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RESUMO 

 

A segurança pública tem passado por momento de dificuldade e é uma das principais 
preocupações dos governos e da sociedade que, se encontram imersos em 
administração de recursos escassos, crise do sistema penitenciário e aumento 
alarmante das ocorrências de roubos às instituições financeiras. Esses elementos nos 
fizeram eleger como objetivo geral de pesquisa: analisar se a forma com a qual as 
ações tomadas no âmbito da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, no caso de 
ataques às instituições financeiras, são eficientes e eficazes. Para tanto, se utilizou a 
pesquisa qualitativa e o método do estudo de caso, em um percurso que contemplou 
um questionário aplicado a trinta operadores de segurança pública, uma entrevista 
realizada com um operador vítima do Cangaço Noturno e análises documentais. 
Identificando-se vulnerabilidades existentes na instituição estudada. Viu-se, ainda, a 
evolução do Cangaço até a constituição do Novo Cangaço e os crimes relacionados 
à conduta das quadrilhas integrantes desta modalidade. Podendo-se constatar como 
os diferentes tempos e suas manifestações culturais e econômicas, influenciaram na 
transformação dos crimes cometidos. Como legado desta pesquisa, está a 
contextualização do problema na primeira fase, a análise dos resultados obtidos na 
pesquisa de campo e documental em uma segunda fase e a demonstração da 
necessidade de institucionalização de planos de contingência que contemplem os 
pontos, por nós, aqui propostos. 
 
Palavras-chave: Segurança Pública. Crimes contra Instituições Financeiras. Plano de 
Contingência. 
 

ABSTRACT 
 
Public security has been through a difficult time and is a major concern of governments 
and society that are immersed in scarce resources management, crisis of the 
penitentiary system and an alarming increase in the occurrence of robberies to 
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financial institutions. These elements made us choose as a general research objective: 
to analyze if the way in which the actions taken in the scope of the Rio Grande do 
Norte Military Police, in the case of attacks on financial institutions, are efficient and 
effective. To do so, we used the qualitative research and the case study method, in a 
course that included a questionnaire applied to thirty public security operators, an 
interview with an operator victim of the Night Cangaço and documentary analyzes. 
Identifying existing vulnerabilities in the institution studied. It was also seen the 
evolution of Cangaço until the constitution of the New Cangaço and the crimes related 
to the conduct of the gang members of this modality. It can be seen how the different 
times and their cultural and economic manifestations influenced the transformation of 
the crimes committed. As a legacy of this research is the contextualization of the 
problem in the first phase, the analysis of the results obtained in the field and 
documentary research in a second phase and the demonstration of the need for 
institutionalization of contingency plans that contemplate the points made by us 
proposed here. 
 
Keywords: Public Security. Crimes against Financial Institutions. Contingency plan. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

A violência em suas diversas modalidades cresce de forma exponencial no 

Brasil, em especial na última década, tornando-se uma realidade presente no 

cotidiano das relações sociais e influenciadora da mudança de comportamentos das 

pessoas. O Estado do Rio Grande do Norte não difere no que tange ao problema 

supracitado, como atesta o 15º Boletim de Análises Científico-Criminais do 

Observatório da Violência do Rio Grande do Norte - OBVIO.  

Nesse ínterim, o Estado é cobrado através do clamor social, de 

organizações representativas de classes e dos próprios profissionais de Segurança 

Pública que lidam com as consequências dessas estatísticas em sua rotina diária. No 

entanto, o Estado do Rio Grande do Norte é destaque negativo no que concerne aos 

índices de violência, bem como vem enfrentando um colapso administrativo que afeta 

diretamente a estrutura da Segurança Pública como um todo, sendo o crescimento 

dos índices criminais, representativos da inércia do Estado em estudar e criar 

soluções em termos de políticas penais com o objetivo de garantir os direitos de 

cidadania da sociedade (CERQUEIRA et al., 2017).  

Outrossim, aproveitando-se da fragilidade na qual o Estado se encontra, 

quadrilhas especializadas em roubos às instituições financeiras têm aumentado a 

frequência dos ataques e demonstrado cada vez mais organização na atuação e 
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conduta nas ações. Estas, têm se capitalizado e adquirido armamentos, equipamentos 

e explosivos, exigindo uma intervenção policial emergencial e não rotineira, ou seja, 

necessita de um planejamento prévio bem definido (COTTA, 2009). 

Por conseguinte, a Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte por 

estar inserida no ambiente atual de crise financeira, moral e institucional que passa o 

Estado, enfrenta dificuldade no combate às quadrilhas especializadas quando as 

mesmas executam ações denominadas de “Novo Cangaço”. É necessário que se 

tomem medidas que otimizem os recursos existentes, que se encontram sucateados 

e escassos, de forma a preservar vidas e impedir a ação delituosa com utilização de 

técnicas e protocolos eficientes e sustentáveis. 

Nesse viés, o presente artigo tem por objetivo geral, analisar se a forma 

com a qual as ações tomadas no âmbito da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, no 

caso de ataques às instituições financeiras, são eficientes e eficazes. Tendo ainda por 

objetivos específicos: 

1. Identificar as possíveis vulnerabilidades da instituição que venham a contribuir 

com o aumento das ocorrências de ataques às instituições financeiras; 

2. Verificar a necessidade de institucionalização de Planos de Contingência na 

Polícia Militar do Rio Grande do Norte para diminuir as vulnerabilidades 

otimizando os recursos disponíveis.  

 

1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 Conceituando crimes contra instituições financeiras 

 

É necessário se fazer a conceituação do que vêm a ser os crimes contra 

as instituições financeiras para que posteriormente seja possível o entendimento de 

como essas práticas se constituem em modalidades que devem ter atenção especial 

das autoridades e órgãos de segurança pública. Para tanto, esta seção irá tratar do 

crime em si, assim como das principais modalidades existentes no sentido da 

construção de mecanismos de defesa contra esses ataques, o que justifica a 

elaboração deste artigo. 

Compreendemos que o conceito legal de crime se encontra no decreto-lei 

n. 2.848, que em seu artigo primeiro estabelece crime da seguinte forma:  
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Segundo o art. 1° da Lei de Introdução do Código Penal (decreto-lei n. 

2.848, de 7-12-1940): 

 “Considera-se crime a infração penal a que a lei comina pena de reclusão 

ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativamente ou cumulativamente com 

a pena de multa; contravenção, a infração penal a que a lei comina, isoladamente, 

pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente”. 

Entretanto, no Código Penal vigente não está expresso o conceito de crime, 

como continha nas legislações passadas, ficando a cargo dos doutrinadores definirem 

e conceituarem (MIRABETE, 2006, p. 42). 

Para Jânia Perla Diógenes de Aquino (2007) os crimes contra instituições 

financeiras “são denominados pela polícia como roubos e furtos que ocorrem em 

bancos, carros-fortes, empresas de guarda-valores e arrombamentos de caixas 

eletrônicos”.  

Com o intuito de delinear e prover um melhor entendimento acerca das 

modalidades de crimes contra as instituições financeiras, o trabalho em tela 

conceituará as que constituem práticas mais frequentes e que exigem do Estado 

atuação vigorosa e planejada. O termo “crimes contra instituições financeiras” será 

abordado de forma a contemplar os crimes cometidos contra todas as instituições de 

salvaguarda de valores. 

 

1.1.1 Roubo comum 

 

A descrição típica do artigo 157 do Código Penal: "Subtrair coisa móvel 

alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou 

depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Pena 

- reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa". Nesse sentido, trata-se de crime 

usual, porém, no caso estudado, aplicado às instituições financeiras.  

Mais frequente em estabelecimentos que oferecem menos poder de reação 

e possuem poucos obstáculos às ações dos criminosos como lotéricas, 

representantes bancários, postos dos correios. Costumam ser rápidos e têm por 

objetivo os valores disponíveis nos caixas, portados pelas pessoas que se fazem 

presentes no momento da ação, bem como os seus pertences pessoais. 
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Esta modalidade não exige o acionamento de forças que disponham de 

recursos não rotineiros tendo em vista que, os Batalhões da região com suas viaturas 

devem ter meios suficientes para o atendimento deste tipo de ocorrência, pois, no que 

tange aos armamentos utilizados, geralmente são empregados armas de porte, como 

revólveres e pistolas. (FRANÇA, 2016).  

