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 O Ministério Público do Estado do 
Piauí, imbuído do propósito de contribuir para 
o desenvolvimento da pesquisa científica, con-
siderando a importância de difundir os traba-
lhos desenvolvidos por membros e servidores 
no âmbito do Ministério Público, assim como 
a necessidade de incentivar o estudo e a dis-
cussão sobre assuntos relevantes e atuais que 
incrementem a produção acadêmica no âmbi-
to da Instituição, divulgando ideias e conhe-
cimentos de interesse da atuação ministerial, 
apresenta, com grande satisfação e sensação de 
cumprimento do proposto, a primeira edição 
da Revista Eletrônica do Ministério Público do 
Estado do Piauí, elaborada tendo em vista a de-
mocratização do conhecimento propiciada pela 
rede mundial de computadores.

Idealizada sob uma perspectiva plural de 
abordagens, porém versando sempre sobre te-
máticas inerentes aos interesses tutelados pelo 
Ministério Público e/ou às funções institucionais 
a ele atribuídas pela Constituição da República e 
por leis infraconstitucionais, a Revista Eletrônica 

do Ministério Público do Estado do Piauí tem como missão servir à comunidade como um 
instrumento de informação e divulgação, motivando a difusão do conhecimento e discus-
são a respeito de assuntos relacionados ao Ministério Público e suas atribuições.

Em razão do lançamento da primeira edição de Revista Eletrônica, o Ministério 
Público do Estado do Piauí agradece a todos os envolvidos no projeto, desde à sua idea-
lizadora a Procuradora-Geral de Justiça Dra. Carmelina Maria Mendes de Moura, à toda 
equipe do Centro de Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Estado do Piauí, 
capitaneado pela Procuradora de Justiça Dra. Teresinha de Jesus Marques, Diretora-Geral 
do CEAF e também Presidente do Conselho Editorial da Revista, assim como aos corpos 
do Conselho Editorial e do Conselho Gestor, e, em especial, aos pareceristas convidados, 
pertencentes às mais diversas áreas e instituições, que tão generosamente cederam seu 
tempo e seu conhecimento para a construção desse novo veículo de divulgação de produ-
ção científica. A Revista Eletrônica do Ministério Público do Estado do Piauí é constituída 
pelos seguintes órgãos: Conselho Gestor, Conselho Editorial e Corpo de Pareceristas. Fa-
z-se necessário, ainda, ressaltar que a Revista Eletrônica do Ministério Público do Estado 
do Piauí não existiria se não fossem os autores que encaminharam seus artigos para esta 
primeira edição, por isso, também a eles os mais sinceros agradecimentos.
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Feitas as menções e agradecimentos acima, passa-se a algumas informações relevan-
tes sobre a Revista. Trata-se de um periódico científico, em formato online, com perio-
dicidade semestral, cujas publicações dar-se-ão até o último dia dos meses de junho e de 
dezembro de cada ano. Encontra-se hospedada no sítio eletrônico do Ministério Público 
do Estado do Piauí, oferecendo acesso livre e imediato ao conteúdo integral de todas as 
suas publicações, comprometendo-se com a máxima difusão do conhecimento que produz.

É preciso ressaltar que, a par da excelente qualidade dos artigos publicados na Re-
vista, ela não é objeto de comercialização ou enriquecimento a partir de trabalho nela pu-
blicado. Não há cobrança de valor financeiro aos autores para submissão e/ou publicação 
de trabalhos. O autor que publica na Revista é absolutamente responsável pela produção 
pessoal de seu trabalho na hipótese de caracterização de qualquer figura antijurídica, sendo, 
inclusive, o conteúdo intelectual do artigo de inteira responsabilidade do autor.

Trata-se de um periódico com caráter multidisciplinar, que permite acesso à infor-
mação em diversas áreas do Direito, bem como em ciências correlatas, o que torna a Re-
vista democrática dentro da temática a que se propõe.

Enquanto veículo eletrônico de registro e divulgação científica, a Revista tem como 
objetivos específicos a publicação de trabalhos em áreas de interesse do Ministério Público 
e impactantes à sociedade, como já mencionado, mas, além disto, o fomento do intercâmbio 
de experiências em sua especialidade com outras Instituições, nacionais ou estrangeiras, 
que mantenham publicações congêneres, bem como a promoção da reflexão crítica e a pro-
posição de ações e práticas dirigidas ao aprimoramento da atuação ministerial.

Neste intuito, ela é estruturada em quatro seções: artigos; resenhas de obras acadê-
micas e literárias e entrevistas; resumos de Teses, Dissertação ou Monografia; trabalhos e 
projetos executivos desenvolvidos por membros e servidores do MPPI.

Foram muitos os artigos enviados para a publicação, com excelente qualidade e con-
teúdos deveras relevantes. Porém, dada a enorme quantidade de trabalhos apresentados, 
superando mesmo as expectativas do Conselho Editorial, nem todos puderam ser, neste 
momento, publicados. Ainda assim, considerando se tratar da primeira edição da Revista, 
e no intuito de prestigiar os autores que depositaram sua confiança na Revista Eletrônica 
do Ministério Público do Estado do Piauí e em seu Conselho Editorial, foi ampliado, neste 
primeiro número, a quantidade de artigos publicados.

Na intenção, tanto de contribuir para a pesquisa e produção cientifica no âmbito 
da Instituição Ministério Público e de suas temáticas preferenciais, quanto de informar, 
dar conhecimento e permitir à sociedade acesso ao que sejam as atribuições ministeriais e 
ao trabalho que o Ministério Público do Estado do Piauí realiza, sua Revista Eletrônica se 
apresenta e se propõe a ser um espaço democrático de discussão da ciência, firmando-se no 
cenário nacional e internacional de produção do conhecimento.

Com grande felicidade, desejamos a todos uma ótima leitura e esperamos correspon-
der às expectativas do público leitor.


