
Companheiras e Companheiros, colegas de todas as regiões,Participantes do XIII Encontro,
É uma renovada satisfação nos reunirmos, nos dias 8, 9 e 10 de maio, para discutir formas  de  aprimorar  a  defesa  do  consumidor.  A  busca  da  integração  entre  o Ministério Público Federal e os Ministérios Públicos Estaduais é o tema deste evento.O  que  cada  órgão  do  Ministério  Público  faz  atende  a  uma  divisão  de  trabalho disposta na Constituição e nas leis. Essa divisão busca conferir eficiência à complexa máquina do Estado; porém, devemos evitar o risco de uma complexidade caótica, em que a instituição do Ministério Público seja composta de várias cabeças que não se comuniquem, nem se reconheçam. A ideia que nos moverá durante este Encontro é promover a interação entre as diferentes faces dos Ministérios Públicos, mas todas dedicadas  ao  interesse  social  expresso  na  proteção  e  defesa  da  sociedade consumidora e na promoção das boas práticas regulatórias.O processo de interação contém uma proposta ambiciosa,  que nos convida,  num plano superior, a separar o que é pessoal do que é institucional para fazer prevalecer o sentimento comum de bem servir à sociedade. O fortalecimento institucional nesse processo depende da identificação dos seus membros, procuradores e promotores, de pontos de convergência que inspirem a unidade de ação.Na  perspectiva  de  obter  a  colaboração  em vista  de  objetivos  claros  e  possíveis, espero encerrar este Encontro com resultados produtivos. Gostaria de ter um Termo de Intenções fundado em interesses e objetivos comuns e na promoção de meios de prevenção  de  conflitos.  Nesses  pressupostos,  acredito  que  podemos  avançar  em busca  de  uma  agenda  mínima  de  temas  nacionais.  Em  momento  posterior,  de aproximação  da  3ª CCR,  dos  CAOPs  e  da  MPCon  em  torno  desses  temas,  ações articuladas  poderão  ser  construídas,  com  o  auxílio  dos  grupos  de  trabalho. Favorecidos pela abertura de canais de comunicação sistemática, poderemos, enfim, assegurar  mais  eficiência  e  eficácia  ao  mecanismo  de  atuação  dos  Ministérios Públicos.Desejo a todos bom trabalho e muita paz.Maceió, maio de 2013.
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