 

1.1.2 Extorsão mediante sequestro do gerente da agência ou “Sapatinho”. 

 

Segundo o Manual de Investigação de Crime de Roubo de Valores da 

Polícia Federal (2011, p. 03), esta modalidade é definida como:  

  

Este gênero criminoso configura o crime de extorsão mediante sequestro, 
desencadeado a partir de ação planejada de associação criminosa visando à 
subtração de valores de instituições financeiras por meio da manutenção em 
cárcere privado ou com restrição da liberdade de pessoas, normalmente 
familiares, que possam influenciar na decisão de funcionário da própria 
instituição bancária, costumeiramente gerentes e tesoureiros, que tenha 
acesso aos valores depositados no banco (OLIVEIRA; BEZERRA, 2011, p. 
03). 

 

Esta modalidade inicia-se com a feitura da família do gerente de reféns, 

sendo esta levada a um cativeiro ou permanecendo nesta condição em sua própria 

residência. O gerente é conduzido ao Banco acompanhado de um dos criminosos que 

acompanha a abertura do cofre e faz a retirada dos valores, coagindo a vítima. A ação 

por muitas vezes não é percebida por outros funcionários por ser discreta, porém, 

quando percebida, o pagamento pode ser consentido pela administração superior do 

banco, recebendo assim a denominação de “sequestro”. Por outro lado, quando o 

pagamento acontece com as tomadas de decisões em âmbito dos funcionários locais 

da agência, dá-se o nome de “sapatinho”. (FRANÇA 2016). 

 

1.1.3 Violação de terminais de autoatendimento (TAA) 

 

Acontecem geralmente a noite, caracteriza-se por ser uma ação discreta 

que muitas vezes só é percebida pelo gerente no momento da abertura da agência. 

Costuma-se ser executada por no mínimo três criminosos, sendo dois para violar o 

caixa e um para fazer a vigilância do evento, podendo este estar fora da agência ou 

mesmo dentro. 
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Quando se utilizam de armas com maior poder ofensivo, esta fica com o 

responsável pela vigilância, podendo por vezes não portarem nenhum armamento, 

nesta hipótese, podem responder penalmente pelos crimes de furto qualificado e 

associação criminosa, sendo o grupo composto a partir de 03 pessoas, o que é 

comum. (CARDOSO, 2013). 

Existem diversas formas de executar a ação criminosa como descreve bem 

França (2016, p. 14): 

a) pode ocorrer utilizando explosivos como forma de danificar os aparelhos e 
ter acesso ao dinheiro; b) utilizando furadeiras potentes que para produzir um 
corte com furos em forma de linha ou danificando os pontos de fixação e 
dobradiças do aparelho; c) com maçaricos, cortando a blindagem do caixa 
eletrônico que dá acesso ao dinheiro; d) a subtração do aparelho do interior 
da agência para realizar a abertura em outro lugar; e) ―ataque lógico, 
batizado assim pelas seguranças orgânicas das agências, em que os 
criminosos utilizam de um aparelho para entrar no sistema do caixa eletrônico 
e provocar uma pane, o que faz com que ele inicie o arremesso do dinheiro 
para fora, como se fosse um saque sem fim, até acabar o dinheiro. 

 

1.1.4 Explosão de terminais de autoatendimento e cofres de instituições financeiras 

 

Também chamada de “maçarico”, esta modalidade consiste na utilização 

de artefatos explosivos nas máquinas, a fim de conseguir todo o dinheiro. Esse tipo 

de roubo causa um grande prejuízo material para agências (CARDOSO, 2013). 

Esta modalidade se caracteriza por uma maior organização e planejamento 

dos criminosos, bem como da utilização de armas de maior poder ofensivo como fuzis 

5.56, 7.62, espingardas de calibre .12 e explosivos para a violação dos cofres e 

terminais. 

Em sua maioria ocorre de madrugada e as quadrilhas costumam estar 

compostas por no mínimo seis infratores, dentre eles um especialista em explosivos. 

Nesta modalidade não há a tomada de reféns, os marginais executam suas ações o 

mais rápido possível se utilizando de monitoramento de atividades policiais por meio 

de vigilantes e olheiros e fogem para regiões de difícil acesso. 
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1.1.5 Roubos a carros fortes 

 

Modalidade das mais violentas, ocorre geralmente em áreas afastadas dos 

grandes centros urbanos em rodovias e são executadas em sua maioria no período 

diurno. Os criminosos se utilizam de carros blindados e com chapas de metal que 

oferecem maior resistência à disparos de armas com maior poder ofensivo como fuzis 

e espingardas.  

Por meio de portinholas, posicionam armas capazes de transpor a 

blindagem dos carros que transportam valores e executam disparos de forma a obrigar 

o motorista a parar, quando não, bloqueiam a estrada com caminhões ou carros em 

chamas. Após a parada, os funcionários da empresa são forçados a descer e o cofre 

do veículo é submetido a ação de explosivos para que os meliantes venham a ter 

acesso ao numerário transportado.   

Possui duas características marcantes: a utilização de fuzil calibre .50, para 

furar a blindagem do carro forte e obrigar o motorista a parar; e o emprego de 

explosivos para a abertura do cofre (FRANÇA, 2016). 

 

1.1.6 Novo Cangaço e Cangaço Noturno 

 

Modalidade mais violenta e que oferece maior risco para a população, para 

os policiais, bem como para os funcionários da agência alvo, tendo em vista que a 

ação é executada por meio da tomada da cidade por meio de bloqueios com carros 

em chamas, atiradores posicionados em pontos estratégicos para monitorar e evitar a 

ação de policiais, tomada de reféns e demonstração de força constante. 

Os criminosos iniciam a ação com a neutralização das ameaças, invadindo 

delegacias, unidades policiais-militares, bem como dominando os policiais em suas 

próprias residências. Somado a isso, bloqueiam vias de acesso ao alvo e espalham 

grampos nas rodovias, impossibilitando a ação de reforços policiais. Pessoas são 

feitas de reféns, geralmente formando um cordão humano em frente a agência e tiros 

são disparados a todo momento, intimidando a população e servindo como 

demonstração de força aos que por ventura venham a combatê-los. 

Parte da quadrilha se estabelece no interior da agência e coage os 

funcionários a abrirem os cofres e terminais, recolhendo todo dinheiro. Desta forma, a 

ação costuma não ser contemplada com explosivos pois, acontece durante o horário 
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de expediente. Na fuga, levam alguns reféns e espalham grampos para dificultar a 

ação do Estado.  

Segundo o Manual da Polícia Federal, o novo cangaço ou tomada de 

cidade caracteriza-se da seguinte forma:  

 
Trata-se de associação criminosa que possui o desiderato de roubar 
instituições financeiras, normalmente apresentando como principal 
característica a subjugação da força policial local por parte do grupo 
criminoso, deixando aquela de atuar em função de não possuir recursos 
materiais e/ou humanos para fazer frente à ação criminosa. Destacam-se 
outros, como: a. Existência de um planejamento da ação criminosa; b. A 
associação criminosa conta com vários integrantes, em número variável, 
normalmente mais do que 5 (cinco), podendo chegar a 10 (dez) ou mais; c. 
Uso de armas de uso restrito da polícia e das forças armadas; d. Em sua 
ação, em função da violência empregada, causa grande comoção social; e. 
As cidades assaltadas normalmente possuem população inferior a cinquenta 
mil habitantes (OLIVEIRA, 2011, p. 10). 
 

