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RESUMO 

 

Esta dissertação propõe uma análise de como os órgãos correcionais do Judiciário atuaram 

quando tiveram que julgar o caso de uma magistrada vinculada ao Tribunal de Justiça de São 

Paulo, a qual teria atuado contra o princípio da colegialidade, sem os cuidados devidos e no 

sentido contrário ao que seria o esperado pelos seus pares no Tribunal. A magistrada foi 

condenada pelos seus pares à pena de censura após ter contra si instaurado um processo 

administrativo disciplinar e, posteriormente, foi absolvida pelo Conselho Nacional de Justiça 

através de um recurso. Analisando os argumentos da acusação contra a magistrada, os argumentos 

da defesa técnica, os votos condenatórios e os votos absolutórios, este trabalho pretendeu avaliar 

como as tensões existentes entre a magistratura “garantista” e magistratura “punitivista” são 

trabalhadas pela Corregedoria do Tribunal local e pelo Conselho Nacional de Justiça. Através da 

metodologia qualitativa conhecida como “estudo de caso único”, buscou-se analisar os 

argumentos e as articulações de lado a lado, bem como as consequências jurídicas em cada uma 

dessas dimensões em um contexto de encarceramento em massa. O acesso aos autos dos 

processos, suas análises e a literatura referente ao tema selecionado forneceram informações 

relevantes e linhas de compreensão sobre a maneira através da qual a magistratura “garantista” 

sofre pressões para se alinhar à linha majoritária do Tribunal ao qual é vinculada, assumidamente 

encarceradora, e o impacto dessas pressões para a justiça criminal e sistema penitenciário.  

 

Palavras-chave: Independência judicial; Controle externo; Papel esperado da magistratura penal; 

Garantismo penal; Punitivismo; Pesquisa Qualitativa; Estudo de caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The research proposes an analysis of how the correctional bodies of the Judiciary acted when 

they had to judge the case of a magistrate linked to the São Paulo Court of Justice who would 

have acted against the principle of collegiality, without due care, and in the opposite direction to 

what would be expected by his peers at the Court. The criminal judge was sentenced by her peers 

to the penalty of censorship, after having instituted disciplinary administrative proceedings 

against her, and was later acquitted by the National Council of Justice through an appeal. 

Analyzing the arguments of the prosecution against the criminal judge, the arguments of the 

technical defense, the condemnatory votes and the absolute votes, the research intends to evaluate 

how the existing tensions between judges are worked by the local Court and by the National 

Council of Justice. Through the qualitative methodology known as single case study, the research 

seeks to analyze the arguments and articulations from side to side, as well as the legal 

consequences in each of these dimensions in a context of mass incarceration. Access to the case 

files, their analysis, and the literature on the selected topic provided relevant information and 

lines of understanding on the way in which the criminal judge is under pressure to align with the 

majority line of the Court to which it is linked, admittedly incarcerated, and the impact of these 

pressures on the criminal justice and penitentiary systems. 

 

Keywords: Judicial independence; External control; Expected role of the criminal judge; 

Qualitative research; Case study. 
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INTRODUÇÃO 

 

A escolha do tema de pesquisa para esta dissertação deu-se em grande parte por razão 

do meu envolvimento profissional com a Justiça criminal, em especial no estado de São Paulo. 

Como advogado em escritórios especializados em Direito Penal e, depois, como membro de 

organização do terceiro setor, sempre foi algo absolutamente corriqueiro ouvir e refletir sobre 

juízes criminais mais “duros” ou menos “duros” em relação aos acusados, ou juízes 

“punitivistas” e “garantistas”. Obviamente, essas divisões e esses debates eram realizados tendo 

como base as experiências concretas minhas e das pessoas que estavam ao meu redor na mesma 

área, e não tinham como fonte primordial pesquisas acadêmicas. Mas no dia a dia da Justiça 

criminal paulista, é comum que se saiba de antemão se o processo penal de determinado 

acusado ou acusada caiu nas mãos de magistrado mais “duro” ou menos “duro”, e isso fica mais 

fácil de prever quando se olha para o Tribunal de Justiça do estado, já que possui como 

integrantes os magistrados mais experientes – o que facilita ao operador do Direito a realizar 

algum tipo de análise do perfil do julgador na área que lhe interessa e acessar o banco de 

pesquisa de jurisprudência que sistematiza todas as decisões daquele magistrado e da Câmara 

a que pertence.  

O que fui analisando ao longo da minha carreira na advocacia é que seria um equívoco 

classificar o perfil de magistrados na área criminal como mais “duros” ou menos “duros”, já 

que teoricamente a magistratura deve seguir a Lei, no sentido amplo (Constituição Federal e 

normas infraconstitucionais). Aos magistrados “duros”, a classe dos advogados e criminalistas 

reservamos apenas críticas. Aos magistrados “menos duros” são só elogios. Mas algo me 

incomodava nessa separação que parecia muito simplista, para não dizer maniqueísta. Em vez 

de ficarmos elogiando uma minoria – outra percepção vinda da minha atuação na Justiça 

criminal é que os “garantistas” eram em número muito menor do que os “punitivistas” do 

Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) –, pensei que seria mais interessante tentar entender 

se era de fato real que havia somente esses tipos de juízes na área penal, se essa classificação 

binária era de fato coerente e, principalmente, como é que esses juízes tão diferentes eram 

recebidos pelos seus pares.  

Para fins desta dissertação, no entanto, decidi que o mais interessante para mim e para 

o debate sobre esses temas seria focar na pesquisa sobre as instituições do sistema de Justiça e 
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em como elas dialogavam com determinado perfil de magistrado, o “garantista”. A definição 

dessa agenda de pesquisa se consolidou a partir de uma inquietação decorrente de alguns 

relatos1, relativamente recentes, de que juízes de Direito de determinado perfil (os “garantistas” 

ou “progressistas”) estariam sofrendo algum tipo de perseguição por parte de seus pares e 

vinham a público denunciar essas tentativas de constrangimento, o que para mim era algo 

inédito – e muito rico para ser explorado. Passei, então, a compreender que seria importante 

estudar esses casos de modo mais profundo e organizado para entender como opera o sistema 

de Justiça. Por essa razão, decidi aplicar e cursar o Mestrado Acadêmico da Escola de Direito 

de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. 

No levantamento inicial de possíveis casos a serem objeto da pesquisa de modo mais 

profundo – o que explicarei em tópico específico mais adiante –, acabei decidindo focar em 

somente um caso, o da magistrada Kenarik Boujikian, que denunciara publicamente que o 

motivo de estar sendo processada disciplinarmente pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, ao 

qual era vinculada, era o teor de suas decisões judiciais “garantistas”. Em outras palavras, a 

magistrada acusava seus pares – ao menos parte deles – de realizar um controle ideológico na 

magistratura, já que, segundo ela, juízes “garantistas” não estavam sendo livres para decidir, e 

seu caso espelharia um exemplo disso. A pesquisa propôs, portanto, um estudo aprofundado da 

dinâmica existente entre as instâncias correcionais do sistema de Justiça diante de uma 

magistrada “garantista”, a partir de um caso observado no estado de São Paulo. 

Diante da escassez de pesquisas no âmbito jurídico sobre o tema e do contexto no qual 

o sistema de Justiça opera, realizei a análise cuidadosa de um caso específico, mas que possui 

vários e importantes elementos, que acabam nos permitindo enxergar vários aspectos de como 

tem operado o Judiciário quando tensionado com uma denúncia como a recebida por Kenakik. 

Mas vale ponderar que aqui não pretendo “julgar” os julgadores de Kenarik, o que seria 

provavelmente uma pretensão pouco relevante. A intenção é destrinchar cada etapa do caso 

selecionado e, através do diálogo com os marcos jurídicos e com a literatura, produzir subsídios 

para o debate sobre o Judiciário. 

