
EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  CORREGEDOR  NACIONAL  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO.

Reclamação Disciplinar nº 1.01326/2021-50.
Reclamante: José Antônio dos Santos Medeiros.
Reclamado: José Antônio Borges Pereira.

JOSÉ ANTÔNIO BORGES PEREIRA, membro do Ministério Público do Estado

de Mato Grosso, atualmente Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, inscrito no

Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 353.736.521-72, residente e domiciliado à Av. São Sebastião,

1617,  ap.  1801TRI,  CEP nº  78032-160,  Cuiabá  –  MT,  com endereço  eletrônico  profissional

jose.antonio@mpmt.mp.br, por meio do qual pode ser contatado para comunicação de quaisquer

atos  desta  Reclamação  Disciplinar,  vem  à  presença  de  Vossa  Excelência  PRESTAR

INFORMAÇÕES sobre o caso em tela, a fim de subsidiar a tomada de decisão por parte da

douta Corregedoria Nacional do Ministério Público, nos termos dos arts. 76 e 77 do RICNMP.

1. SÍNTESE DO FEITO ATÉ O MOMENTO.

Trata-se  de  reclamação  disciplinar  formulada  por  José  Antônio  dos  Santos

Medeiros,  Deputado Federal,  objetivando,  em sede de liminar,  a  determinação de  que eu me

“abstenha de efetuar declarações depreciativas, tendenciosas e de cunho político em especial

relacionadas à esfera federal, cujas atribuições são exclusivas do PGR” e, ao fim, que “sejam

aplicadas as sanções concernentes”.

Alega, em breve síntese, que dei declarações públicas, em meios de comunicação

locais,  “com teor  eminentemente  político,  o  que  denota  intuito  de  denegrir  autoridades,  em

especial o Presidente da República e o próprio Procurador Geral da República”
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Argumenta, ainda, que  proferi declarações, na qualidade de Procurador-Geral de

Justiça,  que  inseriram a  “instituição  em  debates  de  cunho  político  e  atacando  autoridades

federais  que  não  são  de  interesse  institucionais  ou  funcionais”,  por  não  serem,  à  luz  das

atribuições do Procurador-Geral de Justiça insculpidas na Lei Orgânica do Ministério Público do

Estado de Mato Grosso (LC nº 416/2010), de alçada do parquet Mato-Grossense.

Nessa linha de ideias, sustenta que houve extrapolação do direito à liberdade de

expressão, ao passo que as declarações, a seu ver, constituem comentários político-pessoais.

Recebida,  registrada  e  distribuída  a  reclamação  a  um  membro  auxiliar  da

Corregedoria Nacional para análise e manifestação, opinou o douto agente ministerial pela minha

notificação (reclamado) para prestar informações sobre o caso, nas termos do art. 76 do RICNMP,

o que foi acolhido pelo Coordenador Disciplinar Substituto da Corregedoria Nacional, de ordem

do Excelentíssimo Corregedor Nacional.

Ato contínuo, fui intimado eletronicamente, via sistema ELO, no dia 22.11.2021, o

que deu início ao prazo de 10 (dez) dias para manifestação, conforme certidão acostada aos autos.

2.  DO  CONTROLE  POLÍTICO  DA  CONDUTA  DO  PROCURADOR-

GERAL DE JUSTIÇA.

Antes  de  adentrar  ao  mérito  das  manifestações  tidas  pelo  reclamante  como

“ataques pessoais ao Presidente da República [e] ao Procurador-Geral da República”, há de se

ponderar a natureza das funções de Procurador-Geral, da República e de Justiça, e do controle de

suas condutas.

Embora  a  Lei  Orgânica  Nacional  do  Ministério  Público  (Lei  nº  8.625/1993)

estipule que os membros do Ministério Público brasileiro estão sujeitos a controle disciplinar e à

aplicação de sanções administrativas (art. 17, V1), há de se observar que a Carta da República de

1988 estabeleceu um regramento específico aos Procuradores-Gerais, da República e de Justiça,

que estão suscetíveis à fiscalização política do Poder Legislativo.

