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Mensagem da PGJ
Apresentar ao público a primeira 

edição da Revista Eletrônica do Ministério 
Público do Estado do Piauí é vivenciar mais 
um sonho, celebrar a concretização de mais 
um projeto. Esta edição inaugural reúne 
mais de 500 páginas de produção científica, 
empreendida por muitas mentes e mãos. É 
uma excelente representação do espírito de 
cooperação e parceria que tem norteado as 
atividades no MPPI: juntos, podemos fazer 
mais e melhor. E o que é mais gratificante: 
mobilizando a comunidade, incentivando a 
construção do conhecimento.  

Neste cenário de pandemia, em que 
as relações sociais se transformam e no 
qual  podemos constatar com ainda mais 
segurança a importância da ciência, é uma 
alegria perceber que tantas autoras e auto-
res estão refletindo, avançando, pensando 

a nossa realidade. Estão, sobretudo, contri-
buindo para um fazer profissional mais re-
solutivo, direcionado e ágil, na área do Di-
reito e em várias outras.

Encontramos na multidisciplinarida-
de e na pluralidade de vozes fatores de enriquecimento da nossa publicação, consi-
derando que a atuação do Ministério Público é sistêmica por natureza, perpassando 
diversas abordagens e temas. 

Por isso, agradeço a cada autor e autora que construíram esta Revista: são estu-
diosos e estudiosas de todo o Brasil, incluindo integrantes do nosso Ministério Público. 
Agradecimentos também à dedicada equipe que materializou este projeto: os membros 
do Conselho Editorial e do Conselho Gestor, além dos valorosos pareceristas que gen-
tilmente nos prestigiarem com seus conhecimentos e seu tempo para que todos os tra-
balhos aqui publicados fossem de notória qualidade. 

E agradeço sobretudo aos leitores e às leitoras, com votos para que os 32 artigos 
veiculados nesta festiva edição inaugural contribuam para a formação de cada um e para 
o progresso da nossa sociedade. Que o conhecimento nos guie em direção a um mundo 
mais justo e solidário, e que a construção coletiva do saber sempre tenha como objetivo 
a promoção da Paz e do Bem.

Por Carmelina maria 
mendes de moura

Procuradora-Geral de Justiça 
do Estado do Piauí


