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INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA: A INTELIGÊNCIA POLICIAL 

MILITAR ESTRATÉGICA NO COMBATE AO NOVO CANGAÇO 

 
 

Hugo Jorge Bravo de Carvalho1 
 

RESUMO 
 
A Inteligência de Estado também chamada de “Inteligência Clássica” tem como 
vertente principal o assessoramento do processo decisório conduzido por um 
tomador de decisão. Em se tratando de Inteligência aplicada em órgãos e 
instituições públicas, esta deve ser adequada à realidade e às missões estatais 
específicas. Isto é, no tocante à Segurança Pública, a Inteligência deve ser 
compreendida à luz da necessidade de cada instituição policial tendo como 
parâmetro suas finalidades constitucionais. Para tanto, é preciso ter o correto 
discernimento sobre os limites e a importância que a atividade de inteligência, 
principalmente no nível de assessoramento estratégico, possui no sentido de estar 
sendo uma importante ferramenta de combate ao crime organizado. Tudo isso, para 
trazer benefícios para o destinatário final do serviço policial militar: a sociedade. 
 
Palavras-chave:  Inteligência. Polícia Militar. Estratégica. Crime organizado.  
 
 
ABSTRACT 
 
The state of Intelligence, also called "Classical Intelligence", has as its main aspect 
the advisement of the decision-making process conducted by a decision-maker. In 
the case of applied intelligence in public bodies and institutions, it must be 
appropriate to the reality and the specific state missions. That is with regard to Public 
Security the intelligence must be understood in the light of the necessity of each 
police institution having as parameter its constitutional purposes. To do so, it is 
necessary to have the correct discernment about the limits and importance that 
intelligence activity, especially at the level of strategic counseling, has in the sense of 
being an important tool to combat organized crime. All this to bring benefits to the 
final recipient of the military police service: society. 
 
Keywords: Intelligence. Military Police. Strategic. Organized crime. 
 
 
 
 
 

 

INTRODUÇÃO 
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A Inteligência Policial Militar por diversas vezes tem sido alvo de 

ponderações desproporcionais por parte de juízes, promotores, delegados, 

advogados e imprensa. Na grande maioria das vezes, por falta de conhecimento 

doutrinária e por concepções arraigadas de preconceitos.  

Nesse contexto, tratar sobre a Inteligência Policial Militar Estratégica no 

Combate ao Novo Cangaço é tentar compilar e trazer à baila pontos que 

demonstram a importância do serviço realizado pelas Agências de Inteligência 

policiais militares. Por consequência, valorizando os agentes de inteligência que, via 

de regra, são profissionais de segurança pública que se dedicam à sua atividade de 

forma mais intensa do que os colegas que atuam na atividade ostensiva.  

Isso, porque, o agente de inteligência não tem folga. Na Polícia Militar 

principalmente, pois sua condição de primeiro garantidor dos Direitos Humanos por 

atuar de forma mais próxima do cidadão, gera uma grande cobrança pessoal e 

institucional para o assessoramento de tomadores de decisão nos diversos níveis a 

fim de contribuir, em sentido amplo, com a preservação da ordem pública seja na 

modalidade da manutenção quanto da sua restauração. 

Destarte, será tratado na primeira parte do trabalho sobre o histórico e a 

finalidade constitucional da Polícia Militar para, posteriormente, discorrer sobre o 

conceito de Inteligência e da sua indispensabilidade para o cumprimento eficiente da 

referida finalidade. 

Na segunda parte do trabalho, serão tratados sobre o conceito de 

Inteligência Policial Militar, a atuação dos agentes de inteligência e toda a evolução 

normativa que a referida atividade passou no ano de 2017 no Estado de Goiás.  

Por fim, será feita uma explanação sobre o crime popularmente conhecida 

como “novo cangaço”, a importância da integração entre as Agências de Inteligência 

e da produção de conhecimento para assessoramento estratégico para prevenção e 

repressão da referida modalidade criminosa. Tudo isso, demonstrando quais os 

resultados na implementação de políticas e estratégias de emprego de policiamento, 

monitoramento de criminosos e atuação repressiva em operações desenvolvidas no 

Estado de Goiás e em outros estados da Federação. 

Pretende-se com esse trabalho, portanto, esclarecer sobre a importância da 

aplicação da atividade de inteligência no nível de assessoramento estratégico como 



 

 

ferramenta de apoio no combate ao crime organizado, em especial da modalidade 

de “novo cangaço”, com vistas a garantir o cumprimento das finalidades 

constitucionais da Polícia Militar. 

 

 

 

1- CONTEXTUALIZAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR E DA SUA ATIVIDADE DE 

INTELIGÊNCIA 

 

1.1 - História e Missões da Polícia Militar 

 

No Brasil, a Polícia Militar é uma instituição presente desde o século XIX, 

embora tenha sido intitulada de Guarda Real de Polícia (1809), Força Policial (1858), 

Corpo de Polícia (1892), Batalhão de Polícia (1910), Força Militar (1940) e Polícia 

Militar (1949).  