                                                      
1 Para exemplos de matérias jornalísticas através das quais os membros do Judiciário expuseram seus casos, ver: 

MARSIGLIA, Ivan. Martelo suspenso. Estadão, 21 de fevereiro de 2015. Disponível em: 

https://alias.estadao.com.br/noticias/geral,martelo-suspenso,1637362. Acesso em: 18 out. 2020; MENA, 

Fernanda. Juíza atua contra prisões ilegais e pode ser punida pelo TJ-SP. Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/01/1733940-juiza-atua-contra-prisoes-provisorias-ilegais-e-pode-

ser-punida-pelo-tj-sp.shtml. Acesso em: 18 out. 2020.  

https://alias.estadao.com.br/noticias/geral,martelo-suspenso,1637362
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/01/1733940-juiza-atua-contra-prisoes-provisorias-ilegais-e-pode-ser-punida-pelo-tj-sp.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/01/1733940-juiza-atua-contra-prisoes-provisorias-ilegais-e-pode-ser-punida-pelo-tj-sp.shtml
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Considerei, para fins deste trabalho, o garantismo penal como o nome dado à teoria 

idealizada pelo jurista italiano Luigi Ferrajoli em sua obra Direito e Razão, a qual, apesar de 

relativamente recente em termos históricos – datada de 1990 –, repercutiu intensamente em 

diversos países, como no Brasil, e é uma resposta do autor aos Estados fascista e nazista 

europeus, os quais, segundo ele, geram influências no Direito italiano até então. Ainda que o 

campo de pesquisa em torno desse tema seja amplo, considero o jurista italiano a figura central 

no debate e, por isso, utilizo sua concepção para esta dissertação. Segundo Ferrajoli, nas 

democracias constitucionais é necessário que se crie um sistema jurídico de garantias, o que 

nada mais é do que um modelo normativo de Direito que age como um sistema de vínculos 

impostos à função punitiva do Estado em garantia dos direitos dos cidadãos. Esses vínculos 

limitariam e delimitariam o poder de punir do Estado, procedimentalizando o que punir e como 

punir. Além disso, os vínculos não devem estar somente previstos no ordenamento jurídico, 

mas, principalmente, devem funcionar nas práticas diárias da persecução penal – como, por 

exemplo, no modo de decidir de juízes2.  

Além disso, também adoto a concepção de progressismo no Direito, de Ronald 

Dworkin, no sentido de que as ideias iluministas de avanço nos campos da ciência podem ser 

incorporadas nas perspectivas atuais das normas. Nesse sentido, o autor prega a liberdade 

individual como primordial para que o positivismo jurídico – em sua vontade de seguir com 

máxima rigidez a norma – não tome conta dos caminhos do Direito. Ou seja, para que as 

decisões individuais possam proporcionar avanço em campos engessados e atrasados3.  

Em tópico específico, irei tratar das escolhas metodológicas que nortearam o 

desenvolvimento da pesquisa, mas entendo importante já informar que fui eu que conceituei 

como garantista e/ou progressista o teor das decisões judiciais proferidas pela magistrada 

Kenarik Boujikian, levando em consideração os seus conteúdos e, também, a própria 

magistrada em si, considerando sua história, contextos e o tribunal ao qual era vinculada.  

A pesquisa que realizei está inserida no campo do Direito & Desenvolvimento e se filia 

à corrente que entende que o desenvolvimento depende, ainda que em graus variados, do correto 

e esperado funcionamento das instituições do sistema de Justiça, de acordo com os parâmetros 

do Estado Democrático de Direito. Nesse sentido, não me identifico com a teoria de que basta 

olhar exclusivamente para indicadores de natureza econômica para avaliar o grau de 

                                                      
2 FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. 
3 DWORKIN, Ronald. O império do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 429-430. 
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desenvolvimento de uma sociedade. Quando se trata de Direito e riqueza, provavelmente os 

Estados Unidos da América – mesmo sendo um dos países mais ricos do mundo – sejam  um 

dos maiores exemplos de um sistema de Justiça criminal absolutamente injusto, marcado pelo 

racismo, pelo elitismo e pela magnitude4. Ou seja, não parece ser verdade que a riqueza, por si 

só, seja elemento de uma sociedade verdadeiramente próspera e pautada pela dignidade de seus 

cidadãos.  

Assim, buscou-se também olhar para além das molduras teóricas e formais do Direito, 

especialmente na Justiça criminal, já que nesta área existe uma distância muito longa entre o 

direito previsto na norma e a realidade do sujeito desse direito. Porém, se é verdade que, para 

chegar nesse resultado, seria relativamente fácil se eu procurasse dados sobre direitos versus 

realidade nas prisões – já que os dados e informações falam por si só e dispensam maiores 

desafios interpretativos diante do déficit de direitos que a população privada de liberdade sofre 

no Brasil –, o desafio colocado nesta pesquisa é ampliar a lente de análise. E através do estudo 

das dinâmicas existentes entre operadores do Direito atuantes no maior tribunal criminal do 

país (TJSP), situado no estado que possui a maior população carcerária nacional (São Paulo), 

identificar como se opera a engrenagem administrativa dos órgãos jurisdicionais envolvendo 

uma juíza garantista e seus colegas de perfis diferentes. 

Busco, em última análise, contribuir para o debate sobre nossas instituições do sistema 

de Justiça criminal – que manejam garantias fundamentais ao seu próprio sabor e conivência, a 

depender dos interesses colocados no caso –, que parecem disfuncionais mesmo após mais de 

30 anos do novo arranjo constitucional de 1988.  

Em outro sentido, esta dissertação procura mostrar, também, que não só o Judiciário age 

no sentido de fortalecer os déficits de direitos na esfera penal, como ainda estamos disputando 

os caminhos que ele deveria seguir sob os marcos constitucionais. De acordo com David 

Garland5, ao menos nas três últimas décadas do século XX as sociedades ocidentais 

vivenciaram uma crise de grande magnitude do sistema penal do Estado Social. Isso significou, 

além de outros traços, a expansão das estratégias clássicas de controle do crime, além do 

endurecimento das penas e da criminalização de novas condutas. Para o autor a queda do Estado 

de Bem-Estar Social propiciou a falência do ideal de reabilitação e para o endurecimento das 

                                                      
4 Conforme aponta a autora Michelle Alexander, em sua obra A nova segregação: racismo e encarceramento em 

massa. São Paulo: Editora Boitempo, 2017. 
5 GARLAND, David. A Cultura do Controle. Rio de Janeiro: Revan, 2008. 
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sanções de ordem penal, colocando a prisão como resposta única para a dirimir conflitos. 

Garland aponta, resumindo sua obra, que durante o século XX a ideia de prover o bem-estar 

para as camadas mais baixas da população, proporcionando recursos que possibilitavam uma 

maior inclusão social, não as tornando, dessa forma, inteiramente responsáveis pelos atos 

cometidos, foi muito importante, uma vez que os previdenciaristas, responsáveis por essas 

políticas, acreditavam na reabilitação e na correção dos indivíduos que acabavam sendo 

selecionados pelo sistema de Justiça criminal. A ideia da punição pura e simples, na visão deles, 

não era válida, sendo importante, ao contrário, explorar na estrutura social os problemas que 

levavam aqueles seres humanos para dentro das instituições correcionais. No entanto, a partir 

de meados da década de 1970, a ideia do previdenciarismo penal foi desacreditada por diversos 

motivos. O mais importante deles foi a percepção de que o crime estava aumentando, o que de 

fato ocorreu. Dessa forma, em vez de se reestruturarem as políticas de inclusão social, 

aperfeiçoando-as no mesmo compasso de complexificação da sociedade, as políticas foram 

deixadas de lado, fazendo com que as camadas mais pobres da população, que eram as 

selecionadas pelo sistema de Justiça criminal, sofressem as consequências pelos cortes feitos 

por um Estado de Bem-Estar Social que estava ruindo. Houve, então, um prolongamento da 

exclusão, que acabou por agravar a violência urbana e que instituiu, como consequência, uma 

sensação de insegurança na vida das pessoas, mesmo em regiões onde o nível de criminalidade 

não era alto. Esse Estado mínimo, que passa a ser regulado pela economia neoliberal e que não 

intervém de maneira adequada no campo da proteção social, acaba sendo acompanhado de um 

Estado máximo em outro campo – que é o campo das políticas de segurança, retomando o 

discurso de "lei e ordem" e tendo como principal estratégia o controle social.  

