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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO - CNMP   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS MEDEIROS, brasileiro, casado, Deputado Federal, 

portador do RG nº 597828 SSP-MT, inscrito sob o CPF nº. 424.425.401-34, com endereço 

profissional em Praça dos Três Poderes, Câmara dos Deputados, Anexo IV, Gabinete 335, 

CEP 70160-900, Brasília-DF, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, 

com fulcro no art. 103-B, §4º, III da Constituição Federal, do Regimento Interno do 

Conselho Nacional de Justiça e em especial a Recomendação nº 01/2016 do CNMP, 

apresentar a presente 

  

  

RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR 

  

  

em face do Procurador de Justiça - JOSÉ ANTÔNIO BORGES PEREIRA, inscrito no CPF 

nº 353.736.521-72, membro do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com 

endereço à Av. República do Líbano, 2258 - Despraiado, Cuiabá/MT, 78048-196, pelos 

fatos e jurídicos fundamentos que passa a expor. 
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I- DO CABIMENTO DA PRESENTE REPRESENTAÇÃO 

O parágrafo segundo do artigo 130-A da Constituição Federal estabelece que 

“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 zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante 

provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do 

Ministério Público da União e dos Estados.   

II- Dos Fatos e Direito 

A presente reclamação é dirigida contra o Procurador de Justiça - JOSÉ ANTÔNIO 

BORGES PEREIRA, que atualmente ocupa o Cargo de Procurador Geral de Justiça 

de Mato Grosso, e que, por reiteradas vezes, tem efetuado declarações públicas nos 

meios de comunicação, na condição de procurador, com teor eminentemente político, o 

que denota intuito de denigrir  autoridades, em especial do Presidente da República e o 

próprio Procurador Geral da República. Tal conduta, em tese, constitui infração disciplinar 

e contraria a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Ministério Público. 

 

Insta ressaltar que, além da condição de membro do Ministério Público de Mato 

Grosso, o representado fez as declarações na condição de Procurador Geral do Ministério 

Público, inserindo a instituição em debates de cunho político e atacando autoridades 

federais que não são de interesse institucionais ou funcionais. 

A Lei Complementar 416/2010 do Estado de Mato Grosso não prevê competência 

do PGJ para acompanhar os atos e ações do âmbito federal, sendo limitada, como regra 

geral, às disposições do Capitulo III do referido diploma senão vejamos:   
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Art. 71 Além de outras previstas em normas constitucionais ou legais, são 

atribuições processuais do Procurador-Geral de Justiça:  

 

I - propor ação nos casos de infrações penais comuns e de 

responsabilidade, nas hipóteses de competência originária do Tribunal de Justiça; 

 II - impetrar, no interesse do Ministério Público, mandados de segurança e 

habeas data contra atos do Governador, da Mesa e da Presidência da Assembleia 

Legislativa, da Presidência do Tribunal de Justiça ou de algum de seus membros, 

do Presidente ou de membro do Corpo Deliberativo do Tribunal de Contas do 

Estado e dos Secretários de Estado;  

III - impetrar, no interesse do Ministério Público, mandados de injunção, 

quando a inexistência de norma regulamentadora estadual ou municipal, de 

qualquer dos poderes, inclusive da administração indireta, tornar-lhe inviável o 

exercício de direitos assegurados em normas constitucionais e 

infraconstitucionais; 

 IV - impetrar, além de mandado de segurança, qualquer outro 

procedimento judicial para a defesa dos direitos e interesses do Ministério Público; 

 V - exercer as atribuições dos incisos II e III do Art.129 da Constituição 

Federal, quando a autoridade reclamada for o Governador do Estado, os 

Presidentes da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça ou do Tribunal de 

Contas, bem como quando contra estes, por ato praticado em razão de suas 

funções, deva ser ajuizada a competente ação; 

VI - propor ação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual 

ou municipal, contestados em face da Constituição Estadual e ação de 

inconstitucionalidade por omissão em face de preceito da Constituição Estadual;  

VII - propor representação para fins de intervenção do Estado nos 

Municípios para assegurar a observância dos princípios indicados na Constituição 

do Estado, bem como para prover a execução de lei, de ordem ou decisão judicial; 

VIII - propor, nas hipóteses previstas em lei, ações rescisórias;  

IX - propor, perante o Tribunal de Justiça, ação civil destinada à decretação 

da perda do cargo e de cassação de aposentadoria ou de disponibilidade de 

membro vitalício do Ministério Público, nas hipóteses previstas nesta lei 

complementar;  