No que tange ao “Cangaço Noturno”, a ação é similar, com as seguintes 

particularidades: 

Atualmente, também, já se fala em cangaço noturno no que concerne à 
modalidade ligada ao estouro de terminais de autoatendimento, que 
geralmente ocorre durante a noite ou madrugada. A diferença principal está 
no uso de explosivos, pois quanto às demais ações desenvolvidas existe 
bastante similaridade ao método utilizado pelo “novo cangaço”, já que 
também exige um planejamento prévio; associação de 5 ou mais criminosos; 
emprego de armas de uso restrito e a contenção e perímetro de segurança 
em torno das bases policiais e do local alvo da ação. Além disso, qualquer 
popular que, por ventura, passe no momento da empreitada criminosa, 
também é tomado como refém, daí a denominação de cangaço noturno 
(BORGES; BRANDÃO, 2016, p. 13). 
 
 

É importante fazer uma distinção, no Cangaço Noturno existe a utilização 

de explosivos por conta da ausência de funcionários para fazer a abertura dos cofres 

e necessariamente deve haver a formação de escudos humanos (FRANÇA 2016), 

caso não existam, caracteriza-se como o crime de: explosão de terminais de 

autoatendimento e cofres de instituições financeiras. 

 

1.2 Surgimento do Novo Cangaço 

 

Tornou-se parte do vocabulário das instituições de segurança pública, dos 

meios de comunicação e da população das cidades vítimas de ocorrências 

relacionadas à roubos contra instituições financeiras, a utilização dos termos 

“Cangaço” e “Novo Cangaço”.  
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Nesse viés, é necessário o entendimento dos termos, bem como de suas 

origens, para que se possa compreender o fenômeno social que vem ocorrendo nos 

dias atuais no que tange ao crescente número de ocorrências de ataques às cidades, 

com o fulcro de obter valores provenientes dos bancos e demais organizações que 

guarnecem numerários. 

Iniciaremos pela conceituação do termo “Cangaço”, que segundo Olivieri 

(2008), é proveniente de canga, que é uma peça de madeira utilizada em pescoços 

de boi para transporte. Como os chamados “cangaceiros” tinham que carregar todos 

seus pertences junto ao corpo, surgiu esta denominação a partir dessa analogia 

(OLIVIERI, 2008, p. 9). Ainda de acordo com Olivieri (2008), as origens do movimento 

estão nas próprias questões sociais e fundiárias do Nordeste. Nesse contexto, 

homens isolados ou em bandos, assaltavam fazendas, sequestravam e matavam 

coronéis, além de saquear o que podiam. Os cangaceiros, em geral, viviam 

cometendo crimes, fugindo e se escondendo. 

Para o professor Frederico Pernambucano de Mello (2011), O Cangaço 

seria uma modalidade de banditismo universal, presente inclusive em outros países, 

proveniente de um contexto de violência, guerras de famílias, e dificuldades sociais, 

recebendo no Nordeste, características próprias que se estabelecem e nomeiam esta 

manifestação como discorre em seu livro: “Guerreiros do sol: violência e banditismo 

no Nordeste Brasileiro”: 

 

É evidente que com o deslocamento do foco central do banditismo para o 
sertão, onde aliás ele viria a receber o batismo de “cangaço” ou 
“cangaceirismo”, não desapareceria o banditismo litorâneo. O que se quer 
dizer é que, a partir da primeira metade do século XIX, as evidências 
históricas demonstram que esta forma de criminalidade passa a se 
desenvolver no sertão em ritmo idêntico ao da sua decadência no litoral. E 
mais: no sertão viria o cangaço a se requintar notavelmente, tanto sob o 
aspecto quantitativo quanto qualitativo, pelo aporte de uma rica tradição de 
violência, muito própria do ciclo do gado, de que este sertão não foi apenas 
cenário, mas condicionante ecológico-cultural decisivo. Fornecendo ao 
banditismo um nome próprio de sabor regional, um tipo de homem 
vocacionado à aventura, um meio físico de relevo adequado à ocultação, 
coberto por malha vegetal quase impenetrável, e uma cultura francamente 
receptiva à violência, o sertão não poderia deixar de se converter no palco 
principal do cangaço. Principal, mas não exclusivo, havendo algum exagero 
nas palavras de Graciliano Ramos quando diz do cangaço ser “fenômeno 
próprio da zona de indústria pastoril do Nordeste”. A nosso ver, mais certo 
anda Gustavo Barroso, para quem “ não somente nas zonas sertanejas 
existem cangaceiros”. Barroso amplia ainda mais a sua concepção ao 
sustentar que “ os bandidos não são produtos exclusivos das terras 
brasileiras do Nordeste”, isto porque “ em todos os povos tem existido com 
denominações diversa”. Também a Câmara cascudo essa uniformidade 
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universal do banditismo não passou despercebida, entendendo ele que “o 
cangaceiro não é um elemento do sertão” e sim uma figura que “existe em 
todos os países e regiões mais diversas”. (MELLO, 2011, p. 95-96). 

 

Ainda para Mello (2011), o cangaço constitui-se de três tipos distintos, nos 

quais são classificados os indivíduos e grupos que se utilizavam dessas práticas, 

quais sejam: 

CANGAÇO-MEIO DE VIDA – tipo de maior frequência e expressão como 
modalidade criminal dentro do quadro geral do cangaço nordestino. É o 
banditismo de profissão, que tem como principal representante Lampião e 
Antônio Silvino. CANGAÇO DE VINGANÇA – tipo de ocorrência 
relativamente menos frequente, embora suas características de banditismo 
sertanejamente ético tenham emprestado à imagem genérica do cangaço 
grande destaque, especialmente literário. Seus principais representantes são 
Jesuíno Brilhante e Sinhô Pereira. CANGAÇO-REFÚGIO – tipo de pequena 
expressão. Diferentemente dos tipos anteriores, este se caracteriza pela 
riqueza da estratégia defensiva. Como representante máximo, poderíamos 
apontar o cangaceiro Ângelo Roque, na fase inicial puramente defensiva em 
que manteve grupo próprio, e naquela imediata posterior à sua adesão ao 
grupo de Lampião. Quanto a bandidos que tenham chegado a ser chefes de 
grupo ou subgrupo, todos os que arrolamos acima, ao comentar a 
modalidade, podem figurar aqui como protagonistas desse cangaço de vigor 
mediano (MELLO, 2011, p. 140) 

  

No início do século XX, os “coronéis” atuavam no sertão, apropriando-se 

de terras pela força ou através da compra a proprietários endividados e que vendiam 

por preços simbólicos. Por conseguinte, detinham controle político e econômico da 

região, tornando a população dependente deles e estabelecendo uma relação de troca 

de favores e clientelismo entre patrões, os agregados e os trabalhadores rurais. “A 

ideia de pertencer a algum clã familiar ou estar ligado a ele dava um senso de 

segurança aos sertanejos, que mantinham laços de fidelidade com os coronéis”. 

(PERICÁS, 2010, p. 27 e 28). As quadrilhas da época do cangaço, final do século XIX, 

eram formadas, inicialmente, por reunião de familiares como pai, filhos, irmãos e 

outros indivíduos que iam se agregando. (PERICÁS, 2010). 

Com a morte dos principais líderes do cangaço por volta de 1940, os fatos 

relacionados à violência não cessaram, porém, a terminologia “cangaço” ficou 

abafada. Em meados dos anos 1950, o Nordeste recebeu grandes incentivos 

financeiros fazendo com que houvesse crescimento das cidades e infraestrutura para 

receber, guardar e distribuir esses recursos. Nesse contexto, inicia-se o “Novo 

Cangaço”, proveniente das lutas históricas de famílias do Nordeste, da união dessas 

com bandidos dos mais diversos Estados do país e da perpetuação da cultura de 

violência no Sertão. 
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Como já aludido, o povo do sertão nordestino ainda preservava a cultura do 
cangaceiro de resolução dos conflitos sociais por meios da violência privada. 
Consequentemente, o sertão não deixou de presenciar constantes episódios 
de vingança e conflitos familiares. E, como meio de produção da violência, na 
maioria das vezes, eram empregadas armas de fogo cada dia mais 
modernas. Como substrato de tudo isso, se tem grandes famílias organizadas 
em bandos e com necessidades básicas a serem assistidas. Nesse conjunto, 
eis que surge o boom econômico ou milagre econômico‘ com a abertura de 
grandes fazendas-empresas na zona rural. Empresas de vários portes nas 
pequenas cidades para atender a demanda emergente, agências bancárias 
em pequenas cidades com grandes fluxos financeiros etc. Nesse cenário, 
surge o Novo Cangaço. (FRANÇA, 2016, p. 10). 
 