Essa política criminal passa a ser exportada pelos Estados Unidos para diversos países, 

dentre os quais o Brasil. É bem verdade que nunca houve Estado de Bem-Estar Social no país, 

como lembra Vera Telles6, e esse elemento de matriz econômica da teoria de Garland merece 

ponderação quando buscamos dialogar com nossa realidade. Talvez possamos pensar, como 

hipótese, em uma reconfiguração do Estado de Bem-Estar no Brasil, considerando que o 

investimento em políticas sociais se deu em um momento histórico bastante diferente dos países 

objetos de pesquisa de Garland. De qualquer modo com a publicação da Lei de Execução Penal 

em 1984, com a promulgação da Constituição Federal em 1988 e com a publicação do Estatuto 

                                                      
6 TELLES, V.S. Debates: a cidade como questão. In: CABANES, R. (org.). Nas tramas da cidade: trajetórias 

urbanas e seus territórios. São Paulo: Associação Editorial Humanitas, 2006. 
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da Criança e do Adolescente em 1990, vimos o país investindo em legislações que buscavam 

na prevenção e na reabilitação uma resposta contra o crime, tendo sido legislações consideradas 

à frente de seu tempo. Todavia, ao que parece, esses diplomas jurídicos podem ser considerados 

excepcionalidades se analisados à luz das políticas econômicas e sociais subsequentes no país. 

A globalização econômica exclui diversos grupos sociais desse processo – que é necessário 

para fazer funcionar a engenharia social. O Estado torna-se mínimo na regulação da economia, 

mas no campo da política criminal ele continua em seu patamar máximo, e, não é por menos, 

que os bens jurídicos que têm merecido maior proteção são aqueles com características 

patrimoniais – e são os maiores responsáveis pela persecução penal –, privando cada vez mais 

e mais cedo adultos e jovens de suas liberdades.  

De acordo com Wacquant7, isso ocorre especialmente em países como o Brasil, que são 

“ao mesmo tempo atingidos por fortes desigualdades de condições e de oportunidades de vida 

e desprovidos de tradição democrática e de instituições capazes de amortecer os choques 

causados pela mutação do trabalho”. Combinadas, tais circunstâncias alimentam o crescimento 

da violência criminal e propagam o medo do crime pelo espaço público. Nesse contexto, 

questões sociais são desconsideradas em favor de políticas públicas associadas à disciplina, ao 

controle e à contenção.  

Ainda que também tendo como objeto central os Estados Unidos, a recentemente 

traduzida obra de Michelle Alexander8 nos ajuda a dialogar com as dinâmicas da cultura do 

controle de Garland e a realidade do Brasil, notadamente pelo perfil da população carcerária 

brasileira também ser majoritariamente negra. Afirma a autora que o sistema de encarceramento 

em massa é, sobretudo, uma forma de controle racial, repaginado após o fim da escravidão, mas 

essencialmente focado para o mesmo fim. E aponta ainda que, tanto lá como cá, “o viés racial 

inerente na guerra às drogas é a maior razão para que 1 em cada 14 negros estivessem atrás das 

grades em 2006, comparada com 1 em cada 106 homens brancos”. 

A pesquisa também permite vislumbrar possível linha de reflexão, a partir do 

entendimento do Conselho Nacional de Justiça diante do caso analisado, que a conduta da 

magistrada não foi a esperada diante dos valores hegemônicos do campo – neste caso 

específico, do TJSP. Isso, contudo, não é novidade na literatura que olha para o campo jurídico 

                                                      
7 WACQUANT, Löic. As Prisões da Miséria. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2001. p. 4. 
8 ALEXANDER, Michelle. A nova segregação: racismo e encarceramento em massa. São Paulo. Editora 

Boitempo, 2017. p. 100. 
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como um campo político9. É que “[...] embora o Judiciário funcione por meio de procedimentos 

que se apresentam como neutros, ausentes de qualquer viés político e ideológico, não se deve 

desconsiderar que esses procedimentos funcionam como dispositivos de poder, cujo efeito 

concreto impõe o ajustamento das condutas às perspectivas e aos valores hegemônicos no 

campo − desde em relação aos candidatos ao concurso público até aos juízes durante toda a 

carreira.”10 

Assim, com base na pesquisa na literatura realizada para esta dissertação, vale 

mencionar que cheguei nos trabalhos de Pierre Bourdieu, em especial O Poder Simbólico, em 

que, a partir de reflexões sobre a estrutura e as relações sociais imbricadas no campo jurídico, 

torna-se possível entender sua lógica de funcionamento e, além disso, as disputas que lá são 

travadas.11 Nesse sentido, seria possível olhar o caso de Kenarik também sob essa dimensão, o 

que leva à conclusão de que as práticas individuais dos juízes, garantidas pela independência 

judicial, se acomodam diante das condições externas, ou seja, da sociedade – ou, mais 

precisamente, diante de seus colegas magistrados que eventualmente decidam de maneira 

oposta. Se não há essa acomodação, haverá tensão, como no caso aqui estudado. Bourdieu dirá 

que há algo que media a relação entre essas duas esferas: o habitus. Além de ser um modus 

operandi, o habitus são estruturas estruturadas que funcionam como estruturas estruturantes. O 

habitus, assim, é uma grade de leitura que os indivíduos dispõem para ler a vida social. Desse 

modo, os indivíduos agem, sentem, possuem disposições próprias e advindas dessa grade.  

No campo das dinâmicas internas de um Tribunal, e entre ele e o órgão 

constitucionalmente competente para revisar processos disciplinares (CNJ) que interessaram 

para esta dissertação, o campo jurídico passa a ter suas ações orientadas e, às vezes, 

determinadas, por outros campos, como o campo político, econômico e cultural, mesmo que 

isso não seja admitido nos discursos próprios do campo. Com isso, é a partir desse discurso 

tecnicamente neutro e imparcial que outros aspectos – políticos, econômicos e culturais – são 

encobertos. Nas palavras de Frederico Almeida “[...] acredita-se que o poder da administração 

da justiça estatal não é exercido e delimitado apenas por posições e arenas institucionais; em 

outras palavras, o espaço de circulação e exercício desse poder de direção superior e reforma 

                                                      
9 Ver, por exemplo, a tese de doutoramento de Frederico de Almeida em Ciência Política pela Universidade de 

São Paulo: A nobreza togada: as elites jurídicas e a política da Justiça no Brasil. 2010. 
10 RAMOS, Marcelo Maciel; CASTRO, Felipe Araújo. Aristocracia judicial brasileira: privilégios, habitus e 

cumplicidade estrutural. Revista Direito GV,[S.l.], v. 15, n. 2, p. 20, 2019. 
11 BOUDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. Rio de Janeiro: Bertand Brasil, 2012.  
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da justiça é estruturado a partir da concentração de diversas formas de capitais – não apenas 

institucionais, mas também sociais e políticos [...].12 “O campo, porém, não é uma estrutura 

politicamente neutra; ao contrário, é nele que são produzidas formas de dominação específicas, 

bem como se reproduzem formas de dominação próprias de outros campos sociais, que se 

traduzem na lógica específica de cada um desses espaços sociais.”13 

Ramos e Castro, a partir do campo da sociologia das elites, procuraram compreender 

como são reproduzidas as dinâmicas aristocráticas e elitistas da magistratura no Brasil, o que 

me interessou para a pesquisa, pois o perfil da magistratura era elemento de análise para 

compreender melhor o caso estudado. De acordo com os autores, a partir de um espaço 

sociopolítico específico caracterizado por uma série de elementos e disposições próprias 

(habitus, para Bourdieu), os membros do Poder Judiciário acabam por produzir reflexos no 

campo jurídico que atuam. Ao discorrerem sobre a posição privilegiada da magistratura no 

Brasil, informam que “Por um lado, os juízes brasileiros recebem salários e benefícios 

extraordinários, o que contribui para o compartilhamento de um habitus aristocrático e elitista. 