X - exercer as atribuições do Ministério Público nos processos referidos 

neste artigo e seus incidentes, bem como nos casos previstos nos incisos I, V, VI, 

VII e VIII, quando a ação tiver sido proposta por terceiros;  

XI - recorrer, pessoalmente ou por membro do Ministério Público 

designado, nos processos de sua atribuição e nos demais, sem prejuízo, nesta 

última hipótese, de igual atribuição do Procurador de Justiça oficiante, cujo recurso 

prevalecerá se mais abrangente for; 

 XII - determinar o arquivamento de representação, notícia de crime ou 

inquérito policial, nas hipóteses de suas atribuições legais, submetendo-o ao 

Conselho Superior do Ministério Público;  

XIII - representar, de ofício ou por provocação, aos órgãos censórios 

competentes, sobre faltas disciplinares ou incontinência de conduta de autoridades 

judiciárias;  

XIV - representar o Ministério Público nas sessões plenárias do Tribunal de 

Justiça;  
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XV - promover a ação para declaração da indignidade ou incompatibilidade 

para o oficialato e perda do correspondente posto ou patente, e para perda da 

graduação dos praças da Polícia Militar; XVI - delegar a membro do Ministério 

Público suas funções de órgão de execução. 

 

 Entretanto, o PGJ tem dado diversas declarações que fogem à sua alçada e 

se imiscuem em questões políticas federais como demonstram as reportagens 

colacionadas, sem preju 

 

 

Chefe do MPE classifica Bolsonaro como 
“desumano e inconsequente” 
Publicado 10 de fevereiro de 2021, 18:20 
 
O procurador-geral de Justiça José Antônio 
Borges, que foi reconduzido ao cargo na 
tarde desta quarta-feira (10), usou parte 
considerável de seu discurso de posse para 
tecer críticas ao presidente da República, 
Jair Bolsonaro (sem partido). 
 
Para o chefe do MPE, a postura negacionista 
de Bolsonaro contribuiu, por exemplo, para 
que o País chegasse à marca de 230 mil 
mortes em decorrência da Covid-19. 
 
“Temos um Presidente da República 
insensível, desumano, inconsequente, 
terraplanista, que desprezou a ciência e 
jogou a população contra os governadores e 
prefeitos e, por consequência, já temos mais 
de duzentos e trinta e três mil e quinhentos e 
vinte mortos”, disse Borges.1 

 

 

“MP afirma que lockdown em MT é 
necessário e culpa Bolsonaro por mortes” 
 
  Publicado em 24/03/2021 - 11:10h 
Por CLAUDIO NATAL 

                                                   
1  https://www.agoramt.com.br/2021/02/chefe-do-mpe-classifica-bolsonaro-como-desumano-e-
inconsequente/  

https://www.agoramt.com.br/2021/02/chefe-do-mpe-classifica-bolsonaro-como-desumano-e-inconsequente/
https://www.agoramt.com.br/2021/02/chefe-do-mpe-classifica-bolsonaro-como-desumano-e-inconsequente/
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Em meio a esses números alarmantes, o 
chefe do Ministério Público deixa claro que a 
gravidade se deve principalmente à postura 
do presidente. “O grande responsável por 
essa balburdia, por esse caos social com 
essa mortandade é o nosso presidente da 
República, Jair Messias Bolsonaro. No ano 
passado ele brincou com essa pandemia, o 
Ministério das Relações Exteriores, o 
Ministério da Saúde não buscaram as 
vacinas. Cabe registrar que a Pfizer queria 
nos vender em dezembro 70 milhões de 
doses que daria para vacinar os idosos, a 
população de risco e quem tem 
comorbidades, mas o Governo Federal não 
fez isso. Então, o grande responsável do que 
está acontecendo hoje no país é o governo 
central, é o nosso presidente da República”, 
afirmou Borges na entrevista.2 
Por fim, Borges reconheceu que a atividade 
econômica é importante e necessária, mas 
ressaltou que todos os países estão 
decretando medidas restritivas que incluem 
suspensão de boa parte das atividades, 
mantendo apenas àquelas consideradas 
essenciais. “É verdade que nós temos um 
problema seríssimo que é da renda mínima 
nesse país que sempre foi discutida na 
época do senador Suplicy e nunca deram 
bola. O necessário não é o auxílio 
emergencial, mas essas pessoas que 
passam fome, que tenham alimentação 
mínima pra sobreviver, isso é uma realidade. 
Aliás, uma carta feita agora pelos banqueiros 
e economistas diz exatamente isso, é uma 
renda mínima. Mas nesse momento a nossa 
economia vai ser pouco”.3 

