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RESUMO
O Ministério Público do Estado do Piauí elaborou um Plano Geral de Atuação para o 
biênio 2020-2021. A decretação da pandemia impulsionou alterações nesse Plano para 
adequação ao novo cenário, construídas de uma forma democrática e participativa. O 
presente relato de experiência tem como objetivo apresentar o modelo de gestão que foi 
implantado na instituição no ano de 2020 e descrever algumas das práticas inovadoras 
na  atuação institucional.

PALAVRAS-CHAVES: Ministério Público Piauí. Modelo de gestão. Pandemia. Práticas 
inovadoras.

Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Oração de São Francisco.

1 INTRODUÇÃO

O Plano de  Geral de Atuação 2020-2021 do Ministério Público do Estado do 
Piauí/MPPI previa a utilização dos instrumentos convencionais de gestão, de uma forma 
cartesiana. 

Até o início do mês de março/2020, tudo transcorreu conforme planejado, quando 
os acontecimentos em saúde pública em razão da pandemia no  outro lado do  mundo, 
reverberaram no Brasil, no Piauí e no Ministério Público Estadual.

Assim, nesse cenário de incertezas, construíram-se, com a participação ativa dos 
integrantes da Instituição, modelos de atuação inovadores, criativos e eficientes.

Em meio ao cenário mundial de incertezas, foram percebidos ganhos na maturidade 
institucional quanto ao gerenciamento da crise, o que foi visto na qualidade do serviço 
e apresentados no relatório anual de gestão.

As perdas foram dolorosas, vidas ceifadas ao longo do  caminho; os   ganhos, 
inestimáveis, tanto no aspecto individual, em uma jornada de evolução enquanto ser humano, 
como no coletivo, na atuação integrada em benefício da coletividade.

As mudanças implantadas deixam um legado para a modernização e fortalecimento 
da Instituição, daí a importância do registro em forma de  relato de  experiência, com o 
objetivo geral de apresentar o modelo de gestão e descrever as práticas inovadoras da 
atuação institucional do MPPI, no ano de 2020.

Como objetivos específicos, apresentar o modelo de gestão de riscos implantado 
nas áreas fim e meio; descrever as experiências inovadoras e os principais resultados 
dessa atuação. Para alcançar esses objetivos foram realizadas pesquisas no site do MPPI 
e outros.
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2 INÍCIO DA VIAGEM

O início de um ano civil pode  ser comparado a uma  viagem com duração de  12 
meses. O viajante pode seguir a esmo ou traçar as suas metas e objetivos para alcançar os 
resultados, garantindo mais segurança ao longo do trajeto.

Desde março/2010, o Ministério Público do Estado do Piauí/MPPI executa o Plano 
Estratégico 2010-2022, desdobrado em biênios, como forma de facilitar essa execução, 
mensurar e acompanhar os resultados.

O ano de 2020 se iniciou com um roteiro estrategicamente programado, como se 
perceberá a seguir.

2.1 Lançamento do PGA 2020-2021

Em 20 de janeiro de 2020, ocorreu o lançamento do Plano Geral de Atuação 
2020/2021 - PGA 2020-2021 reunindo projetos institucionais, alinhados ao Programa 
“MPPI Sempre Presente”, construídos de forma participativa e democrática, com prévia 
consulta à sociedade e realização de oficinas entre os integrantes do Ministério Público 
Estadual.

O PGA 2020-2021 elegeu o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável/ODS 16, 
“Paz, Justiça e Instituições Eficazes”, da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas 
– ONU, com onze projetos em prol da sociedade piauiense:

a. MPPI sempre presente para a construção da Política de Justiça Restaurativa 
e Tratamento Adequado de Conflitos e criação do Núcleo de Práticas 
Autocompositivas e Restaurativas/NUPAR;

b. MPPI sempre presente para ouvir do cidadão - fomentar a implantação  de 
Ouvidorias municipais no Estado do Piauí;

c. MPPI sempre presente na Transparência das Receitas e Despesas Públicas;
d. MPPI sempre presente na Eficácia da Persecução Penal – ANPP;
e. MPPI sempre presente no atendimento à mulher  em situação de  violência  

doméstica e familiar;
f. MPPI sempre presente no direito à assistência hospitalar;
g. MPPI sempre presente na garantia do SUAS;
h. MPPI sempre presente na regularização dos Fundos Municipais da Infância e da 

Adolescência/FIAs;
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i. MPPI sempre presente na defesa da segurança pública;
j. MPPI sempre presente na prevenção e combate às queimadas e incêndios 

florestais; e
k. MPPI sempre presente na fiscalização da qualidade do combustível.

3 MUDANÇA DE ROTA

O roteiro de gestão traçado pelo MPPI para 2020 foi bruscamente alterado pela 
decretação da pandemia, o que representou o exercício da  capacidade de resiliência 
institucional, com adequação das ferramentas de planejamento e das estratégias de atuação.

Assim, o PGA 2020-2021 sofreu um abalo no formato inicialmente planejado, o 
que demandou compreensão e rápida adequação ao novo cenário.

3.1 Acontecimentos no cenário externo

No cenário internacional, o aumento sucessivo do número de  casos de  contágio  
humano pelo novo coronavírus, motivaram a Organização Mundial de Saúde/OMS, em 30 
de janeiro de 2020, a expedir uma Declaração de Emergência em Saúde Pública.

No âmbito nacional, a regulamentação se inicia em 04 de fevereiro, com a 
publicação da Portaria nº 188/GM/MS, que emite declaração de emergência em saúde 
pública.

Seguiu-se a publicação da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, dispondo 
sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública, cuja regulamentação 
e operacionalização foi apresentada na Portaria  nº 356, de  11  de  março de  2020, do 
Ministério  de Estado da Saúde.

