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Mensagem da PGJ

Carmelina Maria Mendes de Moura
Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Piauí

Em 12 de julho de 2019, tive a honra de tomar posse no cargo de Procuradora-Geral de 
Justiça do Estado do Piauí. Naquela oportunidade, ressaltei que a vida é feita de mo-
vimento e de transformação, e destaquei que o diálogo e a integração seriam os mais 
importantes baluartes da gestão que estava se iniciando. Hoje, percebo o quanto esses 
conceitos multiplicaram sua importância, no contexto em que estamos vivendo.

É fato que a pandemia da covid-19 reconfigurou as relações sociais e nos apresentou a 
necessidade de uma readaptação rápida e assertiva. O Ministério Público do Piauí preci-
sou se reinventar e modernizar ainda mais suas rotinas e processos - e conseguiu. Isso só 
foi possível graças aos esforços combinados de seus integrantes e à nossa capacidade 
de articulação com os órgãos, instituições e Poderes públicos. O planejamento institu-
cional se mostrou dinâmico e coeso, ao se adaptar à realidade sem perder o foco em 
nossa principal missão: proteger o cidadão e promover os seus direitos. Lidamos com a 
situação de forma proativa e criativa, maximizando os índices de produtividade, criando 
novos canais de comunicação com a sociedade e aproveitando o momento para intensi-
ficar as capacitações.

Para além da pandemia, construímos um caminho de aperfeiçoamento rumo a uma insti-
tuição mais humanizada, mais eficiente e mais resolutiva. Fortalecemos as atividades de 
valorização do capital humano e revolucionamos a atuação finalística, com a implemen-
tação das Secretarias Unificadas e a criação dos Grupos Regionais de Promotorias Inte-
gradas, instrumentos que evitam retrabalhos e possibilitam que o MPPI atue de forma 
sinérgica, direcionada e holística. Promovemos uma cultura baseada na autocomposição, 
com primazia do diálogo e da agilidade na resolução de demandas.

O relatório ora apresentado está alinhado ao Mapa Estratégico Nacional do Ministério 
Público, focalizando-se no efetivo retorno para a sociedade, nas áreas eleitas como prio-
ritárias, após consulta à sociedade, incluindo as pessoas que constroem o MP brasileiro.

Este primeiro ano de gestão foi de aprendizado e construção, e agradeço a todos que 
trilham comigo esta estrada, que é repleta de transformações, desafios, possibilidades e 
potências. A história do Ministério Público do Estado do Piauí foi e é escrita por muitas 
mãos, e cada uma das pessoas que integra a nossa Casa edifica um legado e deixa sua 
valiosa contribuição. Para mim, é uma honra poder contribuir também, e seguirei traba-
lhando para dignificar a missão que me foi confiada. Gratidão!
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o primeiro pilar
nosso planejamento estratégico

O Ministério Público do Estado do Piauí optou pela atualização do seu 
Mapa Estratégico, com foco no indicador de resolutividade. Em 2020, 
a instituição piauiense aderiu ao Mapa Estratégico Nacional, desenvol-
vido pelo Conselho Nacional do Ministério Público.

Até 2019
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Plano de Gestão 2019-2021
• Aprimorar as relações e parcerias com os Poderes e Instituições, vi-

sando ao eficiente exercício das atribuições finalísticas do Ministério 
Público.

• Modernizar a Política de Comunicação Institucional, aperfeiçoan-
do a interlocução entre os integrantes da instituição e da instituição 
com a sociedade, fortalecendo a imagem institucional alinhada aos 
seus objetivos estratégicos.

A partir de 2020

Metas Alcançadas
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• Fomentar as boas práticas de gestão, estimulando a implantação 
daquelas já existentes em outras unidades ministeriais.

• Promover ações de fortalecimento à integração e capacitação dos 
integrantes da instituição, priorizando a humanização do ambiente 
e das relações de trabalho.

• Implantar o teletrabalho e otimizar a jornada de trabalho.

• Adquirir novas ferramentas de TI para aprimorar a prestação à socie-
dade, interligando órgãos e unidades do MP, áreas meio e fim; bem 
como aprimorar a rede e o suporte de atendimento aos usuários.

• Expandir as ações da Ouvidoria, por meio dos canais de atendimen-
to e comunicação com a sociedade.

• Apoiar e continuar fortalecendo a atuação do Grupo de Apoio ao 
Combate às Organizações Criminosas – GAECO, com estrutura 
adequada para enfrentamento estratégico no combate à corrupção.