1 Art.  17.  A Corregedoria-Geral  do  Ministério  Público  é  o  órgão  orientador  e  fiscalizador  das  atividades
funcionais e da conduta dos membros do Ministério Público, incumbindo-lhe, dentre outras atribuições:
(...)
V -  instaurar,  de ofício ou por provocação dos demais órgãos da Administração Superior do Ministério
Público,  processo  disciplinar  contra  membro  da  instituição,  presidindo-o  e  aplicando  as  sanções
administrativas cabíveis, na forma da Lei Orgânica; (grifei)
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Como  funções eminentemente  políticas,  a  Lei  Maior  estabeleceu  que  o

Procurador-Geral da República somente será destituído com autorização do Senado Federal (art.

128, § 2º) e os Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal e Territórios pelo

respectivo Poder Legislativo (art. 128, § 4º).

Ao passo que a Constituição conferiu ao Presidente da República a iniciativa da

destituição do PGR, a LONMP fixou o início do processo de destituição dos Procuradores-Gerais

de Justiça de competência do Colégio de Procuradores de Justiça, senão vejamos:

Art.  12.  O  Colégio  de  Procuradores  de  Justiça  é  composto  por  todos  os
Procuradores de Justiça, competindo-lhe:
(...)
IV - propor ao Poder Legislativo a destituição do Procurador-Geral de Justiça,
pelo voto de dois terços de seus membros e por iniciativa da maioria absoluta
de seus integrantes em caso de abuso de poder, conduta incompatível ou grave
omissão nos deveres do cargo, assegurada ampla defesa;

No âmbito do Estado de Mato Grosso, na mesma linha segue a Lei Orgânica do

MPMT (LC 416/1010):

Art. 12 O procedimento interno de destituição do Procurador-Geral de Justiça,
por abuso de poder, conduta incompatível ou omissão grave, será instaurado
por iniciativa da maioria absoluta dos membros do Colégio de Procuradores de
Justiça, em proposta suficientemente instruída, e decidido por 2/3 (dois terços),
em votação aberta, assegurada a ampla defesa. 

Evidencia-se,  assim,  que  os  Procuradores-Gerais  de  Justiça  estão  sujeitos  à

fiscalização de eventual abuso de poder, conduta incompatível ou omissão, pelo Poder Legislativo

e,  no  caso  dos  autos,  por  iniciativa  do  Colégio  de  Procuradores  de  Justiça,  porquanto  a

Constituição Federal  estabeleceu regramento específico às  chefias  institucionais  do Ministério

Público.

Não se desconhece,  por outro  lado,  a  competência constitucional  do Conselho

Nacional do Ministério Público para aplicar sanções administrativas aos membros do Ministério

Público,  como  estipula  o  art.  130-A,  §  2º,  III,  da  Carta  de  19882,  entretanto,  é  necessário

2  Art. 130-A. (...)
(...)
§ 2º Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira
do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo lhe:
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compatibilizar os institutos, especialmente diante de uma situação de aparente conflito de normas

constitucionais.

Veja-se  que  em  um  cenário  de  controle  administrativo  sancionatório  dos

Procuradores-Gerais, poderia haver um caso, por exemplo, no qual se decida pela aplicação de

uma  sanção  disciplinar  de  aposentadoria  compulsória  ou  de  demissão  –  o  que  obviamente

acarretaria  afastamento  definitivo  da  função  de  Procurador-Geral  –,  entretanto,  ao  revés  das

disposições  constitucionais  que  restringem  a  destituição  do  chefe  institucional  ao  Poder

Legislativo. A meu ver, em caso como esses é necessário que se aguarde o fim do mandato ou a

destituição, caso a infração administrativa interfira também na seara política, para que se execute

a apena administrativa aplicada, resguardando-se, assim, as disposições constitucionais.