Por outro, os privilégios excepcionais da magistratura tendem a produzir uma cumplicidade 

estrutural não só entre seus membros, mas também entre eles e as demais elites do poder, o que 

coloca em risco os próprios princípios que regem o Estado Democrático de Direito (EDD)”.14  

 Frederico de Almeida justifica a relevância da abordagem das elites referenciando José 

Murilo de Carvalho, que aduz que “uma das vantagens das abordagens clássicas do fenômeno 

das elites políticas é a vinculação que fazem entre elite e dinâmica social”. E continua dizendo 

que “O autor identifica dois métodos de análise das elites desenvolvidos pela literatura: o 

primeiro, de posição, identifica a elite nas posições formais de poder, o que incluiria os cargos 

eletivos e burocráticos do Estado e das organizações econômicas e profissionais; o segundo, de 

decisão, identifica a elite nos grupos e nas pessoas que exercem poder real, mais do que 

institucional-formal, na estrutura social, podendo a fonte desse poder ser de natureza diversa da 

estatal, ou seja, pode ser de natureza social, econômica e cultural. Nesse aspecto, a opção 

adotada em minha pesquisa pode se localizar entre aqueles estudos que, segundo Carvalho, 

                                                      
12 ALMEIDA, Frederico. As elites da Justiça: instituições, profissões e poder na política da justiça brasileira. 

Revista de Sociologia Política. 2014. p. 87. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rsocp/a/ 

nRHNG5QrmsFqZbhT7V6KfYn/?lang=pt.  
13 ALMEIDA, Frederico. As elites da Justiça: instituições, profissões e poder na política da justiça brasileira. 

Revista de Sociologia Política, 2014.  p. 83. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rsocp/a/ 

nRHNG5QrmsFqZbhT7V6KfYn/?lang=pt. Acesso em:  
14 RAMOS, Marcelo Maciel; CASTRO, Felipe Araújo. Aristocracia judicial brasileira: privilégios, habitus e 

cumplicidade estrutural. Revista Direito GV, [S.l.], v. 15, n. 2, 2019. p. 2. 

https://www.scielo.br/j/rsocp/a/%20nRHNG5QrmsFqZbhT7V6KfYn/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/rsocp/a/%20nRHNG5QrmsFqZbhT7V6KfYn/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/rsocp/a/%20nRHNG5QrmsFqZbhT7V6KfYn/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/rsocp/a/%20nRHNG5QrmsFqZbhT7V6KfYn/?lang=pt
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buscam articular os dois métodos na definição das elites, já que, de acordo com Bourdieu 

(2007b), as posições de elite são determinadas pela combinação cumulativa de capitais 

econômicos, culturais, e dos capitais próprios de cada campo (como o jurídico, por exemplo), 

que deve ser analisada em três dimensões: (I) a distribuição dos agentes no campo de acordo 

com o volume global do capital possuído, de qualquer modalidade; (II) o peso relativo de um 

ou outro capital na estrutura do capital global (com destaque para as relações entre capitais 

econômicos e culturais); e (III) a evolução, no tempo, do volume e da estrutura desses capitais, 

perceptível na reconstrução das trajetórias dos agentes no campo.”15 

Fica claro, portanto, que os autores trazem elementos empíricos para reforçar a ideia de 

que os juízes, no Brasil, constituem um grupo economicamente, politicamente e socialmente 

privilegiado em relação ao contexto desigual que marca a sociedade brasileira. Isso significa 

que, ao ingressar e se tornar membro do Poder Judiciário no Brasil, o indivíduo passa a compor 

a elite e a compartilhar de um padrão de vida e de uma socialização que é apenas acessível a 

poucas pessoas, o que os afasta, em consequência, dos problemas e das necessidades 

primordiais da maioria dos brasileiros e brasileiras.  

Não é necessário ir longe para entender o que isso significa. Ao olharmos, por exemplo, 

a folha de pagamento no Portal da Transparência do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de 

São Paulo, há claramente uma grande discrepância entre o salário de um juiz e o salário médio 

do trabalhador brasileiro, que no ano de 2020 estava em R$ 1.439,00. Ramos e Castro 

apresentam, a partir de pesquisa realizada, que os ganhos de magistrados brasileiros os colocam 

em posição econômica excepcional de extremo privilégio16. Em resumo, os autores concluem 

que um dos significados de ser um juiz no Brasil é aquele de receber uma remuneração 

extraordinária, que só é acessível a grupos bastante distintos, composto por 0,5% da população 

brasileira. Assim, a partir dessa posição social e economicamente privilegiada desses atores, o 

afastamento que é produzido em relação ao cidadão comum fica bastante claro. Isso significa 

dizer que existe uma “dificuldade de compreensão e de empatia em relação às carências 

materiais e aos interesses dos grupos sociais menos favorecidos”, além de, é claro, produzir 

“um compartilhamento não só dos espaços sociais de privilégio frequentado pelas elites do 

                                                      
15 ALMEIDA, Frederico. As elites da Justiça: instituições, profissões e poder na política da justiça brasileira. 

Revista de Sociologia Política, 2014. p. 87. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rsocp/a/ 

nRHNG5QrmsFqZbhT7V6KfYn/?lang=pt. 

 16 RAMOS, Marcelo Maciel; CASTRO, Felipe Araújo. Aristocracia judicial brasileira: privilégios, habitus e 

cumplicidade estrutural. Revista Direito GV, [S.l.], v. 15, n. 2, 2019. p. 11. 

https://www.scielo.br/j/rsocp/a/%20nRHNG5QrmsFqZbhT7V6KfYn/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/rsocp/a/%20nRHNG5QrmsFqZbhT7V6KfYn/?lang=pt
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poder, como uma afinidade de habitus, interesses e impulsos conservadores das estruturas de 

privilégio da qual se beneficiam”.17 

Esse ponto dialoga com os fins propostos para esta dissertação, porque uma juíza do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, de alguma forma, não se ajustou aos interesses da maioria 

dos colegas ou mesmo aos interesses de uma política criminal forjada no hiperencarceramento, 

sendo por isso alvo de perseguição disciplinar. Ao ocupar e compartilhar dos mesmos espaços 

de poder, sendo a elite econômica que são, por si só é suficiente para entender a ligação dos 

magistrados com aqueles que coordenam outros campos, tais como o político. Assim, ao 

partilhar desses mesmos espaços sociais e políticos das classes mais ricas, suas compreensões 

de mundo serão também partilhadas e, por isso, tenderão a conservar a ordem estabelecida. 

Vale referir, também, que o processo de seleção para a entrada na magistratura acaba, 

já de início, fazendo um filtro para quem tem condições estruturais pré-constituídas para acesso 

a essa carreira. Isso porque, muito embora seja permeado por discussões que envolvem 

meritocracia e democracia, sabemos que existem condições materiais importantes para o 

“sucesso” nesse certame – como um conjunto de capitais políticos, econômicos e sociais, que 

certamente não estão disponíveis para a maioria da população brasileira –, constituindo-se, 

portanto, um espaço basicamente exclusivo para as elites do poder.  