No dia 20 de março, o Decreto Legislativo nº 6, reconheceu a ocorrência do 
estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro daquele ano.

O CNMP publicou a Nota Técnica Conjunta nº 1/2020-CES/CNMP/1ª CCR, em 
26 de fevereiro de 2020, dispondo sobre a atuação dos membros do Ministério Público 
brasileiro em face da  decretação de Emergência de Saúde Pública de Importância 
Nacional para o coronavírus (COVID-19).

Em 20 de março de 2020, o Presidente  do CNMP publicou  a  Portaria GIAC-
COVID  nº 1, criando o Gabinete Integrado de Acompanhamento à Pandemia  do 
Coronavírus-19 (GIAC-COVID-19).
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No Piauí, o Decreto 18.884, de  16  de março de 2020, regulamentou a Lei 
nº 13.979/2020 e, dentre as diversas medidas, instituiu o Comitê de Gestão de Crise 
para fins de gestão e acompanhamento da situação de  emergência  no âmbito estadual, 
denominado  COE. O Ministério Público e outros órgãos externos ao Poder Executivo 
participam de reuniões do COE ampliado, como convidados.

Na sequência, o Decreto nº 18.895, de 19 de março de 2020, declarou estado 
de calamidade pública para os  fins do art. 65 da Lei Complementar nº  101/2000, 
e posteriormente o Decreto nº 18.942, de 16 de abril de 2020, declarou situação de 
calamidade pública pelo desastre natural em toda extensão territorial do Piauí.

Com efeito, esses acontecimentos externos ensejaram  mudanças  na  práxis 
administrativa e na atuação finalística do MPPI.

Desde os primeiros acontecimentos, percebeu-se a necessidade de uma atuação 
integrada e participativa dos diversos órgãos internos, aliada  à  uma  interlocução  
permanente com os Poderes, os órgãos externos e a sociedade para o enfrentamento 
das grandes, complexas e desafiadoras questões que se apresentavam, as quais exigiam 
soluções urgentes.

3.2 Criação do Gabinete de Acompanhamento e Prevenção do contágio pelo 
coronavírus (COVID-19)

No MPPI, após a classificação da  situação mundial do novo coronavírus como 
pandemia, uma das primeiras providências adotadas pela Procuradora Geral de Justiça,  
Carmelina Moura, foi a realização de reunião com a assessoria, no dia 13 de março, com 
o objetivo de traçar estratégias e planejar ações de prevenção à COVID-19.

a. Implantação da Gestão de Riscos

A estratégia de atuação inicialmente adotada baseou-se na gestão de riscos, com 
descrição das diretrizes básicas para o tratamento e prevenção dos  riscos   identificados,  
visando oferecer à gestora os subsídios necessários à tomada de decisões qualificadas.

A vertente principal de atuação foi de um modelo preventivo, proporcionado 
pelo diálogo interinstitucional,  incluindo  a  realização  de  reuniões  virtuais entre  os  
representantes do MPPI com os Chefes dos Poderes Executivos Estadual e  Municipal,  
Chefes  de  outros ramos do MP, Secretários de Estado, representantes de diversos órgãos 
e entidades.
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Dividiu-se   a   metodologia   da  gestão  de  riscos  em  05  etapas:  1)  mapeamento  
para identificação dos riscos internos e externos; 2) construção de matriz de  riscos; 3) 
levantamento das  medidas  de  tratamento; 4)  elaboração de  planos  de  tratamento de  
riscos; e 5) monitoramento dos planos.

No MPPI, levantaram-se quatro grupos de riscos: 1)  atuação finalística;  2) 
orçamentários e financeiros; 3) tecnologia da informação; e 4) retorno ao trabalho 
presencial.

b. O Gabinete de Acompanhamento e Prevenção do Contágio pelo coronavírus 
(COVID-19) 

Com efeito, no dia 16 de março, expediram-se as Portarias nº 839, 914 e 1339/2020, 
que instituiu o Gabinete de Acompanhamento e Prevenção do contágio pelo Coronavírus 
(COVID-19), cujo perfil foi de um órgão excepcional e vinculado à Procuradoria Geral 
de Justiça.

Para compor o Gabinete de Acompanhamento, sob a coordenação da P GJ, 
Carmelina Maria Mendes de  Moura, designaram-se  os  Subprocuradores  de  Justiça  
Institucional, Jurídico e Administrativo, Chefia de Gabinete, Ouvidoria, Coordenadores 
do CAODS, CAODEC, CACOP, CAOCRIM, CAODIJ, CAOMA, GACEP, GAECO, 
PROCON, representante da Corregedoria, Coordenadores de Recursos Humanos/CRH, 
de  Comunicação e  de  Tecnologia de Informação/CTI e os médicos da Instituição, 
conforme as Portarias PGJ nº 839 e 1339/2020.

A estratégia principal do Gabinete foi a atuação coordenada com os órgãos auxiliares 
e  de execução do MPPI para acompanhamento das ações realizadas pelos órgãos públicos 
com atuação na área da saúde, os impactos nas demais áreas, nos níveis estadual e municipal: 
educação e assistência social, segurança pública e sistema  prisional, infância  e  juventude, 
defesa do patrimônio público, proteção ao meio ambiente,  defesa  do  consumidor e 
atendimento ao cidadão.

A evolução do trabalho do Gabinete de Acompanhamento também foi marcada pela 
integração com ramos do  Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho e 
Ministério Público de Contas.