Cabe reconhecer então que o controle administrativo-sancionatório dos membros

do Ministério Público levada a efeito, tanto pelas Corregedorias locais, como pela Nacional, não

alcança  a atividade política dos Procuradores-Gerais,  da República e de Justiça,  por força  da

natureza dessas funções e da sistemática alinhavada pela Lei Maior,  que submete suas condutas

políticas à fiscalização do Poder Legislativo.

Há  quem  defenda,  inclusive,  que  os  Procuradores-Gerais  não  estão  sujeitos  a

sanções disciplinares justamente por a eles ser aplicável  somente o controle político pelo Poder

Legislativo  –  é  condição  excludente  –,  como  são  as  lições  de  Emerson  Garcia,  ao  tecer

considerações sobre os Procuradores-Gerais e as atribuições do de cunho disciplinar do Conselho

Nacional do Ministério Público3:

Considerando  a  amplitude  dos  poderes  correicional  e  disciplinar  do
Conselho, releva analisar se o Procurador-Geral, de Justiça ou da República,
terá a sua esfera jurídica por eles alcançada.

A nosso  ver,  não  são  necessários  maiores  desenvolvimentos  para  se
concluir pela negativa. Ao Conselho incumbe aplicar sanções administrativas,
não  estando  o  Procurador-Geral,  nessa  condição,  sujeito  a  sanções  de  tal
natureza. O Chefe da Instituição ocupa o ápice do escalonamento funcional,
inexistindo órgão de hierarquia superior com atribuição pra lhe aplicar sanções
administrativas.

(…)
III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos
Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional da
instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e
aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa;

3 GARCIA,  Emerson.  Ministério  Público:  organização,  atribuições  e  regime  jurídico.  3ª  Ed.  Rio  de
Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 131.
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Em questões afetas ao exercício funcional e ao padrão comportamental
por  ele  desenvolvido  no  âmbito  institucional,  somente  restará  a
responsabilização  política  (excluindo-se  os  planos  cível  e  criminal,  que
alcançam todo e qualquer agente público), a ser promovida no âmbito do Poder
Legislativo.

Não estando sujeito ao poder disciplinar do Conselho, será ilegítima a
realização  de  correições  e  inspeções  junto  a  estrutura  administrativa
especificamente vinculada à atuação do Procurador-Geral de Justiça, salvo se o
desiderato final, sem dissimulações, for o de aferir a conduta de determinado
membro  ou  servidor  do  Ministério  Público  ou,  mesmo,  anular  um  ato
administrativo.

Importante  mencionar  que  o  que  defendo  aqui  não  significa  dizer  que  os

Procuradores-Gerais  são  imunes  ao  controle  disciplinar  do  CNMP.  Sustento  que  em  casos

justamente como o dos autos, que se consubstanciam em manifestações de natureza política na

qualidade de Procurador-Geral –  como inclusive o próprio representante frisa na exordial –, logo,

uma atividade eminentemente política, seja eventual abuso de autoridade, conduta incompatível

ou omissão avaliada pelo Poder Legislativo, primando-se pelo ditame constitucional.

Em outras palavras, isso não implica dizer que enquanto membros do Ministério

Público,  aqueles  que  assumem  a  função  de  Procurador-Geral  não  estejam  sujeitos  à  sanção

administrativa disciplinar, entretanto, sobre a faceta política da função, há de se reconhecer que as

condutas são fiscalizadas pelo Poder Legislativo, sob pena de se inverter a ordem constitucional

estabelecida no art. 128, §§ 2º e 4º da CRFB/88.

Dessa forma,  a presente reclamação disciplinar não merece ser conhecida, o que

requeiro desde logo, em sede de preliminar.

3.  DAS  MANIFESTAÇÕES  CITADAS  NA  EXORDIAL  E  DA

INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR.