No estado de Goiás, seu marco histórico tem início na data de 28 de julho de 

1858 quando o então presidente da província de Goiás, Dr. Januário da Gama 

Cerqueira, sancionou a Resolução nº 13 criando a Força Policial com ação limitada à 

capital da província (Vila Boa, atualmente Goiás Velho), Arraias e Palmas. No ano 

de 1933, a polícia goiana foi transferida para a nova capital (Goiânia). Somente em 

1949, a Força Policial de Goiás ganhou a denominação “Polícia Militar do Estado de 

Goiás (PMGO)”. 

A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 144, § 5, trata da competência 

das Polícias Militares do Brasil atribuindo a estas as missões de polícia ostensiva e a 

preservação da ordem pública.  

Sobre o conceito de polícia ostensiva, Moreira Neto (1991, p. 147) menciona 

que: 

 

Polícia ostensiva é uma expressão nova, não só no texto constitucional, 

como na nomenclatura da especialidade. Foi adotada por dois motivos: o 

primeiro, de estabelecer a exclusividade constitucional e, o segundo, para 

marcar a expansão da competência policial dos policiais militares, além do 

„policiamento‟ ostensivo. Para bem entender esse segundo aspecto, é 

mister ter presente que o policiamento é apenas uma fase da atividade de 

polícia. A atuação do Estado, no exercício de seu poder de polícia, se 

desenvolve em quatro fases: a ordem de polícia, o consentimento de 

polícia, a fiscalização de polícia e a sanção de polícia. O policiamento 

corresponde apenas à atividade de fiscalização; por esse motivo, a 



 

 

expressão utilizada, polícia ostensiva, expande a atuação das Polícias 

Militares à integralidade das fases do exercício do poder de polícia. O 

adjetivo „ostensivo‟ refere-se à ação pública da dissuasão, característica do 

policial fardado e armado, reforçada pelo aparato militar utilizado, que evoca 

o poder de uma corporação eficientemente unificada pela hierarquia e 

disciplina.  

 

Nesse contexto, a expressão Polícia Ostensiva além de incluir as atividades 

de policiamento ostensivo, engloba o ciclo completo da polícia administrativa – 

ordem, consentimento, fiscalização e sanção – sendo que as Polícias Militares 

atuam como força de dissuasão exercendo ações preventivas, porém diante de 

qualquer violação da ordem pública, ela exerce ações repressivas imediatas a fim de 

promover a restauração da ordem pública violada.  

No tocante à ordem pública, Moreira Neto (1991, p. 147) assinala que: 

 

Na acepção sistêmica, a ordem pública é o pré-requisito de funcionamento 
do sistema de convivência pública. Não só ele contém no polissistema 
social como é imprescindível a seu funcionamento, uma vez que viver em 
sociedade importa, necessariamente, em conviver publicamente. A essa 
disposição de convivência pública, pré-requisito de funcionamento do 
respectivo sistema, é que se denomina de ordem pública. 

 
Ou seja, com base na amplitude do conceito de ordem pública, verifica-se 

que as atribuições da Polícia Militar são infinitamente maiores do que simplesmente 

o policiamento ostensivo. 

Sobre o conceito de Poder de Polícia, o Código Tributário Nacional (BRASIL, 

1966) diz: 

Art. 78 - Considera-se poder de polícia a atividade da Administração Pública 
que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a 
prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público 
concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da 
produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas 
dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à 
tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais 
ou coletivos. 

 

Assim, o poder de polícia, em síntese, é a possibilidade conferida à 

Administração Pública para controlar os direitos e liberdades das pessoas, naturais 

ou jurídicas, inspirando-se nos ideais do bem comum. Constituindo, por 

consequência, um freio que dispõe a Administração Pública para controlar abusos 

que venham a ser praticados a fim de preservar o interesse e a ordem pública. 

Conforme Osório e Souto (2011), didaticamente o ciclo de polícia, dentro do 

contexto de poder de polícia, se desenvolve em quatro fases, a saber: 

https://jus.com.br/tudo/propriedade


 

 

1) Ordem de Polícia: É quando o poder de polícia estabelece limitações de 

conduta, ou seja, preceitos para que não se faça aquilo que possa vir a causar 

prejuízo ou, ainda, que não se deixe de fazer alguma coisa que possa evitar futuros 

prejuízos. É uma característica eminentemente preventiva. 

2) Consentimento de Polícia: É o ato administrativo que dá anuência para a 

utilização da propriedade particular ou exercer atividade privada, nos casos que se 

justifique um controle prévio, sempre visando o bem coletivo e, por extensão, o 

individual, materializando-se através das de um alvará, que poderá ser de licença ou 

de autorização. 

