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Apresentação
 A primeira edição da REVISTA 

ELETRÔNICA do Ministério Público do Es-
tado do Piauí representa grande avanço dessa 
unidade ministerial, que mesmo com inúme-
ras dificuldades, evolui para uma estrutura-
ção técnica e tecnológica mais eficaz, dotada 
de meios que permitem ampliação de conhe-
cimentos jurídicos aptos ao pleno êxito do 
exercício de defesa da cidadania, por mem-
bros e servidores.

 Os desafios contemporâneos do 
Ministério Público Piauiense exigem deba-
tes acerca das questões estratégicas a serem 
enfrentadas, com vistas ao aperfeiçoamento 
efetivo do trabalho de transformação social 
esperado pela sociedade piauiense.

 O Ato PGJ nº. 1036, de 22 de ou-
tubro de 2020, da Excelentíssima Procura-

dora Geral de Justiça CARMELINA MARIA 
MENDES DE MOURA, criou a REVISTA 
ELETRÔNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, 
que objetiva difundir temáticas diversificadas 

de interesse da atuação ministerial, incentivando produção acadêmica, buscando conhe-
cimentos plurais e relevantes, sempre na busca do aprimoramento das inúmeras missões 
institucionais que nos outorgou a Constituição Federal.

 O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional dos membros do Ministério 
Público do Estado do Piauí (CEAF/PI), sente-se honrado em ser o vetor dessa con-
quista da classe ministerial, que proporciona e estimula a discussão entre seus membros 
acerca de temas recorrentes dentro das atribuições institucionais e soluções adotadas a 
nível nacional.

 Com formato e caráter multidisciplinar, a REVISTA ELETRÕNICA DO MINIS-
TÉRIO PÚBLICO disporá de espaço editorial para a publicação de artigos, monografias, 
temas diversificados e de relevância, relacionados às atribuições ministeriais, áreas do 
Direito e ciências afins, que engrandecerão e ampliarão os limites lógicos da nossa ati-
vidade administrativa, judicial e extrajudicial.

 Constitui-se em veículo de divulgação de trabalhos jurídicos inéditos na área do 
Direito e ciências sociais, contribuindo os colaboradores ativos para a fomentação da 
produção intelectual dos membros e servidores do Ministério Público piauiense, parti-
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cipando assim, da evolução do Estado nas ciências jurídicas e sociais.
 A evolução social e do Direito brasileiro, requer estudo permanente, inovação, 

conhecimentos técnicos, sociológicos e humanísticos, que nos permitam resolutividade 
mais positiva das demandas que nos chegam em gabinetes, de forma administrativa, 
extrajudicial ou judicial.

 Os avanços e sucesso das atividades do CEAF/PI, deve-se à efetiva parceria e 
participação dos CENTROS DE APOIO OPERACIONAL do Ministério Público – CAO 
de Defesa da Infância e Juventude, CAO de Defesa do Meio Ambiente, CAO de Defe-
sa da Saúde, CAO de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público, CAO às 
Promotorias de Justiça Criminais, CAO de Defesa da Educação e da Cidadania, PRO-
CON(Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor); GAECO (Grupo de 
Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado) OUVIDORIA (responsável 
pelo encaminhamento de denúncias, reclamações, críticas, elogios, aos órgãos legiti-
mados para as providências legais); GSI (Gabinete de Segurança Institucional); GA-
CEP (Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial), os quais, 
promovem por meio de suas áreas de atuação, cursos, palestras, seminários, oficinas, 
sempre voltados para o aperfeiçoamento cultural e êxito nas ações empreendidas pelos 
integrantes e servidores do Ministério Público.

 As transformações do papel do Estado na sociedade obrigam à constante evolu-
ção do Direito e seu aperfeiçoamento, exigindo dos operadores, atualização permanente 
com as modificações, revogações, inovações das normas jurídicas, contribuindo a Revis-
ta Jurídica com a materialização da produção acadêmica de pesquisadores e divulgação 
de temas que direcionam os rumos científicos e influxos de uma nova atmosfera cultural 
da instituição.

 À equipe administrativa do Ministério Público do Estado do Piauí e à equipe 
executiva do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF/PI) – GLADYS 
MARTINS GOMES MARTINS DE SOUSA (Diretora Substituta), VIVIANE RIOS MA-
GALHÃES (Assessora Pedagógica) ZÉLIA BEATRIZ MORAIS FERNANDES SOBRAL 
e NINA ARAÚJO MELO LEAL (Assessoras Especiais), DANIEL RIBEIRO MARQUES 
(Bibliotecário) e CERES CRONEMBERGER SOBRAL FRANCO (Auxiliar de Bibliote-
ca), nossas homenagens e agradecimentos pela dedicação e amor a esse órgão de capa-
citação porque, de forma profissional e integrada, estão sempre voltados para a perfeita 
consecução das finalidades a que se propõe essa Escola, na realização de cada evento, 
no êxito produtivo de cada temática, de modo que sempre vigore a plena eficiência na 
missão a que se destina.

 Como afirma Augusto Cury, “Bons profissionais, valorizam a força do grupo, vi-
vem interagindo, não são individualistas, mas trabalham e lutam pelo sucesso da equipe” 
(O Código da inteligência).