Observe-se que integrantes do Gabinete desenvolviam,  concomitantemente,   uma 
atuação integrada e nos respectivos  órgãos  de origem.  Como fruto desse trabalho, 
expediram- se notas técnicas, recomendações, celebraram-se compromissos de ajustamento 
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de conduta e realizaram-se eventos remotos, dentre outras atividades.
O trabalho do Gabinete de Acompanhamento foi sistematizado  no  projeto  “MPPI 

Sempre Presente em Defesa da Vida: Ações  ministeriais  em face da  COVID-19”, 
instaurado no âmbito da Assessoria de Planejamento e Gestão.

O Relatório de Gestão de 2020 demonstrou a produtividade dos membros: 1) 
instauração de 3.595 procedimentos;  2)  expedição de  3.588  recomendações; 3)  
ajuizamento  de 463 ações civis públicas; 4) celebração de 149 termos de ajustamento 
de conduta; 5) celebração de 411 acordos de não persecução penal/ANPPs; e 6) 
elaboração de 41 notas técnico-jurídicas pelos  órgãos  auxiliares.  Portanto,  uma  atuação  
preferencialmente extrajudicial e resolutiva.

c. Evolução na gestão administrativa: atos administrativos e regime de teletrabalho

Em 13 de março de 2020, o Ato PGJ nº 994/2020 definiu medidas temporárias 
de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (COVID-19) no âmbito do MPPI, 
contendo medidas de afastamento preventivo do trabalho, de suspensão de atividades 
de capacitação, viagens ou eventos que ensejassem aglomeração de pessoas nas sedes do 
MPPI.

Quatro dias depois, editou-se  o Ato PGJ nº  995/2020, contendo  medidas  mais 
restritivas pelo período de  18 de março a 16 de abril, incluindo a suspensão dos prazos 
procedimentais, ressalvados aqueles relacionados à pandemia, e a suspensão  de  visitas, 
inspeções e reuniões presenciais, inclusive aquelas relacionadas ao Plano Geral de Atuação 
2020-2021 e ao Procon Itinerante.

Os dias 02 e 03 de abril de 2020 seriam palco de oficinas de planejamento para 
construção de um novo Plano Estratégico 2020-2029 do MPPI, e como a metodologia 
adotada pela Comissão de Planejamento Estratégico/CPE do CNMP, incluía a realização 
de oficinas presenciais, optou-se pelo adiamento.

Nesse cenário, a Coordenadoria de  Comunicação  expandiu  e implantou novos  
canais  de comunicação, alinhados ao propósito institucional.

Na comunicação interna, o informativo semanal “Mensagem da PGJ” apresentava 
informes com os acontecimentos semanais.

Para o público externo, além das 1.211  matérias  jornalísticas  veiculadas, as  
postagens no Instagram e no canal do Youtube proporcionaram a transmissão de eventos, 
com a participação de membros e servidores do MPPI, também de palestrantes, 
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disponibilizados para acesso posterior.
O programa semanal MPTV foi mantido e inovou-se com uma versão para as mídias 

sociais desse programa: o MPTV em 1 minuto, totalizando a exibição  de  56  programas. 
Criou-se também um Hotsite, com a compilação de informações, campanhas, medidas de 
prevenção da doença, notícias, canais de atendimento, notas técnicas e recomendações 
ministeriais.

No contato com a sociedade, é importante registrar o aumento, em 2020, de 59% 
dos seguidores no Instagram, possivelmente fruto dos 517 posts no perfil @mppioficial e  
das 44.763 interações nas postagens, além do registro de 857 atendimentos. O canal 
MPPI Oficial, no YouTube recebeu 473 novos inscritos.

O modelo  de  trabalho presencial passou por mudanças em curto espaço de  tempo, 
pois o Ato PGJ nº 995/2020, implantou dois regimes de trabalho, o rodízio presencial 
e o teletrabalho, visando assegurar a regular manutenção e continuidade das atividades 
ministeriais.

A elaboração da escala de rodízio ficou sob responsabilidade da chefia imediata, 
preferencialmente sem a inclusão de  gestantes, lactantes, idosos, pessoas com doenças 
autoimunes, com cardiopatia crônica e  com outras doenças crônicas que  aumentassem o 
risco de mortalidade pela  COVID-19, bem como os  que  se encontrassem em tratamento 
oncológico e os que possuíssem filhos menores de um ano de idade.

O teletrabalho foi possível a partir de incremento nos investimentos de TI pela PGJ, 
possibilitando à CTI o uso e o desenvolvimento de sistemas hábeis a estruturar e manter o 
trabalho remoto em toda as unidades e órgãos ministeriais, na Capital e no interior, sob as 
diretrizes do Comitê de Tecnologia da Informação/CETI.

Em 18 de março de 2020, o Ato PGJ nº 996/2020, possibilitou ao chefe ou 
responsável pelos setores a implantação exclusiva do regime de teletrabalho.  Contudo, 
dois  dias  depois, o  Ato PGJ nº 997/2020 instituiu, em caráter temporário e excepcional, 
o regime exclusivo de teletrabalho, até o dia 16 de abril de 2020, com o fim de restringir o 
contato social, prevenir e conter o contágio pela COVID-19, em benefício da saúde pública.

A partir do Ato PGJ nº 999/2020 o prazo do teletrabalho foi sendo sucessivamente 
prorrogado, até a edição do Ato PGJ nº 1022/2020, que disciplinou o retorno  gradual  
ao  trabalho  presencial.  No cenário externo, registrava-se a diminuição de casos, nas 
estatísticas de contágio.

Os avanços proporcionados ao MPPI pela tecnologia da  informação em 2020, 
incluíram: 1) a conclusão do projeto BID (Busca Integrada de Dados); 2) o desenvolvimento 
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e disponibilização da ferramenta de Business Intelligence/BI, Diagnóstico Situacional  – 
Delegacias de  Polícia  Civil”;  3)  aplicativo PRO MULHER  – Protocolo Único de 
Atendimento à Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar;  e  4) desenvolvimento 
do novo site, com informações mais acessíveis, intranet e layout responsivo.