3) Fiscalização de Polícia: É a atuação do poder de polícia tanto para a 

verificação das ordens de polícia, quanto para observar abusos na utilização dos 

bens e nas atividades privadas. Tem natureza preventiva e/ou repressiva, conforme 

a circunstância que exigir a sua atuação. 

4) Sanção de Polícia: É quando o Poder de Polícia intervém diretamente, 

através da intervenção repressiva/punitiva do Estado na propriedade privada e sobre 

as atividades particulares, a fim de promover o restabelecimento do interesse 

público. 

Dessa forma, com base no poder de polícia e na missão da preservação da 

ordem pública, é cristalino que a amplitude do campo de atuação da Polícia Militar é 

enorme. Superando, por conseguinte, mitos de que a missão da Polícia Militar é de 

tão somente servir como um “espantalho” na prevenção de crimes, pois o 

policiamento ostensivo é apenas uma vertente da polícia ostensiva.  

 

1.2 - Fundamentação da Inteligência Policial Militar 

 

Tendo como supedâneo suas atribuições e os princípios da Administração 

Pública, em especial o da eficiência (art. 37, caput, da Constituição Federal), a 

Polícia Militar deve utilizar de métodos, técnicas e ferramentas da atividade de 

inteligência para o bom e fiel desempenho de suas finalidades constitucionais, 

superando a fase empírica de seus gestores/agentes de segurança pública 

alcançando, dessa maneira, as melhores tomadas de decisões em seus diversos 

níveis de assessoramento (estratégico, tático e operacional).  



 

 

Prestar um serviço de forma eficiente é utilizar o meio mais proveitoso para 

se atingir um determinado fim. É a otimização dos meios disponíveis frente ao 

objetivo buscado. Para tanto, a atividade de inteligência possui função primordial. 

Ademais, com fundamento na teoria dos poderes implícitos, quando se 

concede uma função a determinado órgão ou instituição, também lhe é conferido, 

implicitamente, os meios necessários para a consecução desta atividade.  

Nesse diapasão, o Supremo Tribunal Federal entende: 

 
O poder de investigar compõe, em sede penal, o complexo de funções 
institucionais do Ministério Público, que dispõe, na condição de "dominus 
litis" e, também, como expressão de sua competência para exercer o 
controle externo da atividade policial, da atribuição de fazer instaurar, ainda 
que em caráter subsidiário, mas por autoridade própria e sob sua direção, 
procedimentos de investigação penal destinados a viabilizar a obtenção de 
dados informativos, de subsídios probatórios e de elementos de convicção 
que lhe permitam formar a "opinio delicti", em ordem a propiciar eventual 
ajuizamento da ação penal de iniciativa pública. (BRASIL, Supremo Tribunal 
Federal, HC: 89837 DF, Relator: Min. Celso de Mello, 2009) 

 

Isto é, se ao Ministério Público é dada a titularidade da ação penal, entende-

se que a ele deve dar conferido todos os instrumentos capazes de cumprir tal 

desiderato, ou seja, a ele também é possível investigar.  

Não se busca nessa interpretação dizer que a Polícia Militar deve ter a 

possibilidade jurídica de investigar. Contudo, conclui-se que se à Polícia Militar é 

atribuída a missão da preservação da ordem pública e da polícia ostensiva, é 

implicitamente permitido a esta a utilização de ferramentas e instrumentos para 

atingir tal finalidade. 

Nesse contexto, como a função da polícia ostensiva e de preservação da 

ordem pública ficou a cargo do Polícia Militar, deve-se outorgar a ela todos os meios 

necessários para melhor exercer a sua função, o que, indubitavelmente, inclui a 

prática da atividade de inteligência.  

Assim, com base na Teoria dos Poderes Implícitos e no princípio 

constitucional da eficiência, não paira qualquer discussão sobre a possibilidade 

jurídica da prática da atividade de inteligência pela Polícia Militar. 

 

 

 

2 - A INTELIGÊNCIA POLICIAL MILITAR 

 



 

 

2.1 - Conceito 

 

A Doutrina Nacional de Inteligência em Segurança Pública (DNISP - 2009) 

preceitua que: 

A atividade de Inteligência Policial Militar é o exercício permanente e 
sistemático de ações especializadas para identificar, avaliar e acompanhar 
ameaças reais e potenciais na esfera de Segurança Pública, orientadas 
para a produção e salvaguarda de conhecimentos necessários para 
assessorar o processo decisório; para o planejamento, execução e 
acompanhamento de assuntos de Segurança Pública e de Polícia 
Ostensiva, subsidiando ações para prever, prevenir e neutralizar ilícitos e 
ameaças de qualquer natureza, que possam afetar a ordem pública e a 
incolumidade das pessoas e do patrimônio, sendo exercida pelas Ais das 
Polícias Militares. 

 

A Inteligência Policial Militar tem como objetivo principal assessorar o 

tomador de decisão, através do conhecimento produzido, nos níveis Estratégico, 

Tático e Operacional. 