 

As guerras de famílias que aconteciam na época do Cangaço, continuavam 

a acontecer no período após a morte de Lampião e seu bando pois, como já 

mencionado, faziam parte da herança cultural do povo sertanejo, e nesse sentido, se 

deu o início da história da Família Carneiro do Rio Grande do Norte, considerada por 

alguns estudiosos como o grupo que deu origem à modalidade do Novo Cangaço3. 

Esta família iniciou uma guerra contra a polícia por conta da morte de um dos 

integrantes por um policial em 1972. Um dos Carneiros vingou a morte e a família 

passou a ser combatida. 

Diante da guerra e da falta de recursos para mantê-la, a família Carneiro 

passa a realizar assaltos a bancos. Tendo como um de seus expoentes, Valdetário 

Carneiro que aterrorizou o Nordeste com fugas espetaculares como a de alcaçuz em 

2000, assaltos cinematográficos como o realizado em Macau em junho de 2002 e 

assassinatos a sangue frio como o do Prefeito de Caraúbas, Agnaldo Pereira em 2001. 

Outras famílias também enveredaram por essa modalidade de crime, como 

o caso dos Benvindos e Araquãs que permaneceram em guerra por longo período, 

disputando o domínio do tráfico na região do polígono da maconha em Pernambuco. 

Atualmente, diversas quadrilhas atuam no Cangaço Noturno mesmo não 

tendo tradição familiar, esta prática constitui-se numa forma de financiar a compra de 

armas, assegurar a manutenção do domínio das áreas de trafico das grandes cidades 

e capitalizar as facções criminosas.  

Ao fazer esta análise, observa-se que existem similaridades entre o antigo 

e o novo cangaço, porém o grande diferencial está no objetivo final das ações. No 

primeiro, existiam as reações às explorações sociais das relações patronais, fuga de 

                                                           
3 A História da Família Carneiro assim como a origem do Novo cangaço estão brilhantemente retratados 

no documentário: Repórter Record Investigação 01-06-2015 – Os Novos Cangaceiros. 2015. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=XRzcNWxoqFY. Acesso em: 09 nov. 2017. 
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perseguições e vingança, os saques eram justificados para manter a logística das 

quadrilhas e minar os oponentes. No segundo a busca é pelo dinheiro. O objetivo é 

conseguir o máximo possível, refinanciar a quadrilha e usufruir o excedente. 

Nesse contexto, o Estado do Rio Grande do Norte passa a ser um dos 

maiores alvos das quadrilhas que realizam os crimes supracitados. Isso se deve, entre 

outros motivos, ao fato do Estado passar por crise sem precedentes na segurança 

pública, ocasionando facilidade às atuações criminosas dos grupos organizados. 

Assim sendo, se faz urgente o estabelecimento de padronização de procedimentos 

no que tange ao enfrentamento dessas modalidades criminosas, com o objetivo de 

utilizar de forma eficiente e eficaz, os recursos disponíveis. 

 

1.3 Plano de contingência  

 

Em relação à padronização de procedimentos que venham a ser 

executados de maneira emergencial, mas que tenham que ser previamente 

planejados, Borges e Brandão defendem que planos de contingência devem 

contemplar os seguintes aspectos: 

No planejamento dos órgãos de execução também são consideradas as 
premissas básicas de análise interna e externa, principalmente, quanto aos 
recursos disponíveis para que todo o processo tenha coerência e 
sustentação, além de manter alinhamento com as diretrizes da Administração 
superior. Com o dever constitucional de preservação e manutenção da ordem 
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, a PMBA, assim como 
os outros órgãos que compõem o sistema de segurança pública, assume o 
compromisso de sempre se manter pronta para atendimento de demandas 
de quebra da ordem. Nesse sentido, o planejamento operacional orientado à 
resolução de problemas ou atendimento de demandas de emergência deve 
se adaptar e estudar as possibilidades de atuação para fins de estabelecer 
como será realizado o atendimento em cada hipótese possível. É interessante 
que, no planejamento de segurança pública, seja adotada uma metodologia 
de integração entre os recursos disponíveis para atendimento de ocorrências 
criminosas de maior vulto, para as quais o policiamento local não seja 
suficiente, valendo-se, inclusive, da interdisciplinaridade de conhecimentos. 
(BORGES; BRANDÃO, 2016, p. 25-26). 

 

Um Plano de Contingência é, pois, uma ação preventiva, que visa prover a 

instituição de procedimentos e regras, permitindo a continuidade das operações após 

eventuais ocorrências que impossibilitem a utilização parcial ou total dos recursos 

disponíveis. Assim sendo, é indispensável à atividade policial militar, sobretudo diante 

dos crescentes índices de ocorrências que põem as representações policiais em 

situação de limitação parcial ou total de reação. 
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2 CAMINHOS METODOLÓGICOS PERCORRIDOS 

 

A pesquisa em tela ora apresentada, é de cunho qualitativo. Consideramos 

a abordagem qualitativa em pesquisa referenciada em (MINAYO, 1992 p. 22): “A 

abordagem qualitativa aprofunda-se no mundo dos significados das ações e relações 

humanas, um lado não perceptível e captável em equações, médias e estatísticas”. 

Concordamos com a autora, porém, defendemos que os fenômenos 

humanos e sociais podem e devem ser analisados a luz de várias perspectivas, 

considerando a diversidade e multiplicidade de fontes de dados e diferentes 

perspectivas teóricas que possam colaborar nas tentativas de solução dos objetivos 

de pesquisa. Dessa forma, os dados numéricos aqui apresentados, são de 

fundamental importância na compreensão do problema estudado. 

Nesse sentido, elaboramos um termo de consentimento livre e esclarecido4 

e nos aproximamos do campo fazendo uso do método do estudo de caso segundo 

Yin (2005, p. 32): “o estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um 

fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real”. Como instrumento de 

coleta de dados utilizamos a entrevista semiestruturada, o questionário com amostra 

por inclusão progressiva e a análise documental. 

 

3 ACERCA DOS DADOS OBTIDOS NO CAMPO: Rio Grande do Norte – Estado 

em situação de vulnerabilidade 

 

3.1 Situação geral  

 

O Estado do Rio Grande do Norte desponta nas estatísticas dos mais 

variados crimes, tornando-se o que teve o maior índice de aumento nos crimes 

violentos letais intencionais no país, aproximadamente 280% do ano de 2005 ao ano 

de 2015, segundo fontes do Atlas da Violência 2017, organizado pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) por meio do Fórum Brasileiro de Segurança 

Pública. Somado a isso, os crimes contra as instituições financeiras acontecem com 

frequência alarmante.  

                                                           
4 “Documento de anuência do participante da pesquisa e/ou de seu representante legal, livre de vícios, 

dependência, subordinação ou intimidação, após esclarecimento completo e pormenorizado sobre a 
natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos [...].” Resolução 466/12. 
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Segundo dados da Coordenadoria de Informações, Estatísticas e Análises 

Criminais – COINE da SESED – Secretaria de Estado da Segurança Pública e da 

Defesa Social, em 2015 ocorreram 88 ataques às instituições financeiras, em 2016 

foram 70 e em 2017, 83 até o dia 06 de novembro. Nesse ínterim, resta provada a 

escalada da violência no Estado. 

Em meio a isso, encontra-se a Polícia Militar do Rio Grande do Norte, que 

vem enfrentando as consequências da escalada da violência e da falta de recursos 

materiais e humanos para a prestação de seus serviços. Efetivo reduzido, viaturas e 

equipamentos de proteção individual sucateados e fora de validade, além de 

problemas de insolvência de despesas por parte do Estado para com os seus 

servidores, isto tudo, contribui para facilitar os ataques mencionados, tendo em vista 

que se torna difícil combater bandidos organizados e que se utilizam de armas novas 

e com alto poder destrutivo com os meios disponíveis atualmente. 

