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Mensagem do PGJ
A segunda edição da Revista Eletrô-

nica do Ministério Público do Estado do 
Piauí consolida o papel da instituição como  
instância produtora de conhecimento. Se o 
MPPI se propõe a ser um agente de trans-
formação social, é imprescindível conside-
rarmos que a construção contínua do saber 
é a base do desenvolvimento da humani-
dade. 

Trabalhando pela difusão da produ-
ção científica, contribuímos para o apri-
moramento da nossa própria atuação, ao 
tempo em que estimulamos a discussão 
fundamentada sobre temas de destacada 
relevância para a população. 

Na esteira do êxito da edição inau-
gural, permanecemos seguindo uma linha 
multidisciplinar, com espaço aberto para a 
pluralidade de vozes. Esta edição, que pos-

sui mais de 300 páginas escritas por muitas 
e capacitadas mãos e mentes, reúne 16 arti-
gos sobre variados assuntos, contemplando 
inúmeras abordagens, teorias e conceitos.

Tal diversidade enriquece sobrema-
neira nossa publicação e fortalece seu propósito, que é servir à comunidade. Por isso, 
presto especiais agradecimentos aos 27 autores e autoras que contribuíram, bem como 
às equipes do Conselho Editorial e do Conselho Gestor da Revista Eletrônica. Agradeço 
igualmente aos pareceristas, acadêmicos renomados que asseguraram a qualidade dos 
trabalhos aqui publicados.

Optamos por lançar esta edição, referente ao segundo semestre de 2021, durante 
as comemoração alusivas ao Dia Estadual do Ministério Público do Piauí, 27 de maio, 
por entendermos que o compromisso com a propagação do saber, em prol do aperfei-
çoamento contínuo, constitui a nossa essência, é um ponto basilar da nossa história e 
da nossa identidade. 

Aproveito o ensejo para agradecer também aos leitores e leitoras, nossos desti-
natários, que são a razão de ser desta publicação. Que o conhecimento construído para 
a Revista Eletrônica do MPPI e difundido por ela se coloque a serviço da edificação de 
uma sociedade mais justa e solidária. Obrigado!

Por Cleandro alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça 

do Estado do Piauí