Sobre os níveis em que o assessoramento do processo decisório acontece 

no âmbito da Inteligência Policial Militar, vale destacar conforme DNISP (2009): 

 

- nível estratégico: se refere ao assessoramento atinente a assuntos 

estratégicos em nível mais elevado e complexo da Corporação, bem como na 

implementação das estratégias de políticas Segurança Pública, sendo desenvolvido 

pela Agência Central de Inteligência (ACI), em Goiás pela PM/2; 

- nível tático: diz respeito ao conhecimento produzido num nível 

intermediário entre o estratégico e o operacional; é exercido, preferencialmente, 

pelas Agências Regionais de Inteligência (ARIs) que subsidiarão tanto a ACI quanto 

as Agências Locais de Inteligência (ALIs) tendo como foco a área da sua respectiva 

circunscrição, em Goiás é exercido pelas Agências de Inteligência dos Comandos 

Regionais; 

- nível operacional: é a modalidade de produção de conhecimento cuja 

finalidade é apoiar nas decisões dos policiais militares durante a execução do 

serviço operacional; é exercido, em regra, pelas ALIs respeitando a área de 

circunscrição de sua Unidade Policial Militar (UPM), bem como as ARIs e a ACI. 

 

 

 



 

 

2.2 - A atuação dos Agentes de Inteligência da PMGO 

 

Ponto de bastante celeuma diz respeito aos limites de atuação do Agente de 

Inteligência, popularmente conhecidos como “P2 ou diagonal”. Crises institucionais 

em diversos estados têm sido motivadas decorrentes da atuação de Agentes de 

Inteligência. 

Em Goiás, no dia 17 de abril de 2017, ocorreu um fato que marcou a 

Atividade de Inteligência da Polícia Militar goiana: o “caso Robertinho”, assim 

rotulado pela imprensa. Nesse fatídico dia, três policiais militares investidos 

legalmente de função de Agentes de Inteligência, deslocaram-se até uma residência 

no Residencial Vale do Araguaia, em Goiânia/GO, a fim de averiguarem uma 

denúncia de posse ilegal de arma de fogo. 

Segundo consta no Registro de Atendimento Integrado nº 2878264, a 

ocorrência se desenvolveu da seguinte forma: 

 

Fato ocorrido por volta das 20:50h. Segundos as testemunhas em 
dezembro passado a família foi vítima de crime de roubo, em seguida o Sr. 
Roberto Lourenço da Silva adquiriu uma arma de fogo para sua defesa; Que 
no dia de hoje foi surpreendido em sua residência por indivíduos que 
desligaram o relógio de energia de sua residência, momento em que 
Roberto Lourenço da Silva, se armou e efetuou um disparo de arma de 
fogo, pois notou que nas vizinhanças havia energia e em sua casa não; Que 
em seguida houve vários disparos de arma de fogo em seu portão, que a 
vítima Roberto Lourenço da Silva foi atingido por três projéteis e caiu, foi 
socorrido encaminhado para o HUGO; Que a vítima Roberto Campos Silva, 
também foi atingido e veio a óbito no local; Que compareceu no local o 
Perito Hugo, o IML e formalizado o REC. que os policiais são da PM-2 e 
estavam fazendo investigação. 
 

A referida ocorrência gerou grande repercussão na imprensa goiana e no 

mundo jurídico. Na ocasião, foram questionadas a legalidade da ação dos agentes 

de inteligência alegando usurpação de função por estarem supostamente realizando 

investigações, bem como sobre os limites de atuação destes agentes. Inclusive, 

alguns radicais defenderam o fim da atividade de inteligência no âmbito da Polícia 

Militar. 

Por oportuno, o então Secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás, 

Ricardo Balestreri instituiu, através da Portaria nº 0462/2017/SSPAP, uma Câmara 

Técnica composta por representantes da Superintendência de Inteligência Integrada, 

da Polícia Militar, do Ministério Público Estadual, da Secretaria da Casa Militar, da 

Superintendência da Academia Estadual de Segurança Pública e da 



 

 

Superintendência Executiva de Ações e Operações Integradas, com o objetivo de 

estudar e estabelecer normas para regulamentar as Atividades de Inteligência da 

Polícia Militar do Estado de Goiás.  

Como resultado dos trabalhos da Câmara Técnica, foram editadas a Portaria 

nº 720/2017/SSPAP e a Portaria nº 9629/17/PMGO-1 que trouxeram diversos 

avançospara a Atividade de Inteligência exercida pela Polícia Militar do Estado de 

Goiás (PMGO) dentre os quais convém destacar:  

- reorganização do Sistema de Inteligência da Polícia Militar (SIPOM);  

- difusão da doutrina inteligência na comunidade inteligência da Polícia 

Militar;  

- capacitação de servidores e nivelamento dos agentes de inteligência por 

meio da realização do primeiro Curso de Operações de Inteligência no âmbito da 

Polícia Militar do Estado de Goiás;  

- padronização dos documentos de Inteligência;  

- estabelecimento de perfil do agente de inteligência bem como do processo 

de credenciamento e descredenciamento dos integrantes do SIPOM.  