Rosivaldo Toscano, juiz criminal e doutor em direito em entrevista ao canal 

G15 defende que: 

 
Estudos da ONU apontam correlação direta entre baixo índice de 
Desenvolvimento Humano, alto índice de desigualdade e proporção elevada 
de homicídios. O Rio Grande do Norte casa-se perfeitamente nesse padrão. 
Além disso, o RN tem elevadíssima evasão escolar e pesquisas recentes 
apontam uma relação direta entre criminalidade violenta e evasão escolar. 
Como no dizer de Bertolt Brecht, “do rio que tudo arrasta se diz violento, mas 
ninguém diz violentas as margens que o reprimem”. O encarceramento em 
massa e desumano também contribui. Os presos que não fazem parte de 
organizações criminosas se encontram em situação de vulnerabilidade social 
e de onde parte o discurso de respeito aos direitos dos presos? Das 
organizações criminosas que lá atuam. O encarceramento desumano tem 
sido grande aliado no recrutamento de novos membros para o PCC e 
congêneres. A política repressiva das drogas ilegalizadas, feita de maneira 
hipócrita e irracional, trata uma questão de saúde pública somente pela ótima 
criminal. Esse modelo de guerra vem sendo mudado em todo o mundo 
porque se provou um fracasso, mas aqui ainda persiste. "As gestões 
estaduais desastrosas dos últimos dez ou vinte anos estão cobrando 
seu preço agora". Nosso aparato policial insuficiente, e com equipagem e 
treinamento defasados. Não há viaturas, os policiais não possuem uma 
formação continuada, são mal remunerados e empurrados ao trabalho 
informal como seguranças, onde mais são mortos. Quase não se investigam 
homicídios por causa de carências de pessoal, de estrutura, e há muitos 
casos de desvio de função de policiais civis e militares. Por fim, as gestões 
estaduais desastrosas dos últimos dez ou vinte anos estão cobrando seu 
preço agora. Elas fizeram com que o Rio Grande do Norte perdesse milhões 
de reais em investimentos federais devolvidos por falta de projetos na 

                                                           
5 Entrevista concedida ao canal G1 e disponibilizada em 22 de outubro de 2017. Disponível em: 

https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/rn-atinge-marca-historica-de-2-mil-assassinatos-
em-menos-de-um-ano.ghtml. Acesso em: 13 nov. 2017. 
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segurança pública, o que gerou inclusive ações por improbidade 
administrativa. 
 
 

3.2 Situação do operador de segurança pública 

 
Durante a elaboração deste trabalho, tivemos a oportunidade de realizar 

pesquisa direcionada à policiais militares por meio de um questionário que objetivou 

identificar se existe planejamento prévio na Polícia Militar do Rio Grande do Norte para 

o emprego do efetivo de serviço no caso de um ataque à instituição financeira, bem 

como, quais as dificuldades enfrentadas pelos policiais quando essas ocorrem. Foi 

realizada também, entrevista com um policial militar que foi vítima de ocorrência de 

Cangaço Noturno quando de serviço.  

O instrumento de pesquisa constituiu-se de questionário misto com 

perguntas que avaliaram tanto quantitativa quanto qualitativamente, os assuntos 

tratados. Foram consultados trinta policiais militares em dez cidades diferentes, sendo 

elas: Natal, Macaíba, São Gonçalo, Caicó, Assú, Lajes, João Câmara, São José de 

Mipibu, Nísia Floresta e Parnamirim. Em relação à entrevista, essa se deu na cidade 

de João Câmara com policial que esteve de serviço durante ocorrência de Cangaço 

Noturno no dia 05/04/2017.  

Assim sendo, pudemos observar aspectos relevantes para o trabalho em 

tela e que merecem uma análise acerca dos fatos geradores dessas respostas. Para 

tanto dividiremos as respostas em quatro categorias a serem analisadas, sendo elas: 

1ª O operador; 2ª Operador X Recursos; 3ª Operador X Capacitação e 4ª Operador X 

Quadrilhas. As respostas que por ventura venham a ser transcritas terão a autoria 

identificada por meio da ordem atribuída aos questionários aplicados, de forma que, 

ficará com o termo “operador”, seguido do número de ordem. 

 

3.2.1 O operador 

 
 Da primeira a nona questão, buscou-se traçar um perfil dos entrevistados 

por meio de perguntas que remetem ao sexo, cor, idade, estado civil, quantidade de 

filhos, nível de instrução, posto ou graduação, tempo de serviço e se possui 

experiência com ocorrências de crimes contra instituições financeiras. Desta forma, 

chega-se ao seguinte resultado: 
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Quadro 1 - Perfil dos Operadores de Segurança Pública Pesquisados 
 

Ord. Sexo Cor/Raça/Etnia Idade Est. Civil Filhos Escolaridade Posto/ 

graduação 

Tempo de 

Serviço 

1 Masculino Pardo 43 União Estável 01 Superior Sargento 20-25 

2 Masculino Branco 32 União Estável 02 Superior Tenente 10-15 

3 Masculino Branco 30 Solteiro 01 Superior Soldado 5-10 

4 Masculino Branco 50 Casado 02 2º grau Sargento 25-30 

5 Masculino Pardo 41 Casado 01 Superior Capitão 15-20 

6 Masculino Negro 40 Casado 01 Superior 
incompleto 

Cabo 15-20 

7 Masculino Negro 38 Casado 01 Superior 

incompleto 

Cabo 15-20 

8 Masculino Branco 33 União estável 01 Superior Soldado 5-10 

9 Masculino Negro 36 Casado 01 Superior 

incompleto 

Cabo 10-15 

10 Masculino Pardo 40 Casado 03 Superior Cabo 15-20 

11 Masculino Negro 48 Casado 04 2º Grau Sargento 25-30 

12 Masculino Moreno 41 Casado 02 2º Grau Cabo 15-20 

13 Masculino Pardo 37 Casado 01 2º grau Soldado 5-10 

14 Masculino Pardo 42 Casado 01 Superior Cabo 10-15 

15 Masculino Pardo 42 Casado 02 2º grau Soldado 5-10 

16 Masculino Branco 37 Casado 00 Superior Tenente 10-15 

17 Masculino Branco 37 Casado 02 Superior Capitão 10-15 

18 Masculino Branco 37 Casado 02 2º grau Cabo 10-15 

19 Masculino Branco 41 Casado 02 2º Grau Cabo 10-15 

20 Masculino Branco 44 Casado 01 Superior Cabo 15-20 

21 Masculino Pardo 40 Solteiro 02 Superior 

incompleto 

Cabo 15-20 

22 Masculino Pardo 44 Casado 02 Superior Cabo 15-20 

23 Masculino Branco 34 Casado 03 2º Grau Soldado 5-10 

24 Masculino Pardo 42 Casado 00 Superior Cabo 10-15 

25 Masculino Pardo 41 Casado 05 Superior 
incompleto 

Cabo 15-20 

26 Masculino Branco 33 Casado 02 2º Grau Soldado 5-10 

27 Masculino Pardo 41 Casado 01 Superior Tenente 15-20 

28 Masculino Negro 39 Casado 03 Superior Cabo 15-20 

29 Masculino Branco 40 Casado 01 Superior Tenente 10-15 

30 Masculino Branco 34 União estável 03 Superior Soldado 5-10 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os questionários foram aplicados ao efetivo de serviço das unidades 

contempladas e no momento 100% eram homens, destes, a maioria 43,3% se 

declararam brancos, 36,6% pardos, 16,6% negros e 3,3% morenos. Em relação a 

idade, 53, 3% estão na faixa dos 36 aos 41 anos, seguidos de 20% entre 42 e 47, 20% 

dos 30 aos 35 e 6,6% dos 48 aos 50. 80% dos policiais são casados, 13,3% 

constituem união estável e 6,6% são solteiros.  