 

 

                                                   
2  https://paginadoestado.com.br/mp-afirma-que-lockdown-em-mt-e-necessario-e-culpa-bolsonaro-por-
mortes/  
3  https://paginadoestado.com.br/mp-afirma-que-lockdown-em-mt-e-necessario-e-culpa-bolsonaro-por-
mortes/  

https://paginadoestado.com.br/mp-afirma-que-lockdown-em-mt-e-necessario-e-culpa-bolsonaro-por-mortes/
https://paginadoestado.com.br/mp-afirma-que-lockdown-em-mt-e-necessario-e-culpa-bolsonaro-por-mortes/
https://paginadoestado.com.br/mp-afirma-que-lockdown-em-mt-e-necessario-e-culpa-bolsonaro-por-mortes/
https://paginadoestado.com.br/mp-afirma-que-lockdown-em-mt-e-necessario-e-culpa-bolsonaro-por-mortes/
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Procurador de MT critica Bolsonaro e vê 
Aras como uma “situação estressante” ao 
MP 
Publicado 06/09/2021 
“O posicionamento do presidente da 
República, infelizmente, é disruptivo. Ele vem 
trazendo críticas ao sistema democrático que 
está na nossa Constituição de 1988. Esse é 
o grande ponto, essa é a grande questão”, 
apontou o chefe do Ministério Público 
Estadual – MPE, que em meio as discussões 
do voto impresso lançou nota defendendo a 
urna eletrônica e criticando o que chamou de 
“cédula de papel”. 
Já sobre Aras, José Antônio Borges insinuou 
que seu comando é fruto de um desrespeito 
do presidente ao posicionamento dos 
profissionais que atuam no setor. “Nos 
estados da federação, é feita uma lista 
tríplice, eleita pelos promotores e 
procuradores de Justiça e o governador, que 
tem a legitimidade do poder, escolhe dentro 
dessa lista. O presidente Bolsonaro pode 
escolher qualquer membro do Ministério 
Público Federal. Já que não tem [previsão] 
na Constituição Federal. Ele desrespeitou 
por duas vezes a lista que foi levada a ele e 
escolheu o procurador Aras”, afirmou. 
A figura do PGR e tudo que ela envolve de 
contexto, segundo o chefe do MPE de MT, 
é comprometedora. “Ele é de carreira, 
antes de 1988, inclusive naquela situação 
híbrida em que ele pode advogar e ao 
mesmo tempo ser procurador da 
República e agora procurador-geral, e tem 
poder central de escolher promover ação 
penal nesse caso. Hoje, é uma situação 
estressante para o Ministério Público 
Federal e há duras críticas, sim, diante 
dessa situação em que se coloca 
procurador-geral”, avaliou Borges.4 (grifo 
nosso) 

 

                                                   
4  https://minutomt.com.br/politica/procurador-de-mt-critica-bolsonaro-e-ve-aras-como-uma-situacao-
estressante-ao-mp/  

https://minutomt.com.br/politica/procurador-de-mt-critica-bolsonaro-e-ve-aras-como-uma-situacao-estressante-ao-mp/
https://minutomt.com.br/politica/procurador-de-mt-critica-bolsonaro-e-ve-aras-como-uma-situacao-estressante-ao-mp/
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As reportagens citadas demonstram, sem sombra de dúvidas, que as adjetivações 

dirigidas ao Presidente da República configuram inequívoco ataque pessoal por parte do 

PGJ. Ademais, o procurador  faz insinuações e questiona a integridade do PGR, o que 

além de estar fora dos parâmetros mínimos de civilidade,  configura um desrespeito ao 

Ministério Público como instuição. 

 

Se é certo afirmar que cabe ao CNMP velar pela autonomia do Ministério Público e 

pela liberdade de expressão de seus membros, é igualmente correto asseverar que, como 

órgão nacional de controle, incumbe-lhe combater o abuso e o mau uso dessa liberdade, 

preservando o prestígio e a dignidade das nobres funções Ministeriais. 

Com efeito, o direito fundamental à liberdade de expressão, que engloba o exercício 

da crítica, goza de amplo espectro para seu exercício, já que vital ao regime democrático; 

todavia, submete-se a limites, mediante controle a posteriori. A Constituição da República, 

ao prever que “é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato” (art. 5º, 

inciso IV), logo em seguida prevê, no inciso V, o que André Carvalho Ramos denomina 

“contrapartida do direito à livre manifestação em uma sociedade democrática: a todos 

também é assegurado o direito de resposta e a indenização proporcional ao dano 

ocasionado pela manifestação de pensamento de outrem”. 