A CTI também auxiliou a Assessoria de  Planejamento e Gestão/APG na  implantação  
do Sistema Inova  para  a  gestão  de  projetos,  o  qual foi desenvolvido pelo Ministério 
Público  do Estado do São Paulo, proporcionando o acompanhamento de 20 projetos, 18 
destes inscritos no Banco CNMP para concorrer ao Prêmio CNMP 2020.

Em 09 de setembro de 2020, a PGJ inaugurou 05 salas de videoaudiências e 
atendimento ao público na sede leste, em Teresina. Ressalte-se que as salas aliaram a 
possibilidade de uma atuação em ambiente presencial e remoto.

O espaço foi projetado pela Coordenadoria de Perícias  e  Pareceres Técnicos/CPPT, 
que, de forma moderna, inspirou-se na arquitetura do afeto, com o intuito de propiciar um 
ambiente seguro e acolhedor, apto a fomentar o diálogo, a escuta e a solução pacífica dos 
conflitos. Dentre os elementos utilizado, as cores nas paredes, ornamentação com plantas 
e palavras motivadoras.

Pode-se perceber que a tônica  comum  às inovações implantadas  a partir da  área 
meio do MPPI é a mesma, a atuação integrada dos diversos órgãos.

3.3 Criação do Comitê Gestor de Riscos Orçamentários e Financeiros

A criação do Comitê de Gestão de Riscos Orçamentários e Financeiros  (Portarias 
PGJ nº 890 e 914/2020) orientou a tomada de decisões qualificadas, a partir de estudos  
técnicos, análise de dados e projeção de cenários, construídos de forma coletiva e participativa.

O Comitê funciona sob a Coordenação da PGJ, e composto pelos Subprocuradores 
de Justiça Institucional, Jurídico e Administrativo, Assessoria de Planejamento  e Gestão, 
representante do Colégio de  Procuradores de Justiça, PROCON-MPPI, Coordenadora 
do Gabinete de Segurança Institucional, representante da  APMP e  do  SINDSEMP-PI, 
Controlador Interno, Coordenador de Contabilidade e Finanças, Coordenador de Licitações 
e Contratos, e um assessor do Gabinete PGJ.

As medidas iniciais de contenção de gastos e redução de despesas no âmbito do 
MPPI constituíram o Ato PGJ nº 998/2020, editado no dia 1º de abril, que instituiu o 
Plano de Contingenciamento de Despesas.

No cenário externo, cogitava-se inicialmente a redução do repasse do duodécimo, 
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conforme expresso no Ofício Circular SEFAZ-PI/GASEC nº 01/2020, Nota Técnica nº 
01/2020/GASEC/SEFAZ-PI e Nota Técnica nº 02/2020/GASEC/SEFAZ-PI.  Todavia, após 
tratativas entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, Ministério Público, Tribunal 
de Contas e Defensoria Pública, no mês de maio, celebrou-se o histórico Termo de Acordo 
de Contingenciamento.

Tal acordo, versou sobre o cenário de  pandemia, suspensão de atividades com 
impactos econômicos e queda na arrecadação da receita estadual, tendo possibilitado a 
redução temporária do repasse do duodécimo orçamentário de até 5%, no período de maio 
a  julho de 2020, mediante o compromisso de reposição do repasse financeiro até o mês 
de novembro de 2020, o que de fato se concretizou em agosto.

3.4 Criação do Grupos Regionais de Promotorias de Justiça Integradas, implantação 
de secretarias remotas e atuação em parceria

Por intermédio da  Resolução CPJ nº 02, de 07 de abril de 2020, o Colégio de 
Procuradores de Justiça/CPJ, sensível e atento ao cenário, de forma inovadora, criou 
Grupos Regionais de  Promotorias Integradas no Acompanhamento da COVID-19, no 
âmbito do MPPI.

Assim, Promotorias de Justiça foram agrupadas em 09 Regionais, tomando como 
referência as regiões instituídas pelo Ato PGJ  nº 956/2019  e  abrangendo os  Municípios  
sedes de Hospitais Regionais, quais sejam, Teresina, Parnaíba, Piripiri, Campo Maior, Picos, 
Oeiras, Floriano, Bom Jesus e São Raimundo Nonato.

O modelo preservou a independência funcional de cada Promotor de Justiça, 
determinando uma composição do Grupo por, no  mínimo,  03  membros, com a  designação 
de um deles para a coordenação dos trabalhos, os quais recebiam auxílio dos Centros de 
Apoio Operacional/CAOs e GACEP.

A diretriz oferecida previu uma atuação integrada desses membros, prioritariamente 
preventiva, distribuída em 05 eixos temáticos: Sistema Único  de  Saúde/SUS,  unidades  de   
saúde integrantes da rede definida para o atendimento da COVID-19, EPIs, estruturação, 
medicamentos e insumos, bem como efeitos  no meio ambiente; Saúde Suplementar e relações 
de consumo, insumos e questões consumeristas; Patrimônio público, acompanhamento, 
juntamente com instituições  de  controle, da  aplicação dos recursos, e observância à 
legislação  de Direito Público e Eleitoral; Assistência e educação, assistência aos idosos,  
infância,  população vulnerável, com foco no fluxo dos Municípios e outras  questões;  e  
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Segurança  pública e sistema prisional.
O Grupo Regional de Teresina, considerando tratar-se da Capital e pela densidade 

populacional, recebeu um modelo diferenciado, com a criação de um Grupo para cada 
desses eixos temáticos. A Portaria PGJ nº 928/2020, designou os  integrantes desses 
Grupos, e respectivos coordenadores.

