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REPRESENTAÇÃO  À PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA 
 
Ao Excelentíssimo Senhor Doutor Procurador Geral da República Augusto Aras 
  
  
  
  
   

  
  

FERNANDA MELCHIONNA, brasileira, Deputada Federal pelo PSOL/RS, Líder do 

Partido na Câmara dos Deputados, domiciliada em Brasília, no gabinete 621 do 

Anexo IV da Câmara dos Deputados, endereço eletrônico lid.psol@camara.leg.br;  

EDMILSON RODRIGUES, brasileiro, Deputado Federal pelo PSOL/PA, vice-líder 

do Partido na Câmara dos Deputados, domiciliado em Brasília, no gabinete 301 

do anexo IV da Câmara dos Deputados;  

MARCELO FREIXO, brasileiro, Deputado Federal pelo PSOL/RJ, vice-líder do 

Partido na Câmara dos Deputados, domiciliado em Brasília, no gabinete 725 do 

anexo IV da Câmara dos Deputados;  

SÂMIA BOMFIM, brasileira, Deputada Federal pelo PSOL/SP, vice-líder do 

Partido na Câmara dos Deputados, domiciliada em Brasília, no gabinete 617 do 

anexo IV da Câmara dos Deputados;  

ÁUREA CAROLINA, brasileira, Deputada Federal pelo PSOL/MG, domiciliada em 

Brasília, no gabinete 619 do anexo IV da Câmara dos Deputados; 

DAVID MIRANDA, brasileiro, Deputado Federal pelo PSOL/RJ, domiciliado em 

Brasília, no gabinete 267 do anexo III da Câmara dos Deputados;  

GLAUBER BRAGA, brasileiro, Deputado Federal pelo PSOL/RJ, domiciliado em 

Brasília, no gabinete 362 do anexo IV da Câmara dos Deputados;  
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LUIZA ERUNDINA, brasileira, Deputada Federal pelo PSOL/SP, domiciliada em 

Brasília, no gabinete 620 do anexo IV da Câmara dos Deputados;  

IVAN VALENTE, brasileiro, Deputado Federal pelo PSOL/SP, domiciliado em 

Brasília, no gabinete 716 do anexo IV da Câmara dos Deputados;  

TALÍRIA PETRONE, brasileira, Deputada Federal pelo PSOL/RJ, domiciliada em 

Brasília, no gabinete 623 do anexo IV da Câmara dos Deputados;  

vêm, diante de Vossa Excelência, com fundamento no art. 127, caput e art. 129, II 

e III, ambos da Constituição Federal, e no art. 46, III, da Lei Complementar nº 

75, de 1993, ofertar a presente  

 

REPRESENTAÇÃO 

 

 

contra ato ilegal e lesivo à moralidade, em face do Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO 

EUSTÁSQUIO SOARES MARTINS, Corregedor Nacional de Justiça, além de outros 

eventuais responsáveis, para instauração de investigação por possivel prática de 

ílicito tipificado no art. 27 da Lei 13.869 de 2019, ante as razões de fato e direito 

adiante expostas.  

 
 

I. DOS FATOS  

1. No dia 22 de julho do corrente, o Ministro Humberto 

Martins, Corregedor Nacional de Justiça, instaurou de ofício pedido de 

providência para que a Juíza do Trabalho VALDETE SOUTO SEVERO, do Tribunal 

Regional do Trabalho da 4ª Região, preste informações sobre a publicação do 

artigo de opinião “Por que é possível falar em política genocída no Brasil de 

2020?”, disponibilizado no sítio eletrônico Democracia e o Mundo do Trabalho 

em Debate, no último dia 20.  
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2. Em sua decisão, o Ministro Corregedor afirmou que:  

CONSIDERANDO que referido artigo, intitulado “Por que 
é possível falar em política genocida no Brasil em 2020?”, 
possui os seguintes excertos: 

 “[...]. Enquanto quem ocupa o cargo de Presidente adota 
essa postura, outros sujeitos que estão em posição de poder 
também atuam fortemente para aprovar regras que majo-
ram jornada, reduzem salário, retiram direitos, atingem 
populações originárias, destroem o ambiente. Regras pro-
postas pelo Executivo, chanceladas pelo Parlamento e rati-
ficadas pela cúpula do Poder Judiciário. (...). Eis porque é 
possível falar de uma política genocida no Brasil hoje. O go-
verno segue, em meio à pandemia, não apenas editando re-
gras que concretamente pioram a vida das pessoas, impe-
dindo-as, em alguns casos, de continuar vivendo, como 
também deliberadamente deixando de aplicar recursos de 
que dispõe, no combate à pandemia"; 

CONSIDERANDO a Resolução CNJ nº 305, de 17 de de-
zembro de 2019, que estabelece “os parâmetros para o uso 
das redes sociais pelos membros do Poder Judiciário, de 
modo a compatibilizar o exercício da liberdade de expres-
são com os deveres inerentes ao cargo”; e 

CONSIDERANDO a necessidade de se averiguar os fatos 
que, em tese, podem caracterizar conduta que infringe os 
deveres dos magistrados estabelecidos na LOMAN e no Có-
digo de Ética da Magistratura. 

