
Caro(a) Colega
 
Cumprimentando-o(a), comunico que foi criado um grupo de e-mails com vistas à

discussão do temas afetos à área da Infância e Juventude, composto apenas por membros do
Ministério Público.

 
A iniciativa  decorreu da necessidade da criação de um espaço próprio do MP

Brasileiro para a elaboração de teses, realização de debates, troca de peças e informações
entre os colegas que atuam em tão delicada área.

 
A proposta  é  uma continuação  de  um projeto  que  já  redundou na  criação  do

PROINFANCIA  -  Fórum  Nacional  dos  Membros  do  Ministério  Público  da  Infância  e
Adolescência. 

 
Tal ideia não vem de encontro com os demais fóruns de discussão já instituídos,

tais como a ABMP e a COPEIJE, entre outros, com os quais, inclusive, possuímos grande
interlocução.

 
Todavia,  a  pluralidade  de  instituições  componentes  da  ABMP  (especialmente

após  a  inclusão  da  Defensoria  Pública,  que  se  encontra,  neste  aspecto,  extremamente
articulada,  levando teses prontas de seus anuais congressos), bem como o caráter  político
administrativo da COPEIJE (os colegas que compõem tal foro são indicados pelos respectivos
Procuradores-Gerais de Justiça, sem embargo da capacidade e brilhantismo dos mesmos), fez
com que sentíssemos a necessidade da criação de um espaço verdadeiramente democrático,
plural e horizontal. Todavia, exclusivo do Ministério Público.

 
Ao invés de enfraquecer os fóruns já instituídos, pensamos que a criação deste

grupo nos auxiliará, para que possamos, internamente, discutir, elaborar e pautar as teses do
Ministério Público nesses demais espaços. 

 
Por oportuno, informo que o grupo de e-mails se encontra com 220 componentes

e já está prestes a realizar o seu III Congresso Nacional, que ocorrerá de 29/04 a 01/05 em
Brasília/DF, para o qual externamos, de pronto, o nosso convite.

 
Os  colegas  interessados  podem enviar  os  e-mails  que  desejam cadastrar  para

andretuma@mpmg.mp.br, que efetivaremos a inclusão de forma imediata.
 
Fraternalmente,

 

André Tuma Delbim Ferreira
Promotor de Justiça da Criança e do Adolescente

MP/MG

mailto:andretuma@mpmg.mp.br