Além disso, o Decreto Estadual nº 8.869 de 12 de janeiro de 2017 assinado 

pelo Governador em Exercício do Estado de Goiás, José Eliton de Figuerêdo Júnior, 

já previa a Inteligência Policial Militar como integrante do Sistema de Inteligência de 

Segurança Pública do Estado de Goiás. 

 

3 - A INTELIGÊNCIA POLICIAL MILITAR NO NÍVEL DE ASSESSORAMENTO 

ESTRATÉGICO 

 

3.1 - O assessoramento estratégico e a integração entre Agências de 

Inteligência  

 

Não obstante a Portaria nº 720/2017/SSPAP prever as Agências Especiais 

de Inteligência, a Atividade de Inteligência da PMGO é desenvolvida basicamente 

pela ACI, pelas ARIs e pelas ALIs. Tendo como referência o âmbito estratégico, a 

ACI tem grande relevância para a Segurança Pública uma vez que produz 

conhecimento em aspecto macro, embasando decisões de grande relevância para a 

PMGO.  



 

 

No viés estratégico, as ARIs e ALIs, com base na Portaria nº 

720/2017/SSPAP e na Portaria nº 9629/17/PMGO-1, possui grande relevância no 

sentido de municiar a ACI de informações bem como de cumprir os Pedidos de 

Busca requisitados por esta em suas respectivas circunscrições. 

A Resolução nº 1 de 15/07/09 da Secretaria Nacional de Segurança Pública 

(SENASP) prevê em seu art. 7º, I, “a” que o foco principal de atuação das Agências 

de Inteligência que integram o Subsistema de Segurança Pública (SISP) deve ser:  

 

crime organizado, tráfico de drogas, armas e explosivos, terrorismo, tráfico 
de seres humanos e de órgãos, homicídios, quando envolver ações de 
grupo de extermínio, encontro de cadáver, furto e roubo de veículos, roubo 
e furto de cargas, sequestros, crimes contra os meios de comunicação e 
transportes, fluxo migratório, de infratores, movimentação em unidades 
prisionais, rebelião em unidades prisionais; roubo a banco, lavagem de 
dinheiro, corrupção, desvio de conduta policial e as ações criminosas que 
envolvam a participação de quadrilhas e bando, grupos, facções, seitas ou 
similares, seja no nível local ou em aspecto macro, além de outros assuntos 
de interesse da Atividade de Inteligência de Segurança Pública 
considerados úteis.  

 

No primeiro semestre de 2016, conduzido pelo Vice-Governador do Estado 

de Goiás, José Eliton, foi constituído o Pacto Integrador de Segurança Pública 

Interestadual com a finalidade de promover uma política de integração e 

fortalecimento dos serviços de inteligência das forças policiais. Dentre os principais 

objetivos, destaca-se o combate à ação de grupos organizados que lideravam 

ataques a instituições financeiras com uso de armamentos pesados e agindo com 

extrema violência. 

Assim, em 18 de agosto de 2016, foi celebrado o acordo de cooperação 

entre o Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, 

Tocantins, Minas Gerais e Maranhão que visou a conjugação de esforços para a 

criação de Câmara de Segurança Pública e/ou Defesa Social, a atuação conjunta 

em operações policiais e a integração do Serviço de Inteligência dos organismos da 

Segurança Pública.  

Nesse diapasão e considerando o prescrito no Art. 7º da Portaria nº 

720/2017/SSPAP que trata da possibilidade de intercâmbio com outros órgãos e 

agências de inteligência, a ACI da PMGO, representada pela PM/2, tem exercido 

papel de grande destaque, em especial, na produção de conhecimento útil ao 

combate às ações de novo cangaço, roubo a bancos e empresas de valores (base 

de valores e carros forte). 



 

 

 

3.2 - “Novo Cangaço” 

 

Fazendo referência ao bando de Virgulino Ferreira da Silva, o “Lampião”, 

que, nas décadas de 1920 e 1930, atuava como “cangaceiros” que agiam em grupo, 

fortemente armados e que saqueavam cidades do sertão nordestino, surgiu, 

recentemente, uma nova modalidade criminosa popularmente conhecida como 

“novo cangaço”. Diferentemente de Lampião que queria ser uma espécie de Robin 

Hood, para tirar dos abastados para dar aos necessitados do meio rural, o novo 

cangaço tem como objetivo alimentar financeiramente as Organizações Criminosas 

(OCRIMs).  

Os “novos cangaceiros”, atualmente, agem em grupos de 6 a 15 pessoas de 

diversos estados (diferente do bando de Lampião que era composto por nordestinos 

natos), motorizados (na maioria das vezes com caminhonetes de luxo), armados de 

fuzis, espingardas e pistolas de calibres de uso restrito. Eles sitiam cidades do 

interior de vários estados brasileiros. Fazem reféns e deixam acoados os Policiais 

que estão em pequeno número e com armamentos de menor potencial de letalidade.  

