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 O Subprocurador Geral da República, Augusto Aras, encerrou a programação desta sexta-feira 
(7) no CONEXIDADES. Apresentando o painel “Ministério Público Federal: Por um ministério público 
moderno e municipalista”, o palestrante reforçou o quanto é difícil ser gestor no Brasil e o quanto é 
difícil ter compreensão de certas instituições acerca da vida política do país.
 “Um ministério publico moderno e de conteúdo municipalista pode em muito contribuir para 
que grandes partes dos nossos problemas contemporâneos possam ser mitigados. E para termos um 
ministério assim, precisamos compreender que o sistema de justiça não atua de acordo com a opinião 
pública, seu farol é a constituição e as leis do país”, afirmou Aras.
 De acordo com o Subprocurador, o Ministério tem uma atividade que antecede a punição. “Os 
clássicos nos ensinam que a boa-fé se presume e a má-fé se prova. Os clássicos nos ensinam que é 
preciso primeiro compreender os fatos para que depois apliquemos as leis. Mas, a dura realidade que 
temos na contemporaneidade é o desejo permanente de certas instituições, e a pretexto de cumprir a 
lei, fazer uma verdadeira sociedade de espetáculo às custas da atividade sagrada da política, sem a 
qual só existe a guerra”, explicou.
 Augusto Aras ainda falou sobre atuação do Ministério Público que impõe constante vigilância 
na ordem econômica, no patrimônio nacional e social, no meio ambiente, na defesa das comunidades 
indígenas e quilombolas e, particularmente, nos direitos fundamentais. 
 “Mas falar em defesa não significa dizer que tenhamos que nos empoderar simplesmente 
dizendo não. Esse não que empodera não é o mais eficiente, muitas das vezes. É preciso que esse 
ministério público moderno se afaste dessa visão negativista e diga não ao prefeito como forma de 
empoderamento. O não que empodera é o não que atravanca o desenvolvimento econômico desse 
país. Podemos fazer com que tenham um ministério publico moderno não para amedrontá-los, mas 
para dialogar, e que busque a melhor resposta e solução”, completou o palestrante.
 Neste painel, compuseram também a mesa debatedora: Mireli Cristina Leite Ruviéri Martins, 
Vereadora de Orindiúva, Giuliano Hildebrand Cardinali, Vice Prefeito de São Carlos, Paulo Roberto 
Aurelietti, Vereador de Divinolândia, Solange Caron, Vereadora de Tarumã, Rodrigo Antonio Correa, 
Vereador de Três fronteiras, Dr. Henrique Nelson Calandra, Desembargador aposentado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, Marcos Tolentino, Presidente da Rede Brasil de Televisão e Frederico Becker, 
prefeito de Bom Jesus do Rio Grande do Sul.