Os Grupos passaram a atuar nas demandas com impacto regional, assim consideradas 
aquelas cujos efeitos atingissem dois ou mais Municípios da  região  e/ou  quando  existisse 
hospital regional/estadual no Município onde se originou essa demanda. Para nortear 
essa atuação, instituiu-se um Regimento Interno, construído de  forma  participativa  e  
colaborativa, por intermédio do Ato PGJ nº 1001, de 20 de abril de 2020.

Há que se ressalvar a iniciativa inovadora de cinco Promotores de Justiça de Picos 
na constituição de um Grupo de Trabalho para auxiliar outros membros na cidade de Picos 
e macrorregião, nas demandas cíveis e criminais em face da   pandemia  decorrente  do 
coronavírus, conforme Portaria PGJ nº 866/2020, de 20 de março de 2020.

Em apoio aos Grupos Regionais, a inovação consistiu na criação de 05 secretarias 
remotas, por intermédio das Portarias nº 947 e 964/2020, designando-se   para  atuação  
servidores de diferentes órgãos da Capital e do interior.

Tais secretarias consolidaram o  trabalho  remoto,  sem fronteiras,  articulado  em 
torno  do propósito de assegurar maior celeridade no atendimento das demandas urgentes. 
A título de exemplo, servidores lotados no Núcleo de Promotorias de Justiça de Corrente, 
passaram a contribuir para os trabalhos do Grupo Regional de Promotorias Integradas de 
Bom Jesus, situada a uma distância de aproximadamente 240 quilômetros.

Durante o período da pandemia a atuação preventiva, integrada  e extrajudicial dos 
membros do MPPI se tornou uma prioridade, fortalecida pelo diálogo interinstitucional e 
garantindo celeridade na resolução das demandas.

Assim, outra iniciativa inovadora implantada a partir de parcerias foi a realização de 
inspeções virtuais conjuntas, a princípio  nos  serviços  e  órgãos  administrativos de  saúde 
pública e conveniados  ao SUS, posteriormente  expandidas  para  outras  temáticas, como  
idoso e infância e adolescência.

Essas inspeções foram viabilizadas pela parceria entre o MPPI, Conselho Regional 
de Medicina, Conselho Regional de Enfermagem, Conselho Regional de Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional. Registre-se que a primeira inspeção virtual foi realizada no dia 27 de  
junho  de 2020, no Hospital Justino Luz, na cidade de Picos.

A parceria com a Delegacia Geral da Polícia Civil, por intermédio do Instituto de 
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Criminalística do Estado do Piauí/IML, possibilitou o acesso pelos integrantes do MPPI aos 
dados do Sistema Informatizado de Acompanhamento e Medição de Perícias e Laudos 
Oficiais/AMPLO, pertencente a esse Instituto, garantindo mais celeridade na apreciação 
dos inquéritos policiais.

Outro marco do ano de 2020, foram as eleições proporcionais, realizadas nos  dias  
15 e 29 de novembro, datas alteradas devido à pandemia da COVID-19.

A Procuradoria Geral de Justiça, com o intuito de apoiar os membros com atuação 
eleitoral, instituiu o Grupo de  Apoio  Provisório  aos  Promotores  Eleitorais/GAPPE,  
por  meio do Ato PGJ nº 1029/2020, sob Coordenação do CACOP e integrado pelo 
CAOCRIM, Secretaria Geral, Subprocuradoria de Justiça Administrativa, Ouvidoria, 
GAECO  e Coordenadoria de Comunicação Social.

O GAPPE atuou na integração dos órgãos do MPPI, no acompanhamento do 
processo eleitoral e na realização de diversos eventos: cursos, blitz #eufaçoeleiçõeslimpas, 
palestras, reuniões de trabalho com órgãos parceiros, dentre os quais o Procurador  Regional 
Eleitoral, Rede de Controle, Exército Brasileiro e coletiva com a imprensa. Também foi 
produzida a Cartilha “Principais crimes eleitorais e seus aspectos gerais”.

O material de apoio aos Promotores Eleitorais abrangeu as seguintes temáticas: 
Registro de Candidaturas; Propaganda  Eleitoral Irregular; Abuso de  poder  econômico, 
político e de comunicação; Suspensão da propaganda em virtude da COVID-19; e 
Prestação de  contas.

Ao final dos trabalhos, o Grupo encerrou com êxito suas atividades, totalizando 920 
atividades de apoio aos Promotores Eleitorais e contribuindo para o fortalecimento da 
democracia e promoção da cidadania.

A atuação em matéria  consumerista também se destacou nas inovações, com 
estruturação para o atendimento remoto, dentre outras iniciativas.

Por intermédio do Ato Conjunto PGJ/PROCON/MPPI nº 01/2020, foram instituídas 
as audiências virtuais no âmbito do Procon e por meio do Ato Conjunto PGJ/PROCON/
MPPI nº 04/2020, foi criada a  Rede  de  Promotorias  de  Justiça  de  Defesa do 
Consumidor, promovendo a integração regional e coordenada na defesa consumerista nas 
regiões de Teresina, Parnaíba, Piripiri, Campo Maior, Picos, Oeiras, Floriano, Corrente e 
São Raimundo Nonato.

Durante o ano de 2020, o PROCON manteve as fiscalizações presenciais e ampliou 
o atendimento ao público pelo WhatsApp, aumentando o número de  linhas  disponíveis.  
Além disso, organizou dois manuais para otimizar a atuação: Manual de Atendimento ao 
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Público e Manual de Atuação para Promotorias de Justiça.

3.5 Atuação dos Órgãos Colegiados

Os Órgãos Colegiados do MPPI também adequaram os respectivos modelos de 
atuação para funcionamento remoto.