Contra as forças policiais locais, os criminosos costumam cercar os 

destacamentos e abrir fogo contra os agentes de segurança. Além de agirem de 

forma planejada e coordenada, adotam estratégias de emboscadas, uso de 

miguelitos para impedir a progressão de veículos, cortam a energia e telefones da 

cidade e agem com extrema violência efetuando vários disparos de arma de fogo 

com intento de intimidar populares. 

Como já exposto, os “novos cangaceiros” não respeitam limites dos estados 

federativos, como exemplo, destacamos: 

 

1) Novo Cangaço, dia 02/07/2017, na cidade de Capelinha/MG, 

onde criminosos explodiram vários caixas eletrônicos da Agência da Caixa 

Econômica Federal. Em bloqueio de rotina realizado pela PMGO, no dia 

03/07/2017, já no Estado de Goiás, especificamente na GO 330 (entre as 

cidades de Ouvidor-GO e Catalão-GO) os referidos criminosos que 

furaram o bloqueio, atiraram contra os policiais e se homiziaram numa 

região de mata. Foi realizada uma grande operação que resultou na prisão 

de Lucas Oliveira Brito e nos óbitos de Cleuber Henrique Farnese 



 

 

Andrade, Kael Sousa Campos, Lucas Daniel Santos Silva e Leonardo 

Sousa de Araújo; 

2)  Novo Cangaço, da 22/01/2017, na cidade de Bom Jesus da 

Lapa/BA, onde vários criminosos tentaram efetuar roubos a agências 

bancárias na cidade. Houve confronto com a Polícia Militar local e dois 

militares foram mortos. O líder dos cangaceiros, Carlos Jardiel de Barros 

Dantas, foragido da justiça, estava morando na cidade de Aragarças-GO 

onde, no dia 04/05/2017, foi morto, após confronto armado com a PMGO, 

durante tentativa de cumprimento de Mandado de Prisão. 

 

Tais exemplos, reforçam ainda mais a necessidade de uma interação maior 

entre as polícias, em especial, as Agências de Inteligências Estaduais e Federais no 

sentido de estar combatendo essa modalidade criminosa.  

 

3.3 - Justa causa para ação da Inteligência Policial Militar 

Em cada ação do “novo cangaço”, criminosos violam a ordem pública 

causando um sentimento de insegurança inestimável. Dessa forma, é preciso que a 

Polícia Militar cumpra seu mandamento constitucional de garantir a ordem pública, 

conforme tratado anteriormente na análise do art. 144, § 5º, da CF. 

É sabido que investigação, em síntese, se refere à atividade policial cuja 

finalidade está voltada para a produção de provas a fim de instruir o inquérito. A 

inteligência, por sua vez, tem como finalidade de acordo com a DNISP (2009): 

 

- Proporcionar  diagnósticos e prognósticos sobre a evolução de situações de 
interesse da Segurança Pública, subsidiando seus usuário no processo 
decisório; 
- Contribuir para que o processo interativo entre usuários e profissionais de 
inteligência produza efeitos cumulativos, aumentando o nível de eficiência 
desses usuários e de suas respectivas organizações; 
- Subsidiar o planejamento estratégico integrado do Sistema de Segurança 
Pública e a elaboração de planos específicos para as diversas organizações 
que o compõem; 
 

Ou seja, a inteligência tem o fito de assessorar o tomador de decisão. Por 

isso, não se volta, em nenhum momento, para a produção de provas, mas no 

estabelecimento de um plano estratégico para prevenção e repressão (em casos de 

flagrante e cumprimento de Mandados de Prisão) de ações criminosas dessa 

envergadura. Tudo isso em nome da ordem pública.  



 

 

3.4 - Políticas e Resultados da produção de conhecimento estratégico em 2017 

 

 Com base no conhecimento produzido pela ACI, a PMGO estabeleceu 

políticas estratégicas de alocação de recursos, na região Norte do Estado de Goiás, 

em todos os níveis, para a prevenção e repressão da modalidade criminosa de 

ataques às instituições financeiras no Estado de Goiás, a saber: 

- criação de base do Comando de Operações de Divisa (COD) em pontos 

estratégicos, como exemplo, na cidade de Porangatu-GO; 

- alteração nas escalas de serviço dos Grupos de Patrulhamento Tático 

(GPT) de determinadas regiões; 

- aumento da verba do AC4 (serviço extraordinário) para aumentar o número 

de policiais militares de serviço nas regiões mais propensas à ação do novo 

cangaço; 

- treinamento e nivelamento dos GPT e dos policiais militares do 

policiamento convencional a fim de prevenir e aumentar a capacidade de repressão 

imediata no caso de ataques a instituições financeiras; 

- estreitamento de relacionamento da ACI com as Agências de Inteligência 

de vários estados, mesmo os que não participam formalmente do Pacto Integrador 

de Segurança Pública Interestadual; 

- criação de planos de contingência a ser aplicado pelos policiais militares de 

serviço e em horário de folga durante ocorrências de Novo Cangaço. 