Como citado no primeiro tópico (síntese do feito até o momento), o reclamante,

com base  em  notícias  veiculadas  na  mídia  local,  sustenta  que  proferi  declarações,  enquanto

Procurador-Geral de Justiça, que configuram ataques a autoridades que não se relacionam com o

interesse institucional ou funcional, quais sejam, o Presidente da República e o Procurador-Geral

da República.

Entretanto, o reclamante se restringe a colacionar matérias jornalísticas repetitivas

e, de forma genérica, a argumentar que possuem caráter político e caracterizam ataques pessoais
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às autoridades retromencionadas, sem pontuar quais e de que forma as minhas declarações assim

se configuram.

Não obstante o caráter genérico da reclamação, cabe tecer comentários sobe o teor

das minhas manifestações públicas citadas na exordial, o cenário político-social que as motivaram

e,  principalmente,  os  seus  contextos  originários,  tendo  em vista  que  são  trechos  esparsos  de

declarações, retiradas do universo no qual foram proferidas e até mesmo distorcidas, conforme

passo a expor.

De proêmio, há de se observar que se por um lado é certo que há manifestações da

minha parte sobre o cenário político e social brasileiro, notadamente no contexto da pandemia da

Covid-19 e dos movimentos antidemocráticos que circundaram a comemoração da independência

do  Brasil  no  ano  corrente  (07  de  setembro  de  2021),  por  outro,  longe  do  que  faz  crer  o

representante,  não  possuem  o  condão  de  adentrar  à  esfera  personalíssima  do  Presidente  da

República,  do  douto  Procurador-Geral  da  República,  ou  qualquer  outra  autoridade,  seja  ela

Federal, Estadual ou Municipal.

Quanto às duas primeiras manifestações citadas na reclamação, foram proferidas

no contexto das dificuldades – e tensões – políticas e sanitárias que circundaram os momentos

mais críticos da pandemia da Covid-19, as quais proferi críticas sem conotação pessoal à atuação

do Governo Federal em si, cujo representante máximo é o Presidente da República. Veja-se que

independentemente  de  quem está  no  desempenho  dessa  função,  minhas  manifestações  foram

dirigidas à presidência e de forma alguma tiveram o intuito de macular a imagem, a honra ou a

dignidade do chefe do Poder Executivo Federal.

Com  efeito,  se  vê  nitidamente  das  matérias  trazidas  ao  feito  pelo  próprio

peticionante, que as manifestações não   se restringem à matéria de alçada   Federal  , eis que todas as

unidades da federação foram afetadas pela pandemia e seus reflexos na saúde pública, sociais e

econômicos, de modo que as ações do Governo Federal repercutem em todas as esferas. Não seria

diferente no Estado de Mato Grosso, que, lamentavelmente, foi afetado com o ceifamento de mais

de 13.000 (treze mil) vidas – número superior à população da maioria dos Municípios Mato-

Grossenses (57%).

Já a última notícia carreada na inicial, na qual indica que teci novas críticas ao

Chefe  do Poder  Executivo  Federal  e  ao douto  Procurador-Geral  da República,  igualmente se

evidencia a distorção do contexto fático no qual a fala foi externada.
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A entrevista, cujos trechos foram divulgados na imprensa local no dia 04.09.2021,

circundava,  notadamente,  as  tensões  políticas  e  manifestações  em  todo  o  país  envolvendo  a

comemoração  da  independência  do  Brasil  (07.09),  cenário  no  qual  vivenciamos  discursos  de

choque entre os Poderes constituídos, críticas ao sistema eleitoral brasileiro, falas sobre golpe de

Estado,  dentre outros  movimentos  que poderiam ameaçar  a  democracia  nacional,  o  que é  de

conhecimento público e notório4.

Nesse ponto, novamente, destaco que minhas falas dizem respeito notadamente às

repercussões dos discursos do Presidente da República ao cenário político nacional e não à sua

pessoa em si.

Tanto que após aquele cenário e o abrandamento dos efeitos da pandemia com o

avanço da vacinação em escala nacional não voltei a me manifestar publicamente sobre atos do

Chefe do Poder Executivo Federal.