O Colégio de Procuradores de Justiça editou a Resolução CPJ/PI  nº 01, de  abril  
de 2020, e o Conselho Superior  do  Ministério  Público, a  Resolução CSMP  nº 01, de 05 
de junho de 2020, instituindo o Sistema de Deliberação Remota/SDR.

O SDR proporcionou a realização de sessões plenárias virtuais, públicas e 
transmitidas simultaneamente, disponibilizadas pelos canais de mídia institucionais.

Em 14 de maio de 2020, a Resolução – JURCON nº 01/2020, atualizou o 
Regimento Interno da Junta Recursal do PROCON/JURCON, possibilitando a realização 
de sessões telepresenciais, conferindo maior eficiência e resolutividade aos trabalhos.

A JURCON é órgão administrativo com competência para julgamento de recursos, 
em segunda e última instância, de decisões proferidas pelas autoridades julgadoras nos 
processos administrativos em matéria consumerista, da Capital ou do interior do Estado.

A Resolução CPJ/PI nº 05, de 17 de agosto de 2020, instituiu e regulamentou o uso 
de aplicativos de mensagens instantâneas ou recursos tecnológicos similares, inovando na 
comunicação de atos praticados em procedimentos extrajudiciais no âmbito do MPPI.

Assim, o MPPI adquiriu aparelhos celulares e disponibilizou para as secretarias 
unificadas e assessorias das Promotorias de Justiça, proporcionando celeridade e maior 
resolutividade às demandas.

O CPJ, por intermédio da  Resolução CPJ/PI nº 04, de  17 de agosto de 2020, 
regulamentou, no âmbito do MPPI, o Acordo de Não Persecução Cível/ANPC, envolvendo 
hipóteses configuradoras de improbidade administrativa.

3.6 Corregedoria Geral do MPPI

A Corregedoria Geral foi outro órgão que se  destacou no ano de  2020 na  
implantação de práticas inovadoras, realizando correições, inspeções e  audiências  virtuais,  
agregando, assim, o trabalho remoto para a plena continuidade das suas atividades.

Reconhecendo a importância do órgão e que a solução para questões relativas ao 
aprimoramento da atividade ministerial demandam atuação articulada e uma construção 
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coletiva, a Procuradoria Geral de Justiça expandiu a participação da Corregedoria em 
diversas Comissões e Comitês institucionais, a exemplo do Comitê Estratégico de Tecnologia 
da Informação/CETI, Regulamentação do Teletrabalho, Comitê de Saúde e Qualidade de 
Vida no Trabalho/SQVT, Comissão  para Implantação de  Secretarias Unificadas, bem 
como no Gabinete de Acompanhamento  e Prevenção de Contágio pelo Coronavírus,  
dentre  tantas outras.

3.7 Fortalecimento da Ouvidoria

A expansão de atividades e a maior proximidade da Ouvidoria com a sociedade 
piauiense foram as marcas da atuação desse órgão em 2020.

Houve a criação de  novos  canais  de  atendimento  ao público,  com incremento 
de mais 4 meios de acesso e atendimento do cidadão, notadamente: o  aplicativo  MPPI  
COVID-19,  para denúncias e reclamações em face dos órgãos públicos no combate à 
pandemia, e o WhatsApp, o que resultou no incremento de  75% de  sua atuação perante 
a  sociedade  piauiense.

Alinhada à Política Nacional de Atendimento ao Público, instituída pela Resolução 
CNMP nº 205/2019, a Ouvidoria MPPI vem promovendo a cultura de ouvir o  cidadão,  
de ampliar os espaços de diálogo com os  mais  diversos  públicos, possibilitando  maior  
satisfação das necessidades da sociedade e estímulo à participação social.

4 AJUSTES NA ROTA

Superado o impacto inicial, a viagem ao longo de 2020 seguiu com as adaptações 
necessárias no modelo de gestão e nas estratégias de atuação.

O MPPI realizou um momento festivo em comemoração aos 129 anos de fundação, 
retomou a construção do Plano Estratégico 2020-2029, retornou parcialmente às 
atividades presenciais e recebeu premiações.

4.1 Celebrar é preciso

Os 129 anos do Ministério Público do Estado do Piauí foram comemorados   em 
cerimônia virtual realizada no  dia  27  de  maio  de  2020.  A programação incluiu  o 
lançamento do Hino Oficial de MPPI, na interpretação do Coral Vozes do MP, com letra de 
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Shaianna da Costa Araújo e Thiago Pereira E Silva e música do  maestro  Raimundo  Aurélio  
Melo,  exaltando a atuação do MPPI na defesa dos direitos humanos e da democracia.

Na ocasião, a professora e filósofa Lúcia Helena Galvão, integrante da organização 
internacional Nova Acrópole, ministrou palestra sobre o tema “Sentido e Qualidade de 
Vida”.

4.2 Retomada da construção do Plano Estratégico 2021-2029, instituição da Política 
de Justiça Restaurativa e Tratamento Adequado de Conflitos e criação do NUPAR

Em 17 de julho, o Ministério Público do Estado do Piauí aderiu ao Mapa Estratégico 
Nacional do Ministério Público, em cerimônia realizada por videoconferência e transmitida  
ao vivo pelo canal oficial do YouTube, contando com a participação do Conselheiro Sebastião 
Caixeta, presidente da Comissão de Planejamento Estratégico do Conselho Nacional do 
Ministério Público-CPE/CNMP, e outros representantes dessa Comissão.

O novo Mapa Estratégico Nacional está dividido em três perspectivas de atuação: 
resultados para a sociedade, processos integradores e aprendizado e crescimento.