• Aperfeiçoar a articulação e integração dos Centros de Apoio com 
os órgãos de execução, inclusive na atuação conjunta e transversal.

• Apoiar a expansão das ações do PROCON, por meio do Procon Iti-
nerante, da virtualização dos feitos, do fomento à criação de unida-
des nos municípios e da criação da Rede de Defesa do Consumidor.
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A Estratégia

Com o objetivo de contribuir com os Objetivos de Desenvolvimen-
to Sustentável (ODS), baseados na agenda 2030 da Organização das 
Nações Unidas – ONU, o Ministério Público do Estado do Piauí traçou 
seu plano de atuação para o biênio 2020/2021 com projetos voltados 
ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 16 “Paz, Justiça e Ins-
tituições Eficazes”, focados na solução de problemas sociais do Estado 
objetivando um maior impacto social. 

Baseado nesse objetivo, foi construído um Plano de Atuação Adminis-
trativa (PAA) pautado em ações para auxílio a área finalística e o Plano 
Geral de Atuação - PGA com o “Programa MPPI Sempre Presente”, 
modificado para “MPPI Sempre Presente na Defesa da Vida”, devido 
às mudanças nas estratégias com a pandemia.



• Criação de polos regionais para atuação de forma transversal.

• Instituição do Gabinete de Acompanhamento e Prevenção do Con-
tágio pelo Novo Coronavírus.

• Criação dos Grupos Regionais de Promotorias Integradas no Acom-
panhamento à Covid-19.

• Implantação de Secretarias Unificadas das Promotorias de Justiça 
e das Secretarias Remotas.

• Criação de comitês para análise de riscos orçamentários, financei-
ros, de tecnologia da informação e de retorno ao trabalho presencial.

• Implantação do Sistema Eletrônico de Informações - SEI/MPPI.

• Investimento em novos canais de comunicação para o acesso do 
cidadão pela Ouvidoria.

• Aplicativo COVID-19 e criação de hotsite institucional sobre o tema.

• Aplicativo PRO-MULHER - Protocolo Único de Atendimento à mu-
lher em situação de violência doméstica e familiar.

• Interoperabilidade do Sistema Integrado do Ministério Público - 
SIMP e Processo Judicial Eletrônico.

Ações Desenvolvidas
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• Interlocução com os demais Poderes buscando ações conjuntas, 
alinhadas e resolutivas.

• Investimento em Saúde e Qualidade de Vida dos integrantes do 
MPPI - Programa Bem Viver no MP.

• Modernização da Política de Comunicação Institucional.

• Desenvolvimento e execução de projetos voltados para a sociedade.

Mapa instituído pelo Ato PGJ nº 956/2019
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interagindo com o cidadão

O RETORNO PARA

A SOCIEDADE
Comunicando com propósito

31edições do 
Programa MPTV

4.098 postagens nas
redes sociais

@mppioficial

1.106 matérias publicadas no
site institucional

www.mppi.mp.br

11
edições do 

MPTV em 1 minuto
formato reformulado após implantação do teletrabalho

18 campanhas 
institucionais

1.037 atendimentos
à imprensa

CANAIS DE ATENDIMENTO E NÚMERO DE MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS

TIPOS DE MANIFESTAÇÃO
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direitos humanos
pela cidadania e a dignidade

Saúde

Educação e Cidadania

Fontes desta seção: Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde (CAODS) e 
Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e da Cidadania (CAODEC)



combatendo
a corrupção e a criminalidade
pela proteção ao patrimônio público e à segurança

14-15



16-17

R$ 3.296.323,81
bloqueados para ressarcimento ao erário

cumpridas em operações próprias e com outros órgáos

40 prisões
cumpridas em operações 
próprias e com outros órgáos

61 denunciados
em procedimentos investigatórios
próprios e em auxílio às Promotorias

89 buscas e apreensões

em números

ENFRENTAMENTO DO
CRIME ORGANIZADO

defesa da

mulher
pelo fim da violência doméstica e familiar

Fontes desta seção: Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa 
do Patrimônio Público (CACOP), Centro de Apoio Operacional às Promotorias de 

Justiça Criminais (CAOCRIM), Núcleo das Promotorias de Justiça de Defesa da 
Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar (Nupevid) e Grupo de Atuação 

Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO)