 

3. Ocorre, entretanto, que a determinação de pedido de 

providências junto à Corregedoria Nacional de Justiça em função de texto técnico 

de opinião afronta, além da garantia constitucional da liberdade de expressão 

assegurada pelo art. 5º, inciso IV, da Constituição Federal, à liberdade de catedra 

assegurada pela Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Lei Complementar nº 

35/1979).  

4. Cumpre-nos de imediato destacar que, além de Magistrada 
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do Trabalho da Quarta Região, VALDETE SOUTO SEVERO tem renomada 

trajetória acadêmica. É atualmente pós-doutoranda junto ao Programa de 

Ciências Políticas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde também 

atua como coordenadora de grupo de pesquisa e professora. É Doutora em Direito 

do Trabalho pela Universidade de São Paulo, pesquisadora do Grupo de Pesquisa 

Trabalho e Capital da USP e da UFRGS, além de membro da Rede Nacional de 

Pesquisa e Estudos em Direito do Trabalho e Previdência Social – RENAPEDTS. 

É também Professora, Coordenadora e Diretora da Fundação Escola da 

Magistratura do Trabalho do Rio Grande do Sul – FEMARGS1.  

5. Observa-se da leitura do artigo objeto de investigação por 

parte do CNJ que a magistrada denuncia a política do governo Jair Bolsonaro em 

relação à pandemia de COVID-19. A publicação argumenta, entre outros 

elementos, que o Brasil é um dos países mais atingidos pela pandemia, com 

números expressivos de casos de infectados e de mortes, e com o pior 

desempenho no combate à doença. O texto alega que o negacionismo em relação 

à doença e às pesquisas cientificas, além da não execução dos recursos disponíveis 

para o enfrentamento da crise sanitária, resultam numa política genocida.  

6. O texto suscita o debate acadêmico e discute, de aforma 

aberta e democrática, aspectos da administração pública brasileira quanto ao 

enfrentamento da pandemia do vírus COVID-19, preocupação central da 

atualidade, inclusive do judiciário brasileiro. O tema é debatido por médicos, 

gestores, infectologistas, cientistas, acadêmicos, jurístas e cidadãos do mundo, 

sem exceção.  

7. Como ninguém ignora, o mundo atravessa a pior crise 

sanitária dos últimos anos, que vem produzindo efeitos devastadores, sendo o 

pior e mais grave deles a perda de vidas humanas. Nesse cenário catastrófico, o 

Brasil, para tristeza de todos nós, se destacou de maneira alarmante, alcançando 

                                                 
1 Disponível em: http://lattes.cnpq.br/3431442775934666 
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com rapidez o segundo lugar no ranking global de óbitos: o número de óbitos, 

entre nós, já passa de 90 mil e alcançará nas próximas semanas a triste marca 

histórica de cem mil vidas ceifadas.  

8. É nesse cenário dramático que o presidente Jair Bolsonaro 

se isolou como um dos últimos líderes negacionistas do mundo, por confrontar e 

menosprezar as orientações das autoridades sanitárias nacionais e internacionais 

- que caminharam no sentido de promover medidas de contenção, 

distanciamento social e restrição da circulação de pessoas.  

9. Ainda que esse não fosse o caso, vez que o artigo acadêmico 

assinado pela magistrada estaria, da mesma forma, amparado pela garantia 

constitucional conferida às cidadãs e cidadãos expressa no princípio da liberdade 

de expressão – mesmo àqueles que ocupem cargos públicos – sua postura é 

íntegra e corroborada pela posição assumida no texto de defesa da vida e da 

dignidade humana, o que demostra honra e decoro compativeis com a função que 

exerce.    

10. Não há o que se falar em extrapolação dos limites éticos, 

porquanto a atividade censória atribuída à Corregedoria Nacional de Justiça não 

deve se confundir com uma atividade persecutória ou intimidatória. Da mesma 

forma, não pode autorizar censura de expressão e opinião de magistrados, muito 

menos quando seletivamente aplicada apenas aos que são críticos ao governo de 

turno. Destaque-se, aqui, que a liberdade de expressão não pode se confundir 

com discurso de ódio o incentivo à violência e a reprodução de preconceitos 

sociais, raciais, étnicos e de gênero que, ai sim, mereceriam a censura judicial.  