Nesse sentido, Ramos e Castro afirmam em relação aos concursos públicos para o 

ingresso na magistratura que “[...] o tipo de conhecimento, habilidade e perfil que se escolhe 

exaltar expressa os valores sobre os quais o Judiciário sustenta suas estruturas e ações. Embora 

esses valores sejam apresentados como expressões de uma racionalidade técnico-científica, há 

que se questionar se eles não representariam interesses específicos de determinados grupos 

sociais. Há que se perguntar também se, em função de sua posição socioeconômica, os 

magistrados não garantiriam, por meio do recrutamento, a reprodução (apenas parcialmente 

consciente) dos interesses que representam, selecionando aqueles com que se identificam ou 

que estão em condições de se ajustar a eles.”18 

Do mesmo modo, aqueles que não compartilham do habitus dominante do campo 

jurídico – punitivismo do TJSP, ou, ao menos, dos colegas de Câmara Criminal – não terão 

benefícios a partir das relações estabelecidas ou, pior, terão dificuldade de integração ao campo. 

                                                      
17 RAMOS, Marcelo Maciel; CASTRO, Felipe Araújo. Aristocracia judicial brasileira: privilégios, habitus e 

cumplicidade estrutural. Revista Direito GV, [S.l.], v. 15, n. 2, 2019. p. 20. 
18 RAMOS, Marcelo Maciel; CASTRO, Felipe Araújo. Aristocracia judicial brasileira: privilégios, habitus e 

cumplicidade estrutural. Revista Direito GV, [S.l.], v. 15, n. 2, 2019. p. 20. 
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Esse último ponto é fundamental para compreendermos o objetivo deste trabalho. Isso porque, 

ao exercer suas garantias de independência judicial, mas decidindo de maneira distante aos seus 

colegas de Câmara, a juíza Kenarik acabou por criar dificuldades ao seu próprio trabalho, além 

daquelas relativas à progressão na carreira com a pena de censura.  

Todos esses elementos foram importantes e dialogam com a pesquisa feita, e para 

alcançar seu objetivo, a pesquisa teve como ponto de partida esses elementos, mas foi 

organizada através da seguinte questão: Como o Judiciário atua quando um de seus integrantes 

é acusado/denunciado formalmente por ser “garantista”? Mais especificamente, quais as 

tensões que surgem e se tornam relevantes ao traduzirem o embate entre o garantismo e o 

punitivismo ao longo do acompanhamento do fluxo do caso pelos órgãos competentes do 

sistema de Justiça – primeiramente no Tribunal de Justiça do estado de São Paulo e, 

posteriormente, no Conselho Nacional de Justiça – até o seu desfecho?  

Esse fluxo do caso evidencia a tensão existente entre a tentativa de o Judiciário assegurar 

uma de suas principais, se não a principal, garantias, a independência, e, ao mesmo tempo, o 

desejo de promover consensos entre seus integrantes como medida de segurança jurídica. A 

independência judicial, portanto, adquire fundamental destaque neste trabalho. E a ideia de 

segurança jurídica, o caso indica, tem uma dupla dimensão: a harmonia interna entre os próprios 

integrantes de uma Câmara de julgamento – há limites aos membros de um colegiado sobre até 

onde se pode decidir de maneira totalmente autônoma, e Kenarik teria rompido esse limite – e 

a harmonia externa, que é a ideia de expressar à sociedade, enquanto jurisdicionados, uma só 

resposta aos conflitos que chegam ao Judiciário, em especial os relativos ao sistema prisional. 

Para alcançar o referido objetivo, foram formulados os seguintes objetivos específicos: 

(i) Analisar a literatura a respeito da independência judicial, seus conceitos e 

limites.  

(ii) Analisar a literatura sobre a construção de mecanismos de controle externo 

do Judiciário no Brasil. 

(iii) Estudar as atividades próprias do funcionamento do Tribunal de Justiça de 

São Paulo, notadamente no que diz respeito às Câmaras Criminais e ao 

Órgão Especial, bem como do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 

especial sua competência disciplinar. 
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(iv)  Compreender as dinâmicas do caso concreto a partir do estudo do 

procedimento administrativo disciplinar no Tribunal paulista e da revisão 

disciplinar no Conselho Nacional de Justiça. 

(v) Problematizar as disputas do campo jurídico, entre independência judicial e 

controle externo do Judiciário e o impacto na prestação jurisdicional penal. 

 

Contudo, antes de esmiuçar a pesquisa realizada, vale a pena considerar a organização 

deste trabalho. Em um primeiro momento, serão apresentadas as escolhas metodológicas para 

a realização da pesquisa. No segundo capítulo, apresento detalhadamente o caso selecionado e 

analiso quais os principais argumentos utilizados pelo TJSP para punir a magistrada e pelo CNJ 

para absolvê-la. No terceiro, quarto e quinto capítulos, respectivamente, apresento os aportes 

teóricos sobre o tema da independência judicial, sobre o diálogo – por vezes conflituoso – entre 

essa garantia e os possíveis mecanismos de controle administrativo de seus operadores, em 

especial focando na Lei Orgânica da Magistratura (Loman), na Constituição Federal de 1988 

(CF/88) e no Conselho Nacional de Justiça, bem como no papel esperado de uma juíza de 

Direito que atua na área penal no estado de São Paulo. Em cada um desses capítulos, apresento 

conclusões e análises parciais no âmbito de cada tema analisado. Por fim, apresento as 

conclusões e análises finais possíveis tendo por base a pesquisa. 
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1.  METODOLOGIA 

 

1.1  Aspectos iniciais sobre as escolhas metodológicas 

Dialogando brevemente com o texto introdutório, as escolhas metodológicas da 

pesquisa foram, em certo sentido, naturais para mim, pois o objetivo primeiro da minha entrada 

no curso de mestrado era tentar entender com mais profundidade aquilo que eu via no meu 

campo profissional. Considerando os tempos de estágio durante a graduação, foram pouco mais 

de 15 anos de foco profissional na Justiça criminal até o ingresso no mestrado. E o buscar 

entender, para alguém que, como eu, estava distante da pesquisa acadêmica, intuitivamente 

passava por escolher casos específicos de magistrados que denunciavam estar sofrendo algum 

tipo de perseguição ideológica por se considerarem “garantistas”, atuando em um universo de 

colegas “punitivistas”. Assim, diante do fato de que os próprios magistrados estavam 

denunciando publicamente estar sofrendo algum tipo de constrangimento pelos seus pares 

devido às suas decisões judiciais consideradas “garantistas”, decidi que eu usaria como 

estratégia metodológica principal o estudo de caso, que me propiciaria dissecar com 

profundidade como essas dinâmicas estavam formalmente materializadas em um processo 

administrativo disciplinar. Mas também me parecia um processo ainda mais rico se eu 

conseguisse selecionar dois ou três casos e entrevistar os magistrados alvos de processos 

disciplinares para ter uma pesquisa completa. Essas ideias, no entanto, mostraram-se 

desnecessárias para alcançar os objetivos da pesquisa, que foi sendo consolidada com o intuito 

de olhar menos para as impressões dos próprios magistrados alvos de processos e mais para a 

dinâmica que operou esses processos, tanto nas instâncias locais de apuração (Corregedoria e 

Órgão Especial do TJSP) como na instância revisional (CNJ).  

Considerando os desafios em realizar uma pesquisa aprofundada com diversos atores 

do sistema de Justiça para compreender como o Tribunal de Justiça do estado de São Paulo atua 

em relação a todos os juízes e suas garantias de independência judicial, delimitei o objeto 

empírico, inicialmente, em dois juízes daquele tribunal, que publicamente expressaram estar 

sendo objeto de algum tipo de violação às suas garantias de independência judicial por, segundo 

eles próprios, serem “garantistas”.  