A integração entre as Agências de Inteligência, estaduais e federais, no 

combate a esta modalidade criminosa que atenta contra instituições financeiras e 

empresas de valores são imprescindíveis. Isso, pois, via de regra, os criminosos 

dessa natureza atuam em vários estados do país, conforme já tratado anteriormente. 

Assim, as ações da ACI da PMGO, com base na evolução legal/normativa e 

prática já discorrida, no Pacto Integrador de Segurança Pública Interestadual e no 

cumprimento das finalidades da atividade de inteligência, representaram um duro 

golpe, no ano de 2017, em diversas OCRIM de roubo a banco e empresas de 

valores no Estado de Goiás e em outros Estados da Federação. Proporcionando, 

por consequência, sensação de segurança para a população goiana. 

 

 

 



 

 

4 - METODOLOGIA 

 

Tendo em vista que o núcleo do tema trata da Inteligência Policial Militar no 

âmbito estratégico pontuando suas atribuições, missões, finalidades e contribuições 

foi utilizada como metodologia a bibliográfica, documental, descritiva, quantitativa e 

analítica. 

Na contextualização do tema tendo como base o histórico da Polícia Militar, 

fundamentação de inteligência e conceitos, a pesquisa bibliográfica foi 

preponderante. A necessidade de se reportar a doutrinadores renomados, 

dispositivos normativos e entendimento jurisprudencial foi necessária. 

No tocante à evolução normativa e prática da atividade de inteligência, em 

especial no Estado de Goiás, bem como na conceituação do “novo cangaço”, a 

pesquisa bibliográfica se fez presente juntamente com a análise documental de 

ocorrências para diagnóstico da forma de agir dos autores dessa modalidade 

criminosa. Essa pesquisa também foi importante para explanar sobre como 

funcionou a evolução normativa da atividade inteligência policial militar goiana e a 

importância do Pacto Integrador de Segurança Pública Interestadual. 

Em relação aos resultados da atividade de inteligência no assessoramento ao 

Comandante Geral quando da tomada de decisões atinentes às estratégias e 

políticas de combate ao “novo cangaço” e na deflagração de operações contra os 

cangaceiros, além da análise documental, foram realizadas entrevistas com o Major 

Durvalino Câmara dos Santos Júnior, chefe da ACI da PMGO (PM/2), e com o Major 

Evando Polidório, comandante do 3º BPM localizado na cidade de Porangatu-GO, 

que são referências no combate ao “novo cangaço” no Estado de Goiás. 

Por fim, foi apresentada pela ACI da PMGO (PM/2) um quadro com o 

resultado quantitativo, no aspecto repressivo, das ações de inteligência que 

resultaram nas prisões e em confrontos armados com criminosos devotos à pratica 

do novo cangaço.   

 

 

 

 

 

 



 

 

5 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A Polícia Militar é uma instituição centenária que possui como missões 

constitucionais a prática da polícia ostensiva e da garantia da ordem pública. Dentro 

dessas atribuições e com base no princípio da eficiência e da teoria dos poderes 

implícitos, a atividade de inteligência ganha destaque.  

A necessidade de uma atividade especializada para identificar, avaliar e 

acompanhar ameaças reais e potencias na esfera da Segurança Pública, com o fito 

de assessorar o tomador de decisão, em níveis estratégico, tático e operacional, tem 

ganhando cada vez mais destaque e importância. É sabido que o crime organizado, 

no caso em estudo na modalidade do novo cangaço, tem cada vez mais 

aperfeiçoado seu modo de agir, tanto no concernente ao planejamento, emprego de 

armamentos e tecnologias, quanto na possibilidade de atuação fora dos limites 

estaduais.  

Nesse sentido, era preciso que a atividade de inteligência evoluísse em 

todos seus aspectos a fim de que a Polícia Militar cumprisse bem seu papel 

constitucional. O avanço normativo sofrido pela Polícia Militar do Estado de Goiás 

em 2017 após “caso Robertinho”, onde houve, em síntese, a reorganização do 

SIPOM, difusão da doutrina de inteligência e a capacitação/nivelamento dos agentes 

de inteligência foram fundamentais para a consolidação da atividade de inteligência 

realizada pela PMGO.  

 Além disso, a participação do Estado de Goiás no Pacto Integrador de 

Segurança Pública que foi constituído em 2016 com a finalidade de promover uma 

política de integração e fortalecimento dos serviços de inteligência das forças 

policiais, com ênfase no combate à ação dos grupos organizados que atacam 

instituições financeiras e empresas de valores que sabidamente agiam em vários 

estados da federação, proporcionou maior integração entre as agências de 

inteligência das forças policiais estaduais e federais. 