PROJETO REEDUCAR
305 famílias beneficiadas

100% dos homens atendidos 
pelo projeto não reincidiram em 
práticas de violência doméstica 
e familiar contra as mulheres

laboratório
maria da penha
15 MIL acadêmicos 
capacitados para 
multiplicar os princípios 
da Lei Maria da Penha

PRO MULHER
745.766 pessoas beneficiadas

570 profissionais capacitados

Fonte: Núcleo das Promotorias de Justiça de Defesa da Mulher 
Vítima de Violência Doméstica e Familiar (Nupevid)



DEFESA DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
prioridade absoluta, pelo direito ao desenvolvimento saudável
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proteção ao
meio ambiente
para as presentes e futuras gerações

PLANO DIRETOR
45 sugestões 
de alteração na lei 

municipal de Teresina, 
apresentadas pelo 
MPPI e acolhidas, 

para promoção de 
benefícios à qualidade 
de vida da população

MP SUSTENTÁVEL
89% de redução 
no consumo e descarte 
de plásticos pelo MPPI, 
mais 54% de redução 

do uso de toners e 
48% no consumo de 

papel

CONTROLE DE 
ENCHENTES

328.244 pessoas
protegidas em 16 

municípios

Fonte: Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e da Juventude (CAODIJ)
Fonte: Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente (CAOMA) 

e Coordenadoria de Apoio Administrativo



TRABALHANDO PELA
SEGURANÇA PÚBLICA
pelo direito de viver e conviver

Atuação na 
instalação do  
Instituto de 
DNA Forense 
do Estado do 
Piauí

Apoio na 
construção e 
implementação 
do planejamento 
estratégico da 
Polícia Civil e 
Militar

Trabalho para 
oferecimento 
de condições 
adequadas e 
seguras aos 
profissionais de 
segurança 
pública

Intervenção 
para 
preservação 
da imagem 
dos menores 
de idade

Interlocução 
para criação e 
melhoramento 
das Ouvidorias  
de polícia

Contribuição 
para eliminação 
de barreiras 
estruturais nas 
unidades policiais 
(acessibilidade 
no atendimento)

20-21

protegendo os
direitos do consumidor
pelo equilíbrio nas relações de consumo

Participação na 
implementação 
do PPE 
(Processo 
Policial 
Eletrônico)

Intervenção 
para construção 
na Central de 
Flagrantes de 
local adequado 
e  diverso dos 
presos comuns, 
para pessoas 
que aguardam a 
lavratura do auto 
de apreensão

Fonte: Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial (GACEP) Fonte: Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
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ATUAÇÃO DOS
ÓRGÃOs SUPERIORES
excelência e dedicação

CORREGEDORIA GERAL

COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA

CONSELHO SUPERIOR

13sessões
realizadas 05resoluções

aprovadas

30processos
conhecidos 02processos

tramitando

19sessões
realizadas 1.618 processos

distribuídos

52
editais
de movimentação
na carreira ministerial

INOVAÇÃO
Instituição do Sistema de Deliberação Remota



porque as pessoas são nosso maior e mais valioso patrimônio

COMPROMISSO COM
desenvolvimento e qualidade de vida

aulas de ginástica laboral

apresentações  e 
ensaios do coral 

capacitações e eventos realizados 

24-25

atendimentos 
psicológicos

participações nos 
eventos de saúde e 
qualidade de vida

integrantes
capacitados

RESPONSABILIDADE SOCIAL
O Comitê de Saúde e Qualidade de Vida 
no Trabalho (SQVT) promove campa-
nhas beneficentes com o intuito de 
desenvolver o espírito de solidarieda-
de nos integrantes do MPPI e de levar 
esperança para os públicos mais vul-
neráveis. Com o início da pandemia, foi 
realizada edição especial da campanha 
“Amar também é agir”, para prestação 
de apoio às pessoas mais atingidas pe-
las tranformações no cenário econômi-
co. O MPPI, com a colaboração de seus 
integrantes, doou alimentos, materiais 
de limpeza e higiene pessoal, além de 
máscaras protetoras. 

Fonte desta seção: Comitê de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho
e Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional
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IDENTIDADE E MEMÓRIA

129 ANOS DE MPPI
Em 2020, comemoramos pela primeira vez o Dia Es-
tadual do Ministério Público do Piauí. A Lei Estadual 
nº 7.271/2019 instituiu o dia 27 de maio como ani-
versário da instituição, criada em 1891 pela primeira 
Constituição Estadual. 

