à polícia judiciaria

35 % é consagrado ao policiamento em geral
10 % é consagrado a segurança rodoviaria

(ostensivo ou não)



Tem 3 níveis de competências 
judicial :

- Oficial de policia judicial
- Agente de policia judicial
- Agente de policia judicial adjunto



Todos Oficias de policia judiciária da Gendarmaria têm
competência para tratar

inteiramente de qualquer crime.

Mas se as investigações são particularmente
complicadas, longas ou necessitado investigações em

lugares distantes
(para evitar deslocamento dos gendarmes que fazem o policiamento)

       confiado a uma das 380 unidades especializada

REPARTIÇÃO DOS INQUÉRITOS



Magistrado do
Ministério
Publico

Juiz de
Instrução

INVESTIGADORES DA 
GENDARMARIA NACIONAL

Transmitam diretamente os procedimentos

Investigam, como a policia nacional, sob à direção do
- Procurador da Republica   ou  do Juiz de Instrução



OCUPAÇÃO
TERRITORIAL /
POPULACAO

A superfície da França e de 670.922 km2, com mais de 67
milhões de habitantes. A Gendarmerie nacional serve 50%
da população, sobre cerca de 95% do território.



II - RESULTADOS
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RESULTADOS POLICIA JUDICIAL

TAXA DE RESOLUÇÃO DA GENDARMERIA ANO 2015



RESULTADOS NA LUTA CONTRA ACIDENTES
RODOVIÁRIOS

Número de pessoas mortas em acidentes rodoviários

137 pelotões de auto-estradas361 brigadas motorizadas   60 brigadas de intervenção rápidas

3 268

2013

3 388

2014

3 461

2015
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QUEIXAS CONTRA OS GENDARMES

Somente 11% das de queixas

apresentadas ao
defensor dos direitos

(Alta autoridade independente garante pela defesa
dos direitos dos cidadãos face as administrações)

tiveram a ver com a Gendarmerie
(em 2013)

 



Em 2015

88 % da população
(81 % em 2014)

Francesa tem uma
boa opinião da

 

Gendarmaria Nacional
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CONCLUSÃO

A Gendarmaria consegue ser uma
força de policia a statuto militar :

- Eficiente no âmbito da segurança
pública, da polícia judiciária, da
segurança rodoviária ;

- Respeitosa  e  Respeitada pela
população Francesa.
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Obrigado pela atençao.
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