 Com o direcionamento da atividade de inteligência proporcionado pela 

evolução normativa e doutrinária, somado à capacitação dos agentes/oficiais de 

inteligência, bem como na integração com outras agências resultou, através do 

conhecimento produzido pela ACI da PMGO, no estabelecimento de estratégias 

efetivadas pelo Comando Geral da PMGO para prevenção e repressão ao novo 

cangaço.  



 

 

A criação da base do COD em cidades estratégicas sob o ponto de vista 

geográfico, a alteração nas escalas dos GPT, o aumento de verba de AC4 (serviço 

extraordinário), o treinamento e o nivelamento de Policiais Militares de cidades alvos 

e a criação de planos de contingência aumentaram sensivelmente a capacidade 

preventiva (através do aumento na demonstração de força da polícia militar goiana) 

e repressiva (com a possibilidade de intervenção mais rápida e eficaz) aos 

“cangaceiros” que nos últimos anos tem atacado várias cidades do interior do Brasil. 

No aspecto repressivo, cumpre destacar os resultados da política estratégica 

de enfrentamento ao novo cangaço e da integração entre as AIs Estaduais e 

Federais com a participação da ACI da PMGO em 2017, a saber: 

 

Participação da ACI (PM/2) no combate às OCRIM de roubo/furto de instituições financeiras e empresas de valores em 2017 

Cidade Presos 
Veículos 

Recuperados  Foragidos Recapturados  Confronto / óbito Armas de fogo  
Explosivos 

apreendidos (kg) 

Goiânia-GO 11 7 3 0 19 0 

Formosa-GO 3 0 1 0 9 83 

Goianira-GO 1 0 0 0 1 0 

Cristianóplis-GO 2 1 0 0 3 0 

Caldas Novas-GO 3 4 2 0 1 0 

Aragarças-GO 0 0 1 1 1 0 

Águas Lindas-GO 0 0 1 1 1 0 

Itaguarú-GO 7 1 0 0 3 0 

Paraupebas-PA 0 2 0 1 1 0 

Montes Claros-MG 3 2 2 0 5 16 

Primavera do Leste-
MT 1 0 1 0 0 0 

Marabá-PA 6 2 2 3 5 70 

São Luís-MA 0 0 0 2 2 0 

Araguaína-TO 2 1 0 0 1 0 

Total 39 20 13 8 52 169 

Fonte: ACI da PMGO (2017) 

 

A produção de conhecimentos em nível estratégico que influenciou na 

formulação de políticas e planos de ações da PMGO para combater o roubo a 

instituições financeiras e empresas de valores produziram resultados significativos 

em 2017, conforme previsto no quadro de resultados. 

Isso evidenciou o quanto a atividade de inteligência é eficaz no combate ao 

crime organizado e, por consequência, revelou ser fundamental para garantir o 

cumprimento das atribuições constitucionais da Polícia Militar seja ela no aspecto da 

preservação da ordem pública quanto da polícia ostensiva. 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A atividade de inteligência é uma grande ferramenta que dispõe a Polícia 

Militar para o cumprimento de suas finalidades constitucionais.   

Todavia, o tema é pouco conhecido pelos atores do sistema criminal. O 

desenvolvimento do presente artigo destacou especificamente a importância da 

atividade de inteligência policial militar goiana, bem como de sua evolução normativa 

e técnica dos seus agentes de inteligência, no combate de uma modalidade de crime 

organizado que supera as fronteiras estaduais.  

Nesse diapasão, o grande beneficiário dessa atividade é a sociedade que, 

no caso das ações de novo cangaço, fica completamente à mercê dos criminosos 

que sitiam cidades do interior que, na maioria das vezes, não possuem histórico de 

violência. Gerando, por consequência, uma grande sensação de insegurança. 

Quanto ao aspecto repressivo, o quadro de resultados das operações com a 

participação da ACI da PMGO mostrou números expressivos, inclusive, com 

trabalhos desenvolvidos em outros estados brasileiros. Porém, quanto ao aspecto 

preventivo, a mensuração de quanto as políticas fora eficazes para a redução de 

eventos de novo cangaço fica a princípio prejudicado por falta de dados objetivos. 

Por essa razão, cumpre assinalar a importância de se fazer um comparativo 

ao final de 2018 das ocorrências criminais da modalidade de novo cangaço entre os 

anos de 2017 (quando se iniciou a implementação de ações decorrentes do 

conhecimento produzido em nível estratégico) e o ano de 2018. Isso, para mensurar 

de forma mais objetiva as contribuições da atividade de inteligência em nível 

estratégico procedido pela ACI da PMGO. 

O produto final deste trabalho serve como fonte de pesquisa para qualquer 

pessoa que venha tratar ou procurar conhecimento acerca da Inteligência Policial 

Militar e da sua importância prática no combate ao crime organizado, bem como no 

reforço da necessidade de desenvolvimento e investimento na atividade de 

inteligência. Tudo isso, para que seja garantida a ordem pública. 
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