Aliás, na própria   entrevista   trazida aos autos pelo reclamante  , busquei deixar bem

evidente à imprensa e a toda população Mato-Grossense que não se tratavam de críticas pessoais

ao Presidente da República, senão vejamos:

4 1  -  https://brasil.elpais.com/brasil/2021-09-04/bolsonaristas-desafiam-o-stf-em-busca-de-recursos-e-apoio-
para-as-manifestacoes-do-7-de-setembro.html ;
2 - https://istoe.com.br/grupos-bolsonaristas-programam-ato/ ;
3 -  https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/imprensa-internacional-repercute-manifestacoes-deste-7-de-
setembro/ ;
4 - https://www.istoedinheiro.com.br/ministros-do-stf-se-reunem-apos-declaracoes-de-bolsonaro/ ;
5 - https://www.cnnbrasil.com.br/politica/planalto-e-stf-ensaiam-tregua-ate-7-de-setembro/ ; 
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Já  quanto  ao  Procurador-Geral  da  República,  evidencia-se  da  comparação  da

entrevista original com a colacionada pelo reclamante nos autos para sustentar sua argumentação,

que minha fala foi distorcida e completamente retirada do contexto na qual estava inserida.

Como  citado,  a  entrevista  circundou  o  contexto  pré  manifestações  de  07  de

setembro de 2021 e, na oportunidade, fui questionado sobre as críticas que o PGR estava sofrendo

sobre a atuação em face às manifestações públicas do Presidente da República, também proferidas

naquele contexto.

Naquele  momento,  mencionei,  em  outras  palavras,  que  diferentemente  dos

Estados, em âmbito Federal não há listra tríplice para nomeação do Procurador-Geral que vincule

a decisão do Poder Executivo, de modo que o Presidente da República possui livre poder de

indicação sobre qualquer membro do Ministério Público da União, cuja escolha recaiu, no uso de

sua prerrogativa constitucional, sobre o Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras, que não compunha

a lista tríplice a ele encaminhada.

Na  entrevista,  citei  como  “estressante”  para  o  Ministério  Público  Federal,

justamente  esse detalhe sobre  a indicação presidencial  não seguir  a  tradição  da  listra  tríplice

elaborada pela classe, o que desencadeou tensões em âmbito institucional, e não a atuação do

PGR em si, como faz crer o reclamante e a notícia por ele colacionada.

Tanto que essa escolha, embora dotada de legitimidade constitucional, foi alvo de

críticas também por parte da Associação Nacional dos Procuradores da República – ANPR nas

duas oportunidades em que a indicação do Chefe do Poder Executivo Federal recaiu sobre o atual

PGR (biênio 2019-2021 e recondução)5.

De igual modo, a  minha  referência às críticas que o douto Procurador-Geral da

República estava sofrendo na oportunidade não passaram justamente de meras referências, sem

pronunciamentos pessoais da minha parte, porquanto também é fato público e notório, inclusive

por Sua Excelência mencionado em entrevista concedida à Folha de S. Paulo em 18 de agosto de

2021  (disponível  em  <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/08/aras-desqualifica-criticos-

nega-omissao-diante-de-ataques-de-bolsonaro-e-diz-que-nao-aceita-fazer-politica-na-pgr.shtml>).

5 1  –  https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/procuradores-em-luto-e-chamam-nomeacao-de-aras-
de-retrocesso-constitucional/ ;
2 – https://www.poder360.com.br/justica/associacao-que-organiza-lista-triplice-critica-reconducao-de-aras-a-
pgr/ ;
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Fica  clarividente que sobre  os  dois  aspectos (nomeação do PGR e  menção às

críticas que vinha sofrendo) em nenhum momento proferi declarações de cunho pessoal dirigidas

ao  Chefe  do  Ministério  Público  da  União,  de  modo que os  comentários  não  extrapolaram o

contexto da entrevista. Vejamos trecho original da entrevista:

