
Carta à Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR),

Como  integrantes  de  organizações  não  governamentais,  entidades  e  movimentos
socioambientais,  presentes  como  palestrantes  no  XXX  Encontro  Nacional  dos
Procuradores da República, gostaríamos de elogiar a iniciativa da direção da ANPR de
estabelecer um canal de diálogo institucional por meio da nossa participação neste
evento.

Entendemos essa oportunidade como o primeiro passo para a construção de uma
necessária e urgente parceria institucional entre sociedade civil  e Ministério Público
Federal, essencial ao nosso desejo comum de fortalecimento da cidadania por meio
da democratização do sistema de Justiça.

Nessa direção, propomos:

1. A criação de um mecanismo formal que garanta o espaço necessário para o
diálogo, o intercâmbio,  a articulação e a elaboração de estratégias que nos
permitam avançar em direção aos nossos objetivos comuns;

2. A possível extensão dessa parceria à Defensoria Pública, na medida em que
entendemos  que  ela  e  o  Ministério  Público  Federal  são  instituições
fundamentais  para  garantir  os  direitos  cidadãos,  uma  vez  que  suas  ações
devem ser complementares de acordo com as leis; 

3. O engajamento do Ministério Público Federal no já existente movimento dos
estudantes de Direito de algumas das mais qualificadas faculdades do país
pela  revisão  curricular  de  seus  cursos,  hoje  dissociados  das  questões
prementes da realidade brasileira. Consideramos que a experiência do MPF
pode auxiliar na formação de profissionais engajados nas lutas pelos direitos e
comprometidos com a prática humanizada do Direito;

4. A inclusão,  nos cursos de formação e formação continuada oferecidos pela
Escola Superior do Ministério Público da União, de conteúdos que contribuam
para uma, cada vez maior, humanização do próprio MPF e para o consequente
comprometimento de seus operadores com as causas de grupos invisibilizados
da nossa sociedade.

Comandatuba (BA), 1 de novembro de 2013.
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