Conforme descrito no projeto de pesquisa e mantido por mim ao longo da pesquisa, a 

técnica metodológica predominante é o estudo de caso. O referencial utilizado para a realização 

da pesquisa foi aquele que se utilizou das estratégias presentes, principalmente na pesquisa 
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qualitativa. Para compreender como foram trabalhadas as normas que dizem respeito à 

independência judicial através das instâncias jurídicas, acabei optando por um caso de 

magistrada que sofreu processo administrativo disciplinar de seu respectivo Tribunal de Justiça 

e que, posteriormente, foi absolvida pelo Conselho Nacional de Justiça. A partir disso, buscou-

se compreender a trajetória e as dinâmicas do processo objeto de estudo.  

Para além do aporte da literatura que trata dos temas, fundamental para minha pesquisa, 

acredito que é apenas com a análise conectada com a realidade social do Brasil e do Judiciário 

que se torna possível avançar no conhecimento do Direito e propor subsídios para o debate. 

Isso se conecta diretamente ao papel do investigador de pós-graduação, já que minha 

experiência profissional na advocacia me obriga a analisar fatos dentro de uma dinâmica prática 

versus teórica19. Em outras palavras, não me parece suficiente revisar literatura e, 

automaticamente, inferir conclusões. Assim: 

 

Em um país marcado por tão profundas desigualdades e violências, o 

engajamento pessoal e profissional na transformação desse estado de coisas 

torna-se para muitas pessoas uma exigência incontornável que vem sendo 

assumida e exercida de diversas formas. Nesse contexto, aumenta a cada dia 

o grupo de pessoas que elege a pesquisa como campo de atuação. Dentro e 

fora das universidades, é possível observar uma ampliação substantiva na 

produção de conhecimento sobre o modo como o direito – normas, 

instituições, processos decisórios – opera. Ao nos debruçarmos sobre o 

funcionamento muito concreto do direito, deparamo-nos com o fato de que ele 

próprio pode ser observado como protagonista na produção, perpetuação e 

agravamento das mais diversas formas de injustiça. Nessas 

situações, criticar o direito revela-se um denominador comum de todas e 

todos nós.20 

 

Com isso, sempre foi algo natural na minha atuação profissional criticar o Direito, 

talvez por desde o início ter atuado na Justiça criminal e constatado como a Lei escrita, do 

papel, não entrava pela porta dos Fóruns criminais e muito menos das prisões. Ao mesmo tempo 

que preciso acreditar no Direito para continuar trabalhando com ele, o ceticismo quanto a suas 

capacidades de produzir aquilo que promete – em especial, na Justiça criminal – está sempre 

                                                      
19 Uma simples inspeção em uma unidade prisional em São Paulo, por exemplo, nos faz concluir que a Constituição 

Federal, ao proibir a tortura, parece ser uma peça de ficção, tamanho é o grau de tortura institucionalizada nesses 

locais. 
20 MACHADO, Maíra Rocha. A pesquisa empírica e a questão prisional no Direito e Práxis: apontamentos sobre 

método, crítica e reconstrução do direito. Revista Direito e Práxis, [S.l.], v. 10, n. 4, p. 2687-2710, 2019. p. 2706. 
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presente. O desafio para mim, enquanto pesquisador de mestrado acadêmico, era e ainda é como 

produzir uma pesquisa “crítica” do Direito, mas que não seja viciada.  

 

1.2  Técnicas de pesquisa 

 

A pesquisa foi desenvolvida em cinco etapas, que compõem o conjunto da metodologia 

utilizada: aproximação ao campo, revisão da literatura, aprofundamento teórico e fixação da 

pergunta, definição do método e análise. É verdade que o desenvolvimento dessas etapas foram 

através de processos de idas e vindas, principalmente porque eu já pretendia, de antemão, 

estudar o caso da magistrada Kenarik (e de Roberto Corcioli, depois excluído), mas várias 

etapas de validação dessa escolha ainda precisavam ser realizadas. Assim, eu não comecei a 

pesquisa para descobrir casos em que houvesse a tensão entre independência judicial e 

mecanismos de controle – eu já iniciei a pesquisa com uma ideia clara de qual ou quais casos 

seriam escolhidos. 

 

1.2.1  Meu encontro com o campo da pesquisa 

Antes de relatar o caso identificado e o caso selecionado para o objeto da pesquisa, é 

importante que eu narre minha trajetória e as circunstâncias pelas quais tive contato com os 

episódios e, em um momento seguinte, com o material necessário para este trabalho. 

Eu me graduei na Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

em 2007. No segundo ano da graduação, ingressei como estagiário em um escritório de 

advocacia empresarial. Após cerca de um ano, eu soube de uma vaga de estágio no escritório 

de advocacia criminal do então ministro da Justiça Márcio Thomaz Bastos e decidi me 

candidatar, sendo selecionado no início do meu terceiro ano da graduação – e lá permaneci até 

o ano seguinte à colação de grau. Naquele ambiente eu tive contato com a dinâmica “real” do 

sistema de Justiça criminal21, seu funcionamento, e com os personagens que compõem o cenário 

da persecução penal no país. O fundador do escritório era também cofundador da organização 

não governamental Instituto de Defesa do Direito de Defesa – IDDD22, através da qual eram 

realizados diversos projetos de assistência à população carcerária, além de pesquisas, eventos 

                                                      
21 “Real” aqui significa dizer no sentido de interação com a realidade dos fóruns criminais, delegacias de polícia, 

unidades prisionais, tribunais, audiências etc. 
22 Para saber mais, acessar: www.iddd.org.br.  

http://www.iddd.org.br/
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e ações focadas em política criminal e penitenciária. Eu logo me envolvi nas atividades da 

organização – em paralelo ao estágio e à graduação – e também, de outra organização do 

terceiro setor, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais – IBCCRIM23, onde era pesquisador 

voluntário de jurisprudência para o Boletim do IBCCRIM, uma espécie de jornal da instituição. 

Nesse ambiente rico e estimulante sobre o pensar a Justiça criminal, a Associação de Juízes 

pela Democracia – AJD24, criada em 1991, era personagem importante ao congregar juízes e 

juízas de todo o país, que buscavam atuar mais próximos das organizações não governamentais, 

das universidades e dos movimentos sociais. Assim, o contato e diálogo com seus integrantes 

era para mim – e ainda é – comum. Àquela época, conheci a magistrada Kenarik Boujikian, 

cofundadora da AJD e ex-presidente da mesma instituição, e bastante atuante naquele espaço. 