No que tange à quantidade de filhos, 6,6% não possuem, 86,6% possuem 

de um a três filhos, e 6,6% possuem mais de quatro filhos. 53,3% dos participantes 

possuem nível superior completo, 16,6% estão concluindo e aproximadamente 30% 
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possuem apenas o 2º grau. Em relação ao posto ou graduação, 20% são oficiais, 80% 

praças, sendo 46,6% cabos, 23,3% soldados e 10% sargentos. 53,3% dos 

pesquisados possuem de cinco a quinze anos de serviço, 40% de quinze a vinte e 

cinco anos de serviço e aproximadamente 6,6% mais de vinte e cinco anos.  

É importante perceber que vinte e oito dos trinta participantes da pesquisa 

já atenderam a ocorrências de crimes contra instituições financeiras, constituindo 

93,3% dos pesquisados. Sendo aproximadamente 50% relacionadas às explosões de 

caixas eletrônicos, 6,6% extorsão mediante sequestro e as demais, roubos.  

É possível afirmar com base nas respostas dadas no questionário que, a 

tropa é formada, em sua maioria, por policiais maduros e que constituem famílias 

compostas por mais de um filho e com casamentos estáveis. Percebe-se também que 

aproximadamente 70% dos policiais possuem ou estão concluindo o ensino superior 

e que mais da metade do efetivo é constituído por cabos ou sargentos, possuindo em 

sua maioria, mais de dez anos de serviço. A pesquisa contemplou soldados, cabos, 

sargentos, tenentes e capitães, dentre os quais, apenas dois não têm experiência com 

ocorrências relacionadas ao assunto tratado. 

 

3.2.2 Operador X Recursos 

 

No que tange à perspectiva que os policiais pesquisados têm em relação 

aos instrumentos de trabalho fornecidos, como planejamento de contingência e 

recursos disponibilizados para o enfrentamento das quadrilhas, podemos observar 

que, na questão dez ao serem perguntados se ao serem acionados para a ocorrência 

seguiram algum planejamento prévio realizado por suas unidades ou pela Polícia 

Militar, dezesseis responderam que não e quatorze que sim. Ao explicarem que 

planejamento seguiram, a maioria foi de acordo com a seguinte resposta retirada na 

integra do questionário do operador 07: “Padronização da forma de aproximação da 

OC e isolamento da área”. 

Policiais do BOPE destoaram dos demais ao citarem respostas 

consonantes com a do operador 24: “Ir para uma provável rota de fuga, aguardando 

os mesmos passarem. Seguindo um plano de operações da unidade”. 
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Ao se relacionar as respostas da questão onze, onde é perguntado se 

existe algum plano de defesa6 realizado por sua unidade ou pela PMRN para o caso 

de crimes contra instituições financeiras, com as respostas da questão dez, percebe-

se que, não há planejamento prévio por parte das unidades7, sendo este, realizado 

pelo efetivo de serviço momentos antes de assumi-lo, pois, aproximadamente 86,6% 

responderam na questão onze que, não existe plano de defesa e os demais 

responderam que existe, porém dois são integrantes do BOPE, onde há planos de 

ação para esse tipo de ocorrência e dois elencaram a Operação Madrugada Segura 

como sendo o Plano de Defesa. A Operação Madrugada Segura constitui-se de 

reforço de policiamento por meio do aumento da quantidade de viaturas durante a 

madrugada, no entanto, não constitui por si, um plano de defesa.  

No que concerne às questões treze e quatorze obtivemos 100% de 

afirmativas sim e 100% não, respectivamente. Todos os entrevistados ao serem 

perguntados na questão treze: O senhor (a) acredita que é importante o 

estabelecimento de planos de contingência para esse tipo de ocorrência? Dentre 

todos os que responderam que sim, destacamos a resposta do operador 29 ao 

escrever o porquê da importância: “Porque daria para termos uma resposta rápida e 

eficaz para esse tipo de ocorrência nas cidades com baixo efetivo policial”.  

Na questão quatorze: O senhor (a) acredita que os recursos 

disponibilizados pela instituição são suficientes para lidar com esse tipo de 

ocorrência? Todos responderam que não, destacando como resposta que reflete a 

maioria dos pesquisados, a do operador 30: “Nosso Estado nunca teve um plano de 

segurança sério para a Polícia Militar. Vivemos em uma gestão de miséria. Hoje não 

temos como trocar óleo de motor ou pneu de uma viatura, imagine recursos para esse 

tipo de projeto”. 

Diante do exposto, observa-se grande dificuldade em manter o mínimo de 

qualidade na prestação do serviço por conta da falta de estrutura oferecida pelo 

governo aos profissionais de segurança pública. Por conseguinte, se faz necessário 

esforço constante no sentido de otimizar os recursos disponíveis. Desta feita, o 

                                                           
6 Planos de contingência que contemplem ações integradas entre a Polícia Militar, instituições 

financeiras e sociedade para minimizar a possibilidade de confronto e fuga dos criminosos. 

7 Batalhões, Companhias independentes, Companhias e pelotões. 
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planejamento prévio é essencial para a economia de gastos e a aplicação segura dos 

recursos materiais e humanos da instituição. 

 

3.2.3 Operador X Capacitação 

 

Nessa seção, tratamos das questões doze e quinze, que versam sobre 

capacitação dos profissionais para lidar com os tipos de ocorrência tratados neste 

artigo. 

A alternativa 12 perguntava: O senhor (a) já recebeu alguma instrução 

acerca da maneira de lidar com esse tipo de ocorrência? Vinte e dois policiais 

responderam que não e oito que sim. Aos que responderam sim, quando 

questionados qual a instrução, a maioria citou instrução de aproximação e isolamento 

do local, assim como o operador 07: “Apenas de que forma deve ser feita a 

aproximação e isolamento do local”. 

Em relação à questão quinze: O senhor (a) acredita que receber instrução 

é importante para o enfrentamento desse tipo de ocorrência? Obtivemos as trinta 

respostas sim. Em sua maioria, as respostas seguem a linha da destacada do 

operador 27: “Preparo técnico é importante para se evitar perdas de vidas de policiais 

e inocentes”. 

Desta forma, pode-se afirmar que, existe uma defasagem em capacitação 

técnica no que tange ao enfrentamento das ocorrências em questão, bem como é de 

grande importância o preparo dos profissionais para que a manutenção da ordem 

pública seja realizada de maneira satisfatória com preservação e respeito à vida 

humana.  

 

3.2.4 Operador X Quadrilhas 

 

Aqui iremos expor os pontos mais relevantes da entrevista realizada com 

policial militar que se encontrava de serviço no dia 05/04/2017 na cidade de João 

Câmara – RN, quando quadrilha de Novo Cangaço atacou a cidade por volta das 

01h30min. Desta forma, poderemos complementar a aplicação dos questionários por 

meio de relatos relativos à experiência real do combate aos criminosos pela Polícia 

Militar. 
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A pedido do policial não divulgaremos seu nome, passando a chama-lo de 

Operador Vítima. Após qualificação, ao ser perguntado acerca de quantas viaturas 

existiam na cidade naquele dia, o mesmo respondeu que: “ Existiam apenas duas 

viaturas, sendo uma do Grupamento Tático Operacional, que teve que ir a Natal para 

registrar uma ocorrência, porque a delegacia da cidade estava fechada e uma de 

Rádio Patrulha, que se encontrava na Companhia no momento”. Quando perguntado 

em que momento percebeu o início da ocorrência, respondeu que: “Percebi quando 

eles começaram a atirar na companhia e um tiro passou acima da minha cabeça, 

então deitamos todos no chão e ficamos levando tiros, só levantamos depois que tudo 

se acalmou. Não pudemos fazer nada, nada. Era eu e mais quatro e não pudemos 

fazer nada”. Quando questionado em relação aos armamentos e equipamentos, 

respondeu que: “Só tinha pistola, o rádio digital estava quebrado e o analógico só 

conseguimos pegar quando tudo terminou, ficamos todos deitados no chão recebendo 

disparos. Não deu para ver quantos eram, mas era muito grito deles se comunicando, 

eram muitos”. Quando perguntado se existia algum protocolo de ação para esses 

casos, respondeu que: “Não tem, nem tivemos treinamento para isso”. Perguntado 

acerca de instruções específicas para a lida com essas ocorrências, respondeu que: 

“Não tive, nem fiz cursos”. Em relação a pergunta sobre, quais as deficiências que ele 

identificava no serviço, respondeu: “Não temos efetivo, não temos viaturas seguras, 

não tem serviço de inteligência para saber quem são esses caras, isso ajuda as 

quadrilhas, facilita, e precisamos de apoio psicológico porque eu mesmo não consigo 

mas ficar tranquilo, todo serviço espero acontecer de novo, espero a próxima”. 