O Ministério Público do Estado do Piauí é resultado 
do encontro de milhares de vidas, que têm se inte-
grado, em sinergia, para consolidá-lo como agente 
de transformação da realidade social.

A primeira celebração de nosso aniversário foi tam-
bém a primeira solenidade virtual que realizamos, 
assistida por centenas de pessoas, com dezenas de 
interações positivas e muita emoção.

HOMENAGEM 
aos integrantes do MPPI de 

todas as gerações. A PGJ fez a 
entrega simbólica de uma placa 

comemorativa em gratidão a todos 
que  “construíram e trilham esse 

caminho de prosperidade, 
dedicação, amor e Justiça em 
prol da sociedade piauiense”. 

PALESTRA 
com a professora e filósofa 

Lúcia Helena Galvão, 
sobre o tema “Sentido e 

Qualidade de Vida”

A chama da justiça que clareia
Nossa casa com corpo acolhedor
Conduz a quem precisa pelas veias
De um Ministério Público em vigor

A casa é sempre um todo de cuidados
Ampara vulneráveis por aqui
É forte e tem os olhos dedicados
Ao povo que constrói o Piauí

Das mais lindas chapadas ao Bonfim
Do claro Bom Princípio ao litoral
Ser Ministério Público é assim: 
Agente de mudança social

O Ministério Público se faz
No brilho da coragem de lutar
Por éticos valores: ser capaz
De agir na promoção do bem-estar

Compromisso e combate à violência
Trarão prosperidade à nossa gente
Com Direitos Humanos e ciência
O Ministério está sempre presente

Das mais lindas chapadas ao Bonfim
Do claro Bom Princípio ao litoral
Ser Ministério Público é assim:
Agente de mudança social

O sol nos acompanha todo dia
Quer liberdade nas manhãs futuras
Sem MP não há democracia
Viva a diversidade de culturas!

Das mais lindas chapadas ao Bonfim
Do claro Bom Princípio ao litoral
Ser Ministério Público é assim:
Agente de mudança social.

Letra: Shaianna Araújo e Thiago E*
Música: Maestro Aurélio Melo

HINO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ

*Os autores da letra, ambos técnicos ministeriais da Coordenadoria de Comunicação Social do 
MPPI, venceram o Concurso Interno para Escolha do Hino Oficial (Regulamento nº 01/2019.

PRIMEIRA APRESENTAÇÃO online do Coral Vozes do Ministério Público, 
com interpretação oficial do Hino do MPPI.



RECONHECIMENTO
para que possamos fazer sempre mais e melhor

100%
no cumprimento dos critérios 
estabelecidos pelo CNMP para 
aferição da transparência das 
unidades ministeriais

HOMENAGEM
durante IV Seminário Estadual 
de Direitos Humanos

PRÊMIO CNMP
Conquista do terceiro lugar na 
edição 2019, com o projeto 
“A Lei Maria da Penha nas Escolas:
desconstruindo a violência, 
construindo diálogos”

28-29

MÉRITO RENASCENÇA
Recebimento da comenda mais 
importante do Estado do Piauí

PRESIDÊNCIA D0 GNDH
Escolha da PGJ do Piauí para presidência dos trabalhos do Grupo 
Nacional de Direitos Humanos, que é vinculado ao Conselho Nacional 
de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União
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Equipe
Carmelina Maria Mendes de Moura

Procuradora-Geral de Justiça

Luís Francisco Ribeiro
Corregedor-Geral do MPPI

Martha Celina de Oliveira Nunes
Subprocuradora-Geral de Justiça Institucional

Cleandro Alves de Moura
Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico

Leonardo Fonseca Rodrigues
Subprocurador-Geral de Justiça Administrativo
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Raquel do Socorro Macêdo Galvão
Secretária-Geral

Teresinha de Jesus Marques
Diretora-Geral do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional
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Nivaldo Ribeiro
Coordenador-Geral do Programa 

de Proteção e Defesa do Consumidor

Luana Azerêdo Alves
Coordenadora do Centro de Apoio Operacional 

às Promotorias de Justiça Criminais
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Afrânio Oliveira da Silva
Coordenador de Licitações e Contratos Administrativos
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Procuradoria-Geral de Justiça
Rua Álvaro Mendes, 2294, Centro, 

Teresina-PI, CEP 64000 060
(86) 3194 8700 | pgj@mppi.mp.br

www.mppi.mp.br

                                  @mppioficial