Após anos de dedicação à advocacia penal privada – e às atividades no IDDD e no 

IBCCRIM – e por questões pessoais, decidi mudar de espaço de atuação e me candidatei para 

uma vaga de coordenação de área na organização não governamental Conectas Direitos 

Humanos25, ingressando na organização em 2012. Através do fortalecimento da agenda de 

Justiça criminal e sistema prisional na instituição, que estava criando novas agendas de trabalho, 

minha atuação passou a ser ainda mais próxima às instituições alinhadas às causas de proteção 

aos direitos humanos, dentre as quais a AJD. Em determinado momento, chegou a mim a 

informação de que o magistrado Roberto Luiz Corcioli Filho, membro da AJD, estava sendo 

alvo de “perseguição” no Tribunal de Justiça do estado de São Paulo por ser um juiz 

“garantista”. O magistrado decidiu expor publicamente seu caso26 e propor que organizações 

da sociedade civil, especialmente aquelas que atuavam na agenda da Justiça criminal, atuassem 

                                                      
23 Para saber mais, acessar: www.ibccrim.org.br.  
24 A AJD estabelece que suas finalidades estatutárias são: I – O respeito absoluto e incondicional aos valores 

jurídicos próprios do Estado Democrático de Direito. II – A promoção da conscientização crescente da função 

judicante como proteção efetiva dos direitos do Homem, individual e coletivamente considerado, e a consequente 

realização substancial, não apenas formal, dos valores, direitos e liberdades do Estado Democrático de Direito. III 

– A Defesa da independência do Poder Judiciário não só perante os demais poderes como também perante grupos 

de qualquer natureza, internos ou externos à Magistratura. IV – A democratização da Magistratura, assim no plano 

do ingresso, como no das condições do exercício profissional, com o fortalecimento dos direitos dos juízes à 

liberdade de expressão, reunião e associação. V – A Justiça considerada como autêntico serviço público que, 

respondendo ao princípio da transparência, permita ao cidadão o controle de seu funcionamento. VI – A Defesa 

dos direitos dos menores, dos pobres e das minorias, na perspectiva de emancipação social dos desfavorecidos. 

VII – A criação e o desenvolvimento de vínculos de cooperação e solidariedade mútuos entre operadores judiciais 

e associações afins. VIII – A promoção e a Defesa dos princípios da democracia pluralista, bem como a difusão 

da cultura jurídica democrática. Mais informações podem ser encontradas em: https://www.ajd.org.br/. Acesso 

em: 10 out. 2020. 
25 Para saber mais sobre a organização, ver: www.conectas.org. Acesso em: 3 jul. 2020. 
26 A situação do magistrado foi tratada em matéria especial do jornal Estado de S. Paulo: “Martelo suspenso”. 

Disponível em: https://alias.estadao.com.br/noticias/geral,martelo-suspenso,1637362. Acesso em: 15 mar. 2020. 

http://www.ibccrim.org.br/
https://www.ajd.org.br/
http://www.conectas.org/
https://alias.estadao.com.br/noticias/geral,martelo-suspenso,1637362
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de alguma forma para denunciar que estava sendo gestado, em sua visão, um perigoso 

precedente que poderia ser utilizado contra juízes de perfis semelhantes.  

Em 2013, Corcioli foi denunciado à Corregedoria do Tribunal de Justiça do estado de 

São Paulo – ao qual era e é vinculado – por promotores de Justiça atuantes no Fórum Criminal 

da Barra Funda em São Paulo, após ter atuado como juiz plantonista em Vara Criminal naquele 

Fórum. Ao receber a comunicação dos promotores, a Corregedoria determinou seu afastamento 

cautelar da jurisdição penal – sem direito ao contraditório. O processo disciplinar foi aberto 

contra ele meses depois, mas até lá, na prática, o juiz já estava sendo “punido”, já que não foi 

mais designado para atuar na Justiça criminal. Inconformado com a situação, o magistrado 

ajuizou um Pedido de Providências ao Conselho Nacional de Justiça27, que, em julgamento em 

maio de 2014, lhe deu razão e decidiu que ele poderia voltar a atuar em varas criminais. O CNJ 

determinou, ainda, que o Tribunal estadual criasse no prazo de 60 dias nova regulamentação 

para as designações de juízes com critérios objetivos, para que situações como as dele fossem 

evitadas.  

Na sequência, o Tribunal paulista recorreu da decisão ao Supremo Tribunal Federal 

através de um Mandado de Segurança - n.º 33.078/SP, impetrado no mês de julho de 2014, 

durante o recesso da Suprema Corte. Assim, a ação foi distribuída ao ministro Ricardo 

Lewandowski, enquanto vice-presidente do Tribunal, que suspendeu monocraticamente a 

decisão do CNJ, dois dias após a entrada do processo no sistema28.  

Eu logo me convenci da importância do caso do magistrado e, dentro de minhas 

atribuições e limitações profissionais, atuei na defesa das garantias do juiz através da elaboração 

                                                      
27 O “Pedido de Providências” é uma das categorias de ações regimentalmente disciplinadas pelo Regimento 

Interno do CNJ. Em seu artigo 98 consta que: “as propostas e sugestões tendentes à melhoria da eficiência e 

eficácia do Poder Judiciário bem como todo e qualquer expediente que não tenha classificação específica nem seja 

acessório ou incidente serão incluídos na classe de pedido de providências, cabendo ao Plenário do CNJ ou ao 

Corregedor Nacional de Justiça, conforme a respectiva competência, o seu conhecimento e julgamento”. O caso 

de Corcioli foi atuado sob o número 0001527-26.2014.2.00.0000.   
28 O período de recesso é determinado pelo Artigo 78 do Regimento Interno do STF e compreende o período entre 

21 de dezembro e 6 de janeiro. A Lei Orgânica da Magistratura disciplina as férias da magistratura e fixa também 

o mês de julho para tanto em seu art. 66. Assim, durante o mês de julho o STF também se organiza para receber 

somente ações urgentes, em regime de plantão. Durante o recesso, as medidas urgentes são apreciadas pela 

presidência e, na sua ausência, vice-presidência (artigo 13 e seguintes do Regimento). Parece ser relevante destacar 

que o ministro Lewandowiski é ex-desembargador do próprio Tribunal paulista, parte prejudicada pela decisão do 

CNJ, e que buscava sua reforma. Com a decisão liminar, Corcioli teve seu direito de voltar a atuar na jurisdição 

criminal suspenso novamente, e até hoje nunca mais foi designado para atuar na área. No site do STF, é possível 

acessar trecho da decisão: “Isso posto, defiro o pedido de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão 

proferida nos autos do Pedido de Providências 0001527-26.2014.2.00.0000 do CNJ até o julgamento definitivo 

deste mandado de segurança. Comunique-se o Presidente do Conselho Nacional de Justiça, notificando-o para que 

preste informações no prazo de 10 (dez) dias (art. 7º, I, da Lei 12.016/2009). Publique-se”. Disponível no site do 

STF, em: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4603965. Acesso em: 15 out. 2020. 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4603965
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e assinatura de amicus curiae29 em nome da organização Conectas Direitos Humanos, 

apresentado na ação de segurança que tramita no Supremo Tribunal Federal. Desde a decisão 

liminar do ministro Lewandowiski, o mandado de segurança, cuja relatoria é hoje da ministra 

Rosa Weber, aguarda julgamento de mérito e ainda não há data designada para tanto30. 

O caso de Roberto Corcioli, aqui resumidamente narrado, foi o primeiro a despertar em 

mim a importância do estudo sobre as dinâmicas conflituosas existentes entre juízes 

considerados garantistas e/ou progressistas e a cúpula do Tribunal de Justiça ao qual eram 

vinculados. A questão que permeava minhas reflexões à época era: juízes com esse perfil e que 

atuam na jurisdição criminal podem decidir livremente sem o risco de serem punidos? 

No ano seguinte à decisão do ministro Ricardo Lewandowiski desfavorável ao 

magistrado Roberto Corcioli, a magistrada Kenarik Boujikian teve instaurado contra si processo 

administrativo disciplinar pelo mesmo Tribunal de Justiça, por motivos semelhantes: suas 

decisões judiciais – “garantistas” –, proferidas enquanto membra de Câmara Criminal daquele 

Tribunal, seriam ilegais e, assim, mereceriam punição disciplinar31. Diante desse novo caso, 

houve nova articulação entre organizações não governamentais32 para que fossem elaboradas 

ações em defesa da magistrada. Participei da articulação de algumas delas como membro da 

Conectas – neste caso, todavia, não atuei formalmente em processos envolvendo a magistrada.  