Quando perguntado sobre sua opinião acerca de planos de defesa, respondeu: “É 

importante para resguardar nossas vidas”. 

Diante do exposto e com base nas respostas obtidas no questionário, 

percebe-se que os pontos de vulnerabilidade elencados nas reportagens, 

questionários e na entrevista, giram entorno de escassez de efetivo, recursos 

materiais como viaturas, armamentos e equipamentos, falta de capacitação e de 

planejamento prévio. Essas dificuldades devem ser sanadas pelo administrador 

público para que seja possível a diminuição nos índices de violência e o consequente 

retorno da sensação de segurança trazida por meio do reestabelecimento da ordem 

pública. 
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4 ACERCA DE DADOS REFERENCIADOS EM DOCUMENTOS E EXPERIÊNCIA 

PRÁTICA 

 

Abordaremos aqui, um caso de sucesso relativo à Polícia Militar do Estado 

do Mato Grosso no que tange ao combate às quadrilhas de Novo Cangaço. Dentre os 

casos em que polícias coirmãs obtiveram êxito, a do Mato Grosso foi escolhida por se 

tratar da instituição que instruiu o Primeiro Curso de Especialização de Patrulha em 

Ambiente Rural – I CEPAR da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, o qual tivemos a 

oportunidade de nos especializar em operações rurais com ênfase no combate às 

quadrilhas de Novo Cangaço. 

Situação semelhante ao que passa o Estado do Rio Grande do Norte 

enfrentava o Estado do Mato Grosso, com índices altos de ataques na modalidade 

Novo Cangaço assim como nas demais descritas nesse trabalho. Em consequência 

disso, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Mato Grosso – BOPE, 

em 2012 iniciou o I CPAR - Primeiro Curso de Patrulhamento em Ambiente Rural, 

tendo por objetivo institucionalizar técnicas que já existiam na doutrina empregada 

pelos operadores desta unidade, porém o foco agora seria o combate às quadrilhas 

de assalto a bancos.  

Dentre as disciplinas ministradas no Curso estão: Evolução do Cangaço; 

Teoria Geral da Patrulha Rural; Técnicas de Ação Imediata em Ambientes Rurais e 

em Operações Ribeirinhas e Elaboração de Planos de Defesa. 

O curso teve por objetivo capacitar os profissionais do BOPE a enfrentar os 

marginais especialistas nas modalidades tratadas nesse Artigo, ensinando técnicas e 

táticas de ação e reação antes, durante e depois do crime propriamente dito, bem 

como trabalhando com os alunos a elaboração de planos de defesa para as cidades. 

Houve avanço significativo na diminuição dos eventos relacionados aos crimes em 

questão, quando do início da aplicação dos operadores formados no terreno. 

Por meio da elaboração dos planos de defesa e das técnicas empregadas 

por esses profissionais, os bandidos se deparam com uma nova realidade, a surpresa 

e a quebra de planejamento, e passaram a não mais obter êxito com tanta facilidade. 

Desta maneira, partiram para outras regiões, contribuindo para a queda nas 

estatísticas. Como atestam os números do Atlas da Violência 2017: 
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Figura 1 

Fonte: Atlas da Violência 2017. 

 

Diante deste sucesso nas ações, as quadrilhas migraram para outros 

Estados, gerando interesse das coirmãs em realizar o referido curso e capacitar seus 

profissionais para enfrentar essa realidade, como pode ser visto em propaganda 

veiculada pelo Governo do Estado do Mato Grosso8. O BOPE – MT, realizou diversas 

edições para polícias como a do Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Pará, Tocantins, 

Rondônia, Goiás e Minas Gerais, assim como recebeu alunos de outros estados em 

suas edições. Este compartilhamento de experiências e conhecimentos, ajudou a 

formar uma linha de ação para o combate aos criminosos e os Planos de Defesa são 

essenciais para tal mister.  

Planos de defesa9 são planos de contingência que contemplem ações 

integradas entre a Polícia Militar, instituições financeiras e sociedade para minimizar 

a possibilidade de confronto e fuga dos criminosos.  

Esses planos criam a oportunidade de integração da sociedade com o 

Estado na medida em que, possibilita aos cidadãos, a participação como atores 

                                                           
8 Propaganda do Governo do Estado do Mato Grosso veiculada em 22/06/2015, trata da justificativa e 

resultados da realização do Curso de Patrulhamento em Ambiente Rural pelo BOPE-MT, pode ser 
acessada em: https://www.youtube.com/watch?v=UIwYBjNatr0. Acesso em: 13 nov. 2017. 

9 Para maior conhecimento e aprofundamento acerca do modelo e conceito do plano de defesa foram 
consultados documentos sigilosos de acesso exclusivo aos participantes do Primeiro Curso de 
Especialização de Patrulha em Ambiente Rural – I CEPAR. Realizado em maio de 2016 no Batalhão 
de Operações Especiais do Mato Grosso do Sul. 
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integrantes dos planos de diversas formas diferentes, como por exemplo, a 

possibilidade de fornecer aos policiais acesso às câmeras filmadoras dos 

estabelecimentos comerciais, para que os mesmos obtenham informações em tempo 

real acerca dos criminosos, ou por meio de uma simples ligação para órgãos que 

possam vir a auxiliar a polícia no momento em que a ocorrência se iniciar. 

 

5 CONSIDERAÇÕES EM DEFESA DA VIDA E DA INTEGRIDADE FÍSICA DA 

TROPA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

Este estudo tinha por objetivo geral analisar se a forma com a qual as ações 

tomadas no âmbito da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, no caso de ataques às 

instituições financeiras, são eficientes e eficazes. A teorização revisitada, a 

metodologia empregada e os dados colhidos no campo demonstram que, existem 

vulnerabilidades de diversas ordens, desta feita, expondo os profissionais da Polícia 

Militar ao contraponto da organização e poderio bélico das quadrilhas do Novo 

Cangaço.  

Estas fragilidades foram constatadas via aplicação de questionários 

compostos por questões mistas onde trinta profissionais de dez cidades diferentes 

tiveram a oportunidade de responder e esclarecer seus pontos de vista acerca dos 

temas tratados, realizamos também uma entrevista com um policial militar que se 

encontrava de serviço no dia em que houve um ataque na modalidade Cangaço 

Noturno, onde o mesmo, permaneceu acuado em sua companhia juntamente com 

outros quatro policiais, este operador – vítima pôde complementar questões 

imprescindíveis relativas ao tema e nos utilizamos ainda da análise de documentos 

sigilosos e dados estatísticos para compreensão dessas vulnerabilidades.  

O percurso realizado durante a elaboração do trabalho em tela revelou que 

as vulnerabilidades a seguir, contribuem para o crescimento das ocorrências relativas 

ao assunto tratado: 

 

1. A Polícia Militar do Rio Grande do Norte não possui Planos de Contingência 

para o caso de ataques às instituições financeiras, instituído ou feito pelos 

policiais, em suas unidades; 
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2. Os equipamentos, armamentos, viaturas e instalações da instituição 

encontram-se defasados; 

 

3. Os policiais militares não possuem uma rotina de instruções básicas ou 

voltadas para eventos críticos; 

 

Diante dos resultados obtidos e analisados, responde-se ao objetivo deste 

trabalho ao se identificar que a Polícia Militar do Rio Grande do Norte, passa por 

momento de crise, onde os recursos são limitados ao ponto de não se realizar 

prestação de serviço eficiente e eficaz no que tange à resolução, enfrentamento ou 

diminuição dos problemas relativos aos crimes contra instituições financeiras. 