Nessa  linha  de  ideias,  cabe  observar  que  a  respeito  de  ambos  os  contextos

(pandemia da Covid-19 e manifestações pré 07 de setembro), como cabe ao Ministério Público a

defesa  da  ordem  jurídica,  do  regime  democrático  e  dos  interesses  sociais  e  individuais

indisponíveis, dentre eles o da saúde, não se pode afirmar que as minhas manifestações públicas

não se relacionam com as atribuições ministeriais, principalmente no desempenho da função de

Procurador-Geral de Justiça, na qual declarações de natureza política são inerentes à atividade

precípua do representante institucional.

E justamente por estar intrinsecamente interligadas com o desempenho da função

jurídico-política  do  Procurador-Geral  de  Justiça  é  que  sobressai,  no  caso,  a  prerrogativa  dos

membros do Ministério Público de inviolabilidade pelas opiniões externadas, disposta no art. 41,

V, da Lei Federal nº 8.625/1993.

De mais a mais, cabe abrir um parêntesis sobre as críticas proferidas em 10 de

fevereiro de 2021,  quando do meu discurso na solenidade oficial  de recondução à função de

Procurador-Geral de Justiça, direcionadas ao Presidente da República – ressalta-se, sem o intuito

de atingi-lo pessoalmente.
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É  necessário  diferenciar  as  manifestações  de  cunho  político,  enquanto  no

desempenho de uma função de natureza eminentemente política, que é a de Procurador-Geral de

Justiça,  e  manifestações  no  exercício  de  atividades  finalísticas  na  qualidade  de  Promotor  ou

Procurador de Justiça.

Trazendo essa ponderação ao caso dos autos, não se pode confundir o discurso de

posse, totalmente alheio a um processo (área-fim) e, por consequência, de casos concretos, que

são  declarações  políticas  levadas  a  efeito  em  um  ato  político-institucional  (posse),  com

manifestações político-partidárias de membros do Ministério Público no desempenho ou não de

suas atividades finalísticas.

É  fundamental  ponderar  que  posicionamentos  político-institucionais  são

justamente o que se cobra dos chefes de Poderes ou órgãos autônomos em momentos de tensões,

como  foi  o  caso,  no  qual  me  referia  às  consequências  dos  atos  do  Governo  Federal

principalmente  no  Estado  de  Mato  Grosso,  que  por  vezes  sofreu  com  as  dificuldades  na

implementação  de  medidas  sanitárias  para  combate  à  pandemia  da  Covid-19,  inclusive  com

entraves políticos entre Prefeitos e Governador – o que envolve nitidamente as atividades do

parquet  Mato-Grossense  e  do  Procurador-Geral  de  Justiça  no  desempenho  de  suas  funções

finalísticas

A propósito, bem comentam, em sede acadêmica, o então Conselheiro Nacional do

Ministério  Público,  Valter  Shuenquener  de  Araujo,  e  a  Assessora  de  Ministro  do  Supremo

Tribunal  Federal,  Camila  Almeida  Porfiro6,  sobre  o  direito/dever  de  manifestação  de  agentes

públicos:

[…]  deve-se  destacar  que  promotores  e  procuradores,  enquanto  agentes
públicos submetidos a um regime democrático e republicano, possuem o dever
de publicidade e transparência em relação a atos praticados no exercício de suas
funções, ressalvadas, claro, as hipóteses legais de sigilo. Sobre o tema, aliás, a
Comissão Interamericana de Direitos Humanos consagrou, expressamente, no
marco jurídico interamericano sobre o direito à liberdade de expressão (CIDH,
2009),  o  “dever”  de  funcionários  públicos  de  se  manifestarem  “em
cumprimento  de  suas  funções  constitucionais  e  legais,  sobre  assuntos  de
interesse público”. Confira-se:

6 DE  ARAUJO,  Valter  Shuenquener;  PORFIRO,  Camila  Almeida.  O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  E  A
LIBERDADE DE EXPRESSÃO DOS SEUS MEMBROS.  Revista do CNMP: o Ministério Público e a
Liberdade  de  Expressão.  n.  8  (2020).  Brasília:  CNMP,  2020.  p.  41-74.  Disponível  em:
<https://ojs.cnmp.mp.br/index.php/revista/issue/view/9>.