11. É imperioso que o CNJ garanta a independência da 

magistratura e obste tais intentos persecutórios, em prestígio ao sistema 

constitucional de asseguração de direitos e garantias fundamentais, que não 

excluem a cidadania dos juízes.  

12. O justo oposto aparenta estar sendo, neste momento, 
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praticado pelo Corregedor Nacinoal de Justiça, ora Representado, ao instaurar, 

de ofício, procedimento para que a Magistrada VALDETE SOUTO SEVERO preste 

informações sobre artigo técnico-científico publicado em portal de cunho 

acadêmico. E o caráter persecutório se materializa no fato de que tal iniciativa foi 

informada primeiro aos meios de comunicação social e, apenas depois, à 

magistrada, em flagrante inobservância ao devido processo legal.  

13. Em nota, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia 

afirmou que a notícia de intimação da magistrada para prestar informações sobre 

artigo por ela publicado afronta a liberdade de catédra assegurada pelo art. 36, 

III, da Lei Orgânica da Magistratura, além de tratar-se de situação em que se faz 

necessário reafirmar a defesa da democracia, da liberdade de cátedra, o devido 

processo legal e o direito de liberdade de expressão2.  

14. Também em nota, o grupo Prerrogativas, que reúne 

advogados, magistrados, professores e juristas, manifestou publicamente 

solidariedade à juíza e preocupação com o fato:  

“(...) A iniciativa parece grave e merece ser abordada em distintos 
aspectos.  

O primeiro - e de indispensável destaque - é a necessária defesa 
contra a agressão à liberdade de expressão, garantia 
constitucional que se imbrica com as razões de existir de nosso 
grupo: a defesa da democracia, das liberdades públicas, 
especialmente a de expressão e opinião, que jamais se 
desprendem dos cidadãos, ainda que ocupem cargos 
públicos. 

Há também outra preocupação: a utilização do poder 
disciplinar como tentativa de exercício do controle do 
pensar, do agir e do falar dos magistrados. (...)”3 

15. Sobre o caso, membros do Ministério Público, através do 

                                                 
2 Disponível em: http://www.abjd.org.br/2020/07/nota-abjd-mg-apoia-juiza-valdete-souto.html 
3 Disponível em: https://www.conjur.com.br/2020-jul-24/advogados-apoiam-magistrada-investigada-
artigo-publicado.  
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coletivo por um Ministério Público Transformador (Coletivo Transforma MP), 

entidade engajada na luta pela democracia e pela cidadania, também 

reafirmaram que a livre manifestação do pensamento é direito fundamental que 

resguarda os Magistrados, cidadãos como quaisquer outros. Ao passo em que 

também reafirmaram solidariedade à magistrada, reforçaram a preocupação com 

a instauração do procedimento para apurar a conduta da Magistrada. De acordo 

com a nota:  

(...) As únicas restrições possíveis para o exercício de direitos 
fundamentais por parte dos magistrados – e também dos 
membros do Ministério Público – são aquelas previstas na 
própria Constituição. No art. 95, caput, da Carta, são previstas as 
vedações a que estão submetidos os magistrados. Qualquer 
outra proibição que implique em limitação ao exercício 
de direitos mostra-se arbitrária, típica de regimes 
autoritários. 

No caso, nem sequer a instauração de procedimento 
administrativo para solicitar informações pode ser 
aceita no interior de um estado que ainda se pretende 
democrático. Não há justa causa para a adoção da 
medida. Não se mostra presente nem mesmo indícios 
de infração disciplinar. Trata-se, em verdade, de 
manifestação jurídica, devidamente fundamentada em legislação 
internacional e doutrina de respeito, não havendo possibilidade 
de ser objeto de investigação por qualquer meio. 

Desta forma, o Coletivo Transforma MP manifesta seu apoio e 
respeito à Juíza Valdete Souto Severo, entendendo que a 
instauração de procedimento para apurar conduta que não se 
enquadra, por onde quer que se veja a questão, em qualquer 
conduta vedada aos magistrados, mais se parece com um ato de 
intimidação a quem se mostra crítico ao pensamento 
pretensamente hegemônico no interior de instituições jurídicas 
como o Poder Judiciário. 

16. Observa-se, portanto, que há amplo consenso entre juristas, 

intelectuais, advogados, membros do Ministério Público e da Magistratura que a 

manifestação da Juíza do Trabalho VALDETE SOUTO SEVERO está plenamente 

albergada pela Constituição Federal, de forma que não há qualquer possibilidade 
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de correição diante de uma manifestação legítima da Magistrada.  