Isso porque, aos membros do Ministério Público, assim como a todos os 

personagens da sociedade, é obrigatório o desenvolvimento de suas atividades dentro dos 

limites estabelecidos na Constituição Federal de 1988 e na legislação infraconstitucional 

sob pena de configuração de falta disciplinar e extrapolação dos deveres funcionais. 

Resta cristalina, dessa forma, a existência de limites ao direito de manifestação do 

pensamento, devendo a crítica ser formulada com respeito a outros valores e direitos 

constitucionais, tais como dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CF), 

solidariedade (art. 3º, inciso I, da CF), imagem e honra (art. 5º, incisos V e X, da CF), 
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moralidade (art. 37, caput, da CF), cumprimento dos deveres legais e observância das 

vedações funcionais. 

Essa tese e amplamente reconhecida pelo CNMP, senão vejamos: 

Ementa do Voto proferido por este Corregedor Nacional do Ministério Público nos 

autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 1.00283/2016-73:  

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MEMBRO DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ENTREVISTA EM RÁDIO LOCAL. 

LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO. EXCESSO DE LINGUAGEM. CRÍTICA 

EXACERBADA A JUIZ FEDERAL E AOS TRIBUNAIS. VIOLAÇÃO DE DEVERES 

FUNCIONAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DE 

PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA. PROCEDÊNCIA.  

1. Trata-se de Processo Administrativo Disciplinar instaurado, a partir da Portaria 

CNMP-CN nº 00075, de 04 de maio de 2016, para exame de eventuais faltas 

funcionais atribuídas ao Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado da 

Bahia RÔMULO DE ANDRADE MOREIRA, pelos fatos constantes da Portaria 

inaugural lavrada nos autos da Reclamação Disciplinar nº 0.00.000.000250/2016-

15.  

2. O CNMP não possui competência para censurar, conceder licença ou exercer o 

controle prévio quanto a quaisquer manifestações a serem exaradas por Membros 

do Ministério Público. É assegurada, portanto, a ampla liberdade de manifestação 

aos Membros Ministeriais. Contudo, este Órgão de Controle pode proceder à 

apuração na esfera disciplinar, inclusive de ofício, nos casos em que a 

manifestação importar em violação às vedações previstas na Constituição Federal 

e aos deveres funcionais estabelecidos nas respectivas Leis Orgânicas. Assim, 

conhecemos do pedido, porquanto foi observado o disposto no artigo 130-A, § 2º, 

e § 3º, inciso I, da Constituição Federal, e nos artigos 18, inciso VI, e 77, inciso IV, 

do Regimento Internos deste Órgão de Controle. 

3. Segundo o disposto no artigo 228 da Lei Complementar do Estado da Bahia nº 

11/96 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado da Bahia), a pretensão 

punitiva estatal prescreve em 2 (dois) anos para as faltas puníveis com 

advertência, censura ou suspensão, contados do dia do cometimento da infração. 

Considerando que a entrevista no veículo de comunicação foi concedida no dia 

09/03/2016 e que o Processo Administrativo foi instaurado no dia 04/05/2016, não 

há que se falar em prescrição nos presentes autos, haja vista que não decorreu 

período superior a 2 (dois) anos entre tais marcos temporais.  

4. No dia 09/03/2016, o Dr. Rômulo de Andrade Moreira, Procurador de Justiça do 

Ministério Público do Estado da Bahia, ao conceder entrevista ao veículo de 

comunicação Rádio Metrópole (FM 101.3) na condição de Membro do Ministério 

Público, imputou ao Juiz Federal Sérgio Fernando Moro as características de 

“analfabeto histórico” e “midiático, que gosta muito de mídia, de aparecer”, ao 

tempo em que declarou que o Supremo Tribunal Federal e os demais Tribunais 

ignorariam as supostas nulidades praticadas no bojo da Operação Lava Jato 

porque “não têm coragem” para anulá-las.  

5. Na mesma ocasião, ao ser questionado acerca da opinião que a sociedade tinha 

acerca do suposto envolvimento do ex-Presidente da República Luiz Inácio Lula 

da Silva em práticas criminosas, declarou o acusado que “noventa por cento da 

sociedade e merda para mim é a mesma coisa”.  
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6. Ao ser questionado por um ouvinte quanto à conotação da expressão acima 

referida, retificou a sua manifestação declarando que “cem por cento é merda” e 

que ambos os interlocutores (o ouvinte e o próprio Procurador de Justiça) estariam 

inclusos nesse percentual.  