Na ocasião, foi instituída a Política de Justiça Restaurativa e Tratamento Adequado 
de Conflitos e criado o Núcleo de  Prática Autocompositivas e Restaurativas/NUPAR, 
por intermédio do Ato PGJ nº 1021/2020, além de atualizados os projetos do PGA 
2020-2021.

A Política de Justiça Restaurativa e Tratamento Adequado  de  Conflitos  e  o NUPAR 
têm como objetivo assegurar à sociedade  o efetivo acesso à justiça, a disseminação da 
cultura de pacificação, a redução da litigiosidade e a satisfação social por meio de uma 
atuação prioritariamente resolutiva.

4.3 Criação do Comitê Gestor de Riscos ao Trabalho Presencial e Grupos de Trabalho 
e lançamento do Plano de Retorno

Dando seguimento à gestão de riscos, a PGJ instituiu o Comitê Gestor de Riscos de 
Retorno ao Trabalho Presencial e Grupos de Trabalho, vinculados a esse Comitê, conforme 
Portarias PGJ/PI nº 1086 e 1087.

O Comitê, sob coordenação da  PGJ, congregou a Assessoria de Planejamento e 
Gestão, Secretaria Geral, Corregedoria Geral, Ouvidoria, PROCON, Direção da sede leste 
de Teresina, Direção da sede de Floriano e Analista ministerial – Medicina.



Revista Eletrônica do Ministério Público do Estado do Piauí
Ano 01 - Edição 01 - Jan/Jun 2021 113

Os Grupos de Trabalho foram constituídos por servidores de diversos setores, 
reunidos  nas seguintes  áreas  temáticas: 1)  Normatização; 2) Pessoas; 3) Treinamento, 
desenvolvimento e inovação; 4) Aquisição e logística; 5) Tecnologia da informação; 6) 
Comunicação; e 7) Segurança institucional.

Cada Grupo planejou as ações na sua área temática para proporcionar o retorno 
gradual e seguro às atividades presenciais.

As ações planejadas foram compiladas pelo Grupo de Trabalho – Eixo Normatização, 
validadas pelo Comitê e resultaram na publicação do Ato PGJ nº1022/2020, estabelecendo 
as diretrizes e as medidas para a retomada gradual das atividades presenciais e prevenção 
de contágio e propagação do novo coronavírus, no âmbito do MPPI.

A retomada das atividades presenciais previa  a observância  de  quatro planos: 
1) Plano de Limpeza e Desinfecção; 2) Plano de Manejo de Integrante com Suspeito 
de COVID-19; 3) Plano de Espaço-Arquitetônico de Biossegurança; e 4) Protocolo de 
Segurança Sanitária.

Para  o  retorno  foram  oferecidas  capacitações  organizadas  pelo  Grupo  de   
Trabalho Treinamento, desenvolvimento e inovação,  em parceria com o CEAF e  GSI.  
Essas capacitações  reforçadas  por  cartilhas: 1) COVID-19, prevenção e orientações; 
2) Orientações de Autocuidado e Limpeza do Prédio; 3) Atendimento ao Público;  e  4)  
Motoristas:  como limpar o carro e evitar contaminação. Todas disponibilizadas no site do 
MPPI.

A segurança sanitária demandou a estruturação do ambiente físico, conforme o 
Plano Espaço-Arquitetônico de Biossegurança, elaborado pela Coordenadoria de Perícias 
e Pareceres Técnicos, também disponível no site do MPPI.

Outras estratégias de segurança sanitária consistiram na aquisição de máscaras, 
materiais de limpeza, testes para detecção da COVID-19, barreiras acrílicas, dentre outros 
equipamentos, os quais foram distribuídos na Capital e no interior. O Plano de Retorno foi 
apresentado em reuniões com os integrantes, por intermédio da plataforma teams.

4.4 CEAF: capacitação virtual e parcerias

O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional/CEAF é um órgão auxiliar 
criado pelo Lei Orgânica do MPPI e implantado em 2016, por intermédio do Ato PGJ nº 
612, com a finalidade de promover o aperfeiçoamento profissional e cultural dos integrantes 
do MPPI.
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Em 2020, o órgão também inovou com a oferta de capacitações e treinamentos on 
line, assegurando a acessibilidade por meio da  participação de  intérprete de libras, com 
a regionalização de alguns eventos. As estatísticas demonstram que 75,4% dos membros 
e 68,8% dos servidores da Instituição participaram de algum evento durante esse ano.

As parcerias foram fortalecidas, a exemplo da cooperação técnica com o Ministério 
Público do Estado do Rio Grande do Norte/MPRN e o Instituto Rui Barbosa.

O projeto Encontro com a Leitura reuniu participantes uma vez por mês, com 
apresentação de 7 livros, no decorrer de 2020, utilizando a plataforma teams.

4.5 Condecorações

No cenário de pandemia, o MPPI atendeu a todos os critérios estabelecidos 
no Manual do Portal da Transparência do  MPPI, atingiu 100%  de aproveitamento e 
mantendo-se no topo  do “Transparentômetro do CNMP”.

O MPPI também obteve nota máxima no Radar Estratégico relativo ao ano de 2020, 
atingindo o desempenho de  100% e o conceito “excelente”. Trata-se de  um  instrumento 
utilizado pelo CNMP para analisar  o alinhamento das unidades do  MP brasileiro  ao 
Planejamento Estratégico Nacional.