 

II – Do Direito  

 

17. Pelo exposto, o pedido de providências que deverá tramitar 

perante o CNJ, objeto da presente Representação, deve ser compreendido como 

instrumento pelo qual a administração pública exerce seu poder-dever para 

apurar a responsabilidade de agentes públicos em decorrência de infrações 

praticadas no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as 

atribuições do cargo em que se encontre investida, e aplicar as penalidades 

porventura devidas.  

18. Não é nada do que se extrai do caso concreto, vez que não há 

qualquer indício de situação que se aproxime de uma infraçao disciplinar. A 

utilização do poder disciplinar para censurar ou, até mesmo, controlar o modo de 

pensar dos magistrados pode configurar, em tese, a prática do crime de abuso de 

autoridade, tipificado no art. 27 da Lei 13.869/2019, o que merece ser 

averiguado.  

19. O direito à liberdade de expressão é assegurado pela maioria 

das Constituições democráticas contemporâneas, entre elas a Constituição 

brasileira de 1988. O art. 5º, IV é cristalino ao afirmar é livre a manifestação 

do pensamento, sendo vedado o anonimato.  

20. Há várias razões que justificam a proteção da liberdade de 

expressão. De um lado, trata-se de garantia essencial ao livre desenvolvimento da 

personalidade e à dignidade humana. De outro, trata-se ideário que assegura a 

propria democracia. A realização da democracia pressupõe um espaço público, 

aberto, plural e dinâmico, onde haja liberdade para o confronto de ideias sem que 

haja a ameaça de perseguição ao pensamento. 

  

“Como os demais direitos fundamentais, a liberdade de 
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expressão reveste-se de uma dupla dimensão. Na sua 

dimensão subjetiva, ela é antes de tudo, um direito 

negativo, que protege os seus titulares das ações do 

Estado e de terceiros que visem a impedir ou a prejudicar 

o exercício da faculdade de externar e divulgar ideias, 

opiniões e informações.  

Já a dimensão objetiva da liberdade de expressão deriva 

do reconhecimento de que, além de direito individual, ela 

acolhe um valor extremamente importante para o 

funcionamento das sociedades democráticas, que deve ser 

devidamente protegido e promovido.”4 

 

21. Não se ingnora que a liberdade de expressão não se constitui 

como direito absoluto. São inúmeras as hipóteses em que o seu exercício entra 

em conflito com outros direitos fundamentais ou bens jurídicos coletivos 

constitucionalmente tutelados. Entretanto, não se vislumbra no caso em tela 

qualquer elemento que justifique a avocação de limites. Não há o que se falar, em 

relação ao texto acadêmico de autoria da magistrada, qualquer violação à honra, 

à privacidade, à igualdade ou à dignidade humana. Pelo contrário, é um texto que 

busca concretizar os principios sensíveis da Constituição Federal.  

22. Convém ressaltar, ainda, que a Constituição Federal 

determina que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da União, dos  Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de  legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 

(art. 37).  Destaque-se, conforme doutrina e jurisprudência consolidada, que os 

princípios  têm força normativa e devem ser seguidos em  todos os âmbitos da 

administração pública. 

 
23. Portanto, a instauração de procedimento persecutório pelo 

                                                 
4 SARMENTO, Daniel. Comentário ao art. 5º, IV. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F; 
SARLET, Ingo W.; (Coords). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013. 
P. 256.    
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ora Representado viola garantias constitucionais e qualquer investigação de 

magistrado por ato que não desabone o decoro e o exercício da função, de maneira 

que deve ser investigado pelo Parquet o eventual abuso de autoridade.   

 

II. DOS PEDIDOS 

De acordo com o artigo 127 da Constituição Federal, o Ministério 

Público é função essencial à justiça, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, 

do Estado Democrático de Direito e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis. É papel do Ministério Público investigar e representar os interesses 

indisponíveis da população e defender o Estado Democrático de Direito. Assim, 

requeremos o que segue:  

 

a) O acolhimento da presente Representação, com o devido trâmite no âmbito 

dessa Procuradoria, incluindo eventual encaminhamento para as 

instâncias cabíveis;  

 

b) A atuação deste Órgão fiscal da Lei, para que promova o procedimento 

necessário à apuração da existência de eventual prática de crime de abuso 

de autoridade ou outra conduta ilítica, cujas medidas cabíveis devam ser 

adotadas.  

 

Termos em que espera deferimento. 

Brasília, 30 de Julho de 2020. 

 

 
 
 

Fernanda Melchionna 
Líder do PSOL 
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PSOL/SP  

 
 
 

Talíria Petrone 
PSOL/RJ  

 