7. Os Membros do Ministério Público, assim como todos os indivíduos, são titulares 

do direito fundamental à liberdade de expressão, positivada no âmbito 

constitucional no rol dos direitos fundamentais sob o enfoque das liberdades de 

consciência, de crença e de manifestação de pensamento. Todavia, é 

entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência dos Tribunais Superiores 

que os direitos fundamentais consagrados no texto constitucional não são 

absolutos. Admite-se, portanto, a relativização de tais direitos quando em confronto 

com outras garantias de patamar superior, ou de mesma relevância.  

8. O Representante Ministerial deve pautar suas manifestações pelo respeito às 

garantias constitucionais não menos essenciais, tais como o direito à honra, à 

intimidade, à privacidade e à imagem. Além disso, o direito de livre expressão do 

Membro do Ministério Público deve observar as vedações legais e os deveres 

funcionais que lhe são impostos.  

9. Assim, ao utilizar expressões inadequadas ao se referir à sociedade (“noventa 

por cento da sociedade e merda para mim é a mesma coisa” e “cem por cento é 

merda”), o acusado, com manifesto excesso de linguagem, deixou de zelar pelo 

prestígio de suas funções, realizando conduta inaceitável para um Membro do 

Ministério Público e incompatível com o exercício do cargo por ele titularizado.  

10. Ao se referir de modo desrespeitoso à Autoridade Judiciária Federal 

(imputação de adjetivos como analfabeto histórico e midiático, que gosta muito de 

mídia, de aparecer), aos Tribunais Constitucionais (afirmação de que eles não tem 

coragem e compactuam com os atos de abusos de poder praticados pelo Juiz com 

atuação na Operação Laja Jato) e ao próprio Ministério Público (alegação de que 

as medidas supostamente ilegais decretadas pela Justiça Federal partiram de 

iniciativa do Ministério Público Federal), o processado, a um só tempo, infringiu os 

deveres funcionais de manter conduta compatível com o exercício do cargo, de 

zelar pela dignidade da justiça e pelo prestígio de suas funções, de respeito aos 

Membros do Ministério Público e aos Magistrados e de tratar com urbanidade os 

Magistrados e demais agentes do meio jurídico.  

11. O contexto fático-probatório evidencia que a conduta do processado importou 

em violação dos deveres legais de manter, pública e particularmente, conduta 

ilibada e compatível com o exercício do cargo (artigo 145, inciso I, da LCE nº 

11/96), de zelar pela dignidade da justiça e pelo prestígio de suas funções (artigo 

145, inciso II, da LCE nº 11/96), bem como de tratar com urbanidade os 

Magistrados, os Advogados, as partes, as testemunhas, os funcionários e os 

auxiliares da Justiça ( artigo 145, inciso IV, da LCE nº 11/96).  

12. Ante o exposto, votamos pela PROCEDÊNCIA do presente Processo 

Administrativo Disciplinar, com a consequente aplicação da pena de 

ADVERTÊNCIA ao Procurador de Justiça do Estado da Bahia RÔMULO DE 

ANDRADE MOREIRA, nos termos do que dispõe o artigo 212 da Lei 

Complementar Estadual nº 11, de 18 de janeiro de 1996 (Lei Orgânica do Ministério 

Público do Estado da Bahia). (Processo Administrativo Disciplinar nº 

1.00283/2016-73. Relator: Conselheiro Orlando Rochadel Moreira. Julgado em 

21/6/2016). 
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Assim sendo, ainda que se alegue que o Procurador Geral de Justiça de Mato 

Grosso estava no exercício de sua liberdade de expressão, não se pode fechar ao olhos 

para os ataques pessoais ao Presidente da República ao Procurador Geral da República, 

demonstrando que o PGJ faz uso de seu cargo para tecer comentários políticos pessoais, 

o que extrapola suas atividades como procurador. 

 

III- DO PEDIDO 

            Ante o exposto, requer: 

a)  O recebimento da presente Reclamação, e que liminarmente determine que 

o PGJ - JOSÉ ANTÔNIO BORGES PEREIRA se abstenha de efetuar declarações 

depreciativas, tendenciosas e de cunho político em especial relacionadas à esfera 

federal, cujas atribuições são exclusivas do PGR; 

b) Seja processada a presente Reclamação e que ao final identificada as 

infrações sejam aplicadas as sanções concernentes.   

 

 

Termos em que, pede deferimento. 

 

 

Brasilia 25 de outubro de 2021 

 

 
     JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS MEDEIROS 

   