O projeto “Ministério Público pela paz no trânsito e em defesa da vida” conquistou 
o terceiro lugar no  Prêmio CNMP 2020, na  categoria “Unidade e Eficiência da Atuação 
Institucional e Operacional”. A execução desse projeto  foi iniciada  em 2016, sob coordenação 
da Procuradoria Geral de Justiça, articulada internamente com a Ouvidoria, Centros de 
Apoio Operacional, PROCON, Promotorias de Justiça, e, externamente, com o Governo 
do Estado, Poder Judiciário, Município, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Corpo 
de Bombeiro, Associação de Prefeitos Municipais, Departamento de Trânsito, Defensoria 
Pública, CIPTRANS, STRANS, SEDUC, Ministério Público do Trabalho e outros órgãos.

5 UMA PARADA

No dia 02 de dezembro, os integrantes do MPPI e a sociedade piauiense foram 
surpreendidos pelo falecimento do Procurador de Justiça Antônio Gonçalves  Vieira, após  
39 anos de  carreira ministerial e com um  legado de conquistas e vitórias em prol  do 
fortalecimento do MPPI.

Em respeito ao membro ministerial, foram adiadas as comemorações pelo Dia do 
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Ministério Público, agendadas para 14 de dezembro, que incluíam  a  entrega  de  diversos 
prêmios e da Insígnia do Mérito do MPPI –  Procurador  de  Justiça  Darcy  Fontenelle  
de Araújo.

6 A POLÍTICA DO CUIDADO

Para o ano de 2020, o Comitê de Saúde de Vida no Trabalho/SQVT aprovou 
um calendário de atividades, após a escuta e sugestões  dos  integrantes  da  Instituição.  
Contudo, com a decretação da pandemia e a percepção dos  prováveis  impactos  sobre  a 
qualidade de vida e saúde mental, esse calendário foi reformulado e adaptado ao ambiente 
remoto.

Desse modo, o SQVT também acompanhou a onda de  inovações implantadas nos 
diversos setores, colhendo resultados  positivos, em meio a um ambiente de adversidades. 
Prevaleceu a política do cuidado: consigo, com o outro, com a sociedade e com a 
Instituição.

6.1 Algumas ações em SQVT

As atividades planejadas pelo SQVT, após validação pela PGJ, integram  o Programa 
Bem Viver no MPPI, executado com o apoio da APG.

O Comitê é gerido pela APG e integrado por representantes de diversos órgãos, 
conforme Portaria PGJ nº 799/2020. As reuniões ordinárias acontecem às primeiras  
terças- feiras de cada mês e, extraordinárias, sempre que convocadas.

O calendário executado em 2020 incluiu projetos antigos, reformulados para  a 
modalidade remota, e novos projetos, concebidos ante as demandas emergentes do período 
pandêmico:

a. Coral “Vozes do MP”: realiza ensaios semanais, às 16h, das terças-feiras; em 
2020, fruto dos ensaios  e produção no ambiente remoto, lançou  vídeos com  o  
Hino  Oficial  do MPPI, durante as comemorações do Dia Estadual do MP, e de 
outras músicas.

b. Ginástica Laboral: orienta atividades de  alongamento, em ambiente remoto, por 
profissional fisioterapia.

c. Momento de Equilíbrio: promove momentos de reflexão sobre temáticas diversas, 
facilitados por convidados, com encontros quinzenais, às sextas-feiras.

d. Setembro Amarelo:  com o lema “Eu me importo com você”, as atividades 
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desenvolvidas em 2020 congregaram ações nos ambientes remoto e presencial; 
no “Dia D” ocorreu o plantio de mudas de ipês no jardim da sede leste do MPPI 
de Teresina, além da distribuição de sementes de girassóis e camisetas.

O período pandêmico também inspirou a criação de novos projetos:
a. SQVT em Casa: com uma programação especial desenvolvida diariamente, 

incluindo os finais de semana, mediante o envio de mensagens edificantes pelo 
WhatsApp e e-mail institucional.

b. Bate Papo com Especialistas e Rodas de Conversa: diálogos em temáticas 
diversas, todas relacionadas à qualidade de vida no trabalho, com convidados do 
próprio MPPI ou externos.

c. Atendimento Psicológico On Line: escuta e aconselhamento por intermédio 
da plataforma teams, beneficiando integrantes e estagiários, mediante prévio 
agendamento.

A Campanha “Amar Também é Agir” visa atender à saúde social de integrantes 
do MPPI, consistindo na  arrecadação mensal de  doações, mediante desconto em folha 
de pagamento, em benefício de entidades filantrópicas, de Teresina e do interior do Estado. 
Tais entidades são escolhidas mediante indicação e votação dos integrantes do MPPI, por 
intermédio da plataforma Forms.

Nesse período da pandemia, também foram  produzidas  e  publicadas  pela  Assessoria 
em Psicologia do MPPI vídeos em temáticas motivacionais e três cartilhas na temática 
de saúde de qualidade de vida: Guia Prático para Controlar a Ansiedade; Guia Prático para 
a Comunicação Não Violenta; e Guia Prático para a Síndrome de  Burnot. Todas  estão 
disponíveis no site da Instituição.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A integração e o diálogo tanto internos como  o interinstitucional, o  foco  no  
atendimento ao cidadão e a atuação extrajudicial no fomento de políticas públicas, pautaram 
a atuação do MPPI na construção de soluções para questões sistêmicas e complexas, 
visando à proteção de vidas e à defesa dos direitos humanos.

A resiliência, o compromisso e a força dos integrantes da Instituição motivaram 
uma atuação integrada e articulada, os  aprendizados  multidisciplinares  e  a  expansão de  
parcerias no cumprimento da missão constitucional de agente de transformação social.
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Constata-se, assim, uma atuação proativa e resolutiva do MPPI que gerou resultados 
positivos no  enfrentamento da pandemia da COVID-19, no ano de 2020, por meio da 
implantação de modernos instrumentos de gestão e práticas inovadoras visando ao 
atendimento mais célere das demandas sociais, adequados aos tempos de pandemia.
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