 10 de 12



Para  a  Corte  Interamericana,  a  transcendente  função  democrática  da
liberdade de expressão exige que em determinados casos, os funcionários
públicos façam pronunciamentos sobre assuntos de interesse público, no
cumprimento de suas atribuições legais. Em outras palavras, sob certas
circunstâncias, o exercício de sua liberdade de expressão não é somente
um direito,  mas  também um dever.  Nos  termos do tribunal,  “a  Corte
[Interamericana] reiterou numerosas vezes a importância que a liberdade
de expressão tem em uma sociedade democrática, especialmente no que
se refere a assuntos de interesse público. (...) Por isso, não só é legítimo,
mas  em  certas  ocasiões  é  também um dever  das  autoridades  estatais
pronunciar-se sobre questões de interesse público. (ibid.)

Em outros termos, há casos em que os membros do Ministério Público não têm
apenas o direito,  mas  o dever  de  se pronunciar  sobre  assuntos  de  interesse
público  vinculados  às  suas  funções,  especialmente  para  garantir  o  direito  à
informação da sociedade. Como agentes políticos,  os integrantes do  parquet
têm a missão de se manifestar em favor da defesa dos bens sob a sua proteção e
de prestar contas sobre sua atuação. [...]

E é justamente por isso que a Constituição da República e a Lei Orgânica Nacional

do Ministério Público estabeleceram o controle político das condutas eventualmente abusivas,

incompatíveis  ou  omissivas  dos  Procuradores-Gerais,  da  República  e  de  Justiça,  pelo  Poder

Legislativo, como citado no tópico anterior.

Em  suma,  Excelência,  há  na  representação  meras  replicações  de  notícias

repetitivas   nas  quais  são  consideradas  as  falas  isoladas  ,  sem análise  do  seu  inteiro  teor,  do

momento em que foram proferidas e, sobretudo, desconsiderando o cenário político-social no qual

estão inseridas – pandemia da Covid-19; manifestações contrárias aos Poderes constituídos e ao

regime democrático instalado em nosso país –, que não têm o condão e nem o intuito de atingir

agentes públicos de quaisquer esferas de governo.

Portanto,  não  se  evidencia  elementos  suficientes  para  caracterizar  abuso  do

poder/dever de manifestação a fim de caracterizar infração disciplinar em meu desfavor, motivo

pelo  qual  a  reclamação em tela  merece  ser  arquivada de  plano,  nos  termos do art.  77,  I,  do

RICNMP.

4. DA CONCLUSÃO E DOS PEDIDOS.

Diante de todo o exposto, Excelência, pugno:
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i) pelo não conhecimento da presente reclamação disciplinar, por não estarem os

Procuradores-Gerais, da República e de Justiça, enquanto no desempenho dessas funções, sujeitos

ao controle disciplinar sobre seus atos políticos, diante da natureza da função, cuja fiscalização

dar-se-á pelo Poder Legislativo, nos termos do art. 128, §§ 2º e 4º da CRFB/88;

ii) caso não acolhido o pleito anterior, pelo arquivamento da presente reclamação,

por não restar configurada infração disciplinar (art. 77, I, do RICNMP), tendo em vista que não há

nos autos elementos suficientes que configurem as manifestações por mim proferidas em cenário

político-institucional – agora retiradas de contexto –, a fim de consubstanciar as alegações de

ofensas pessoais ao Presidente da República ou ao douto Procurador-Geral da República.

Nesses termos, pede deferimento.

Cuiabá/MT, 01 de dezembro de 2021.

JOSÉ ANTÔNIO BORGES PEREIRA
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