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RESUMO 

 

O projeto foi elaborado pelo Grupo de Atuação Especial de Controle Externo 

da Atividade Policial – GACEP, do Ministério Público do Estado do Piauí, e 

faz parte do Plano Geral de Atuação, biênio 2018/2019, desenvolvido após a 

realização de pesquisa social, audiência pública, workshop de planejamento 

e reuniões de trabalho, através dos quais se compreendeu como demanda 

social a promoção de melhorias das condições pessoais da Polícia Civil e da 

Polícia Militar, elegendo-se tal demanda, por conseguinte, como ação 

prioritária do Ministério Público no controle externo da atividade policial. O 

objetivo do projeto é, através da qualificação de policiais militares, garantir à 

sociedade uma atuação segura e eficaz da Polícia Militar, sempre atenta aos 

limites legais e humanitários. O projeto apresenta como finalidade a 

realização de um trabalho voltado à implementação e ao fomento de 

capacitações a serem ministradas aos policiais militares, com ênfase nas 

abordagens, no trabalho de inteligência, na teoria e na prática de disparos com 

arma de fogo. Essas capacitações são realizadas por policiais militares da 

própria corporação com expertise em áreas específicas de atuação, bem como 

por membros do Ministério Público em outras searas. Há também parcerias 

com a FEBRACIS (Coaching Integral Sistêmico) e uma master coaching. Tal 

formato visa atingir e impactar os diversos aspectos da vida do policial 

militar, acreditando-se, assim, em uma repercussão positiva na comunidade 

em que vive e trabalha. O projeto já foi executado nas cidades de Parnaíba, 

Bom Jesus e Batalha, alcançando aproximadamente 135 policiais militares, 

custeando-se por meio de prestações pecuniárias decorrentes de transações 

penais propostas pelos Promotores de Justiça locais, com a anuência do Poder 

Judiciário. Elabora-se a capacitação atentando-se para as peculiaridades 

locais, visando sempre a qualificação dos policiais militares na área fim, mas 

não descuidando do ser humano. À última capacitação foi incluída a 

qualificação para a lavratura de termos circunstanciados de ocorrência, já 

implantada em todo o Estado do Piauí. Apesar de o projeto ter sido elaborado 

prioritariamente para os policiais militares, em decorrência da parceria com a 

FEBRACIS, 10 (dez) policiais militares e civis participaram gratuitamente do 

Método CIS, em junho de 2018, na cidade de Fortaleza-CE, bem como foram 

disponibilizadas vagas para a participação em Team Coaching, na cidade de 

Teresina – PI, e na cidade de Parnaíba, com uma master coaching. 
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