Identificamos os pontos de vulnerabilidade que contribuem para o 

crescimento dessas ocorrências e verificamos a necessidade de institucionalização 

de planejamento prévio para a forma com a qual a organização policial militar deverá 

agir diante das quadrilhas. 

É necessário que este planejamento seja universalizado, de forma que, 

todos os rincões do Estado possuam seus procedimentos a serem seguidos. Desta 

forma, se faz importante que a Polícia Militar, por meio de Portaria, institua a 

obrigatoriedade de os gestores das Unidades, realizarem a elaboração dos seus 

planos de contingência. 

Por conseguinte, para que os planos possam minimizar os problemas 

identificados otimizando recursos de forma a se prestar um serviço eficiente, 

resguardando a vida do policial e dos integrantes da sociedade civil, deve-se observar 

as particularidades de cada cidade, batalhão e suas subdivisões, bem como as 

características das relações entre a polícia militar e a população local. Dado o nível 

de integração entre a sociedade e a organização militar estadual, o plano poderá 

contar mais ou menos com a participação popular. Para tanto, é importante observar 

os seguintes pontos: 
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1. Realização de ações preventivas:  

 

a) Contatos diários com os gerentes dos Bancos estabelecendo senha e 

contrassenha para a identificação de possível ocorrência do crime do 

Sapatinho;  

b) Contato com a rede hoteleira para que o registro dos hóspedes seja sempre 

realizado e disponibilizado, existindo sempre a comunicação de atitudes 

suspeitas por meio de cidadãos de passagem pela cidade;  

c) Realização de rede de apoio composta por pessoas residentes na 

proximidade das instituições financeiras, comerciantes, gerentes de banco, 

fazendeiros, órgãos públicos e privados que possam acionar no menor 

tempo possível, as instituições do Estado responsáveis pela repressão aos 

crimes, apoio médico e defesa social; 

d) Planejamento de emprego diário das equipes de serviço disponíveis na 

região, em outros comandos e tropas especializadas, contendo 

pormenorizadamente o que cada uma, dentro de suas atribuições 

especificas, deverá fazer.  

e) Realização de instruções ao efetivo policial e palestras e reuniões com a 

sociedade, para tratar as formas de atuação antes, durante e após as 

ocorrências em questão.  

 

2.  Realização de ações repressivas: 

 

a) Atribuições das equipes de serviço diário e especializado no caso de ser 

iniciado o evento crítico, estabelecendo o emprego tático das unidades 

envolvidas; 

b) Atribuições das instituições financeiras para o mesmo caso; 

c) Atribuições dos voluntários integrantes do plano de chamada que acionará 

os órgãos competentes para a resolução do evento; 

d) Comportamento a ser adotado por policiais de folga que estejam em suas 

residências, tendo em vista a possibilidade de ataque às suas residências; 

e) Atribuições das equipes de Inteligência; 
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3. Realização de ações pós evento: 

 

a) Recolhimento de provas; 

b) Estudo de caso; 

c) Confecção de relatório detalhado indicando pontos observados que venham 

servir de base para construção do saber, de forma que se possa melhorar 

o emprego em ações preventivas, repressivas e posteriores a ocorrência.  

d) Realização de instruções aos policiais, tratando dos pontos observados na 

ocorrência, sendo eles positivos ou não. 

e) Ajustes no Plano de Contingência realizado anteriormente, observando-se 

os pontos elencados no estudo de caso. 

 

Diante dos pontos observados, reafirmamos a necessidade da 

institucionalização de planos de contingência, levando em consideração o caráter 

dinâmico do mesmo e o respeito às particularidades dos vários quartéis e das várias 

cidades integrantes do Estado do Rio Grande do Norte. 
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APÊNDICE I - QUESTIONÁRIO PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS A SEREM 

ANALISADOS EM TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

RIO GRANDE DO NORTE 

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA DEFESA SOCIAL 

POLÍCIA MILITAR 

DIRETORIA DE ENSINO 

XI CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS – CAO 2017 

 

 

QUESTIONÁRIO PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS A SEREM 

ANALISADOS EM TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Tema do TCC: A Necessidade de Institucionalização de Planos de Contingência na Polícia 

Militar do Rio Grande do Norte contra Ataques às Instituições Financeiras.  

Objetivo do Questionário: Este instrumento tem por finalidade identificar se existe 

planejamento prévio para o emprego do efetivo de serviço no caso de um ataque à instituição 

financeira, bem como, quais as dificuldades enfrentadas quando essas ocorrem. 

Considerações gerais: As respostas serão utilizadas para fins estatísticos, serão divulgadas 

nesse trabalho e de forma alguma serão publicados os nomes dos policiais participantes deste 

instrumento. A assinatura deste instrumento de pesquisa é opcional. 

1. Qual o sexo/gênero do senhor (a)? 

( ) Masculino; ( ) Feminino; ( ) Outros. Qual: _______________________________ 

2. Qual a sua raça/cor/etnia? ___________________________________________ 

 

3. Qual a sua idade? __________________________________________________ 

 

4. Qual o seu estado civil? _____________________________________________ 

 

5. Possui filhos? Quantos? _____________________________________________ 
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6. Qual o seu nível de escolaridade? _____________________________________ 

7. Qual o seu posto ou graduação? 

 ( ) SD PM; ( ) CB PM; ( ) SGT PM; ( ) ST PM; ( ) TEN PM; ( ) CAP PM; ( ) MAJ PM; ( ) TC; ( ) Cel 

8. Quantos anos de serviço o senhor (a) possui? 

( ) 1-5 anos; ( ) 5-10; ( ) 10-15; ( ) 15-20; ( ) 20-25; ( ) 25-30; ( ) 30+ 

9. O senhor (a) já participou de alguma ocorrência relacionada a crimes contra instituições 

financeiras? 

( ) Sim; ( ) Não. Se sim, em que modalidade10? ______________________________ 

10. Ao ser acionado para a ocorrência, o senhor (a) seguiu algum planejamento prévio 

realizado por sua unidade ou pela PMRN? 

( ) Sim; ( ) Não. Se sim, qual? ___________________________________________ 

11. Existe algum plano de defesa11 realizado por sua unidade ou pela PMRN para o caso de 

crimes contra instituições financeiras? 

( ) Sim; ( ) Não. Se sim, qual? __________________________________________ 

12. O senhor (a) já recebeu alguma instrução acerca da maneira de lidar com esse tipo de 

ocorrência? 

( ) Sim; ( ) Não. Se sim, qual? ___________________________________________ 

13. O senhor (a) acredita que é importante o estabelecimento de planos de contingência para 

esse tipo de ocorrência? 

( ) Sim; ( ) Não. Explique o porquê: 

                                                           
10 Para efeito do presente questionário, devem ser consideradas as ocorrências de Roubo a Banco 

(“novo cangaço”), Explosão de Terminais de Autoatendimento, Cofres de Agências Bancárias, 
Correios e Lotéricas (“cangaço noturno”), e Extorsão mediante sequestro ou “sapatinho” (quando o 
Gerente, Tesoureiro ou Funcionário do Banco é coagido a abrir o cofre da Agência e entregar valores 
em virtude de ameaças contra a família ou algum ente querido).  

11 Planos de Contingências que contemplam ações integradas entre a PMRN, bancos, lotéricas, 
correios e sociedade, para minimizar a possibilidade de confronto e de fuga dos criminosos. 
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________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

14. O senhor (a) acredita que os recursos disponibilizados pela instituição são suficientes 

para lidar com esse tipo de ocorrência? 

( ) Sim; ( ) Não. Explique o porquê: 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

15. O senhor (a) acredita que receber instrução é importante para o enfrentamento desse 

tipo de ocorrência? 

( ) Sim; ( ) Não. Explique o porquê:  

________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

OPM: ______________________________________________________________ 

NOME: ____________________________________________________________ 

MATRÍCULA: ______________________________________________________ 

 

“...e que nunca envergonhemos nossa fé, nossas famílias ou nossos camaradas...” 

Caveiraaaa!!! 

 

 
 