 

1.2.2  Revisão da literatura 

A partir da aproximação com o campo, já exposta, e da pré-seleção dos casos, iniciei a 

pesquisa teórica e, ao longo de seu desenvolvimento, senti a necessidade de delimitar ainda 

mais os campos de busca, impondo-se a necessidade de revisão bibliográfica33 para explorar o 

estado da arte das temáticas, ou seja, aquilo que outros pesquisadores já haviam esmiuçado 

                                                      
29 Amicus curiae é uma figura jurídica regulamentada pelo Código de Processo Civil e que permite a participação 

de terceiros em ações judiciais que tratem de matérias relevantes e de grande repercussão social. Pessoas jurídicas 

podem requerer seu ingresso nessas ações para contribuírem para o desfecho da controvérsia. 
30 Os andamentos do caso podem ser conferidos em: http://portal.stf.jus.br/processos/ 

detalhe.asp?incidente=4603965. Acesso em: 15 out. 2020. 
31 O caso será narrado em tópico específico mais adiante. 
32 Reiterando que a magistrada é ex-fundadora e ex-presidente da AJD.  
33 Compreendi, ao longo da pesquisa, que a metodologia de pesquisa em um trabalho não é una. Nesta dissertação, 

o estudo de caso é norteador do debate, entretanto, o aporte das teorias é essencial para que o pesquisador não se 

perca em suas investigações. Nesse sentido: GIL, Antonio Carlos et al. Como elaborar projetos de pesquisa. 

São Paulo: Atlas, 2002. p. 65. 

http://portal.stf.jus.br/processos/%20detalhe.asp?incidente=4603965
http://portal.stf.jus.br/processos/%20detalhe.asp?incidente=4603965
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sobre independência judicial, órgãos correcionais do Poder Judiciário e as dinâmicas existentes 

entre esses três elementos.  

A revisão bibliográfica naquele momento foi fundamental para que eu pudesse 

estabelecer fundamentação às análises futuras. Inclusive, a primeira das possibilidades abertas 

com o aprofundamento na teoria foi a decisão de diminuir o número de estudos de caso: em vez 

de dois, restringi a pesquisa à análise do caso da juíza Kenarik Boujikian. Isso porque, ao longo 

da pesquisa, foi ficando mais claro que o estudo de um único caso poderia, sim, representar 

uma fonte muito rica de dados, informações e reflexões. Além disso, o caso de Kenarik já havia 

chegado ao fim, o que facilitaria para mim não só o acesso a todo material do processo, como 

a própria análise do caso inteiro, com começo, meio e fim34. 

 

1.2.3  Delineamento teórico e fixação da pergunta 

Essa etapa da pesquisa foi concluída já relativamente tarde, e foi de grande contribuição 

a banca de qualificação e os debates que nela surgiram. De qualquer modo, foi fundamental 

para que eu pudesse delinear com mais precisão os marcos teóricos em que o trabalho precisava 

se fincar e, principalmente, “refinar” a pergunta da pesquisa. No início, a pergunta que norteava 

o trabalho era se juízes garantistas eram efetivamente independentes para julgar causas 

criminais. Ao término dessa etapa, a pergunta foi redirecionada para: Como se dão os conflitos 

existentes entre a ideia de independência judicial e o controle administrativo dos atos judiciais 

a partir da análise de um caso envolvendo uma Câmara Criminal no TJSP e uma magistrada 

processada disciplinarmente? 

 

1.2.4  Definição do método 

Maíra Machado define o estudo de caso e o uso desta estratégia metodológica no sentido 

de “uma construção intelectual que busca oferecer uma representação de um fenômeno jurídico, 

em um contexto específico, a partir de um leque amplo de dados e informações. Concebido 

                                                      
34 O outro caso que considerei para a pesquisa, como já citei, foi o do magistrado Roberto Corcioli. Todavia, ainda 

havia etapas processuais a serem cumpridas, por isso, achei que esse seria um ponto negativo para estudo e que 

esse fato merecia ser levado em consideração. 



32 
 

 
 

desta forma, um caso é revelador tanto do evento representado quanto da pessoa que o 

selecionou, construiu e narrou”.35 

Os dizeres sobre o “evento representado” e a “pessoa que o selecionou” – no caso aqui 

eu, como pesquisador – parecem bastante significativos no caso desta pesquisa, e como já 

busquei expor em tópico anterior, houve bastante franqueza sobre o modo pelo qual cheguei ao 

tema, e como o tema chegou a mim. Para além desse ponto, a seleção de apenas um caso pode 

ser justificada por se tratar de um “acontecimento [...] estratégico”, na definição de Álvaro 

Pires: 

 

Esse tipo de amostra enfatiza o acontecimento (institucional ou cultural) a 

partir do qual essas pesquisas se estruturam: um rumor, um escândalo político, 

um embate moral, um acidente, etc. Talvez se possa dizer que o interesse do 

pesquisador recai aqui mais sobre um acontecimento que ele julga estratégico 

para o conhecimento do que sobre um meio social ou uma história de vida.36  

 

Através do estudo de caso, pretende-se responder à seguinte indagação: A partir de um 

caso concreto em que uma magistrada considerada “garantista” foi processada e punida, como 

se deram os conflitos existentes entre a ideia de independência judicial e o controle 

administrativo dos atos judiciais, diante do conflito existente entre entendimentos 

jurisprudenciais punitivistas e garantistas? 

 

1.2.5  Definição do objeto e pesquisa documental 

Na sequência, realizei a pesquisa documental através dos processos que tramitaram no 

Tribunal de Justiça paulista e no Conselho Nacional de Justiça. Ainda que processos sejam 

documentos históricos e oficiais, produzidos no tempo e de acordo com as dinâmicas dos atores 

envolvidos, é importante destacar que permitiram, mesmo assim, espaço para minha 

interpretação. Além disso, a linguagem do Direito presente nos processos é um instrumento de 

ação e de poder, como conceitua Bourdieu37, o que torna o meu trabalho, como  pesquisador, 

bastante relevante, mesmo se tratando de leitura e análise de documentos, como informado. 

                                                      
35 MACHADO, Maíra Rocha. Contra a departamentalização do saber jurídico: A contribuição dos estudos de caso 

para o campo direito e desenvolvimento. çIn: SILVEIRA. Vladmir O. da; SANCHES, Samyra N.; COUTO, 

Monica B. (org.). Direito e desenvolvimento no Brasil do século XXI. Brasília: Ipea: Conpedi, 2013. p. 357 
36 PIRES, Álvaro. Amostragem e pesquisa qualitativa: ensaio teórico e metodológico. In: POUPART, Jean et al. 

A pesquisa qualitativa: enfoques epistemológicos e metodológicos. Petrópolis: Vozes, 2008. p. 154-211. 
37 BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. Rio de Janeiro: Bertand Brasil, 2012. 
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Os casos de Corcioli e Kanarik sempre foram considerados prioritários para o objeto da 

pesquisa, já à época de elaboração do projeto de dissertação apresentado como requisito parcial 

para o ingresso no Programa de Mestrado Acadêmico da Escola de Direito da Fundação Getúlio 

Vargas de São Paulo, por tratar-se de: (i) juízes vinculados ao mesmo Tribunal, (ii) juízes 

membros da mesma associação privada (AJD), (iii) juízes atuantes na jurisdição criminal e (iv) 

juízes que decidiram expor seus casos e convocar entidades da sociedade civil para discussão 

do tema – no meu caso, este fato gerou significativa proximidade com os casos e com os 

próprios magistrados38. Além de ambos, identifiquei casos semelhantes em outros estados – e 

destaco os que seguem39. 

No Rio de Janeiro, o desembargador Siro Darlan, do Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro (TJRJ), membro da Associação Juízes para a Democracia, muito próximo dos 

movimentos sociais e das organizações de direitos humanos, foi afastado de suas funções uma 

vez que divulgou crítica, em uma rede social, sobre o auxílio educação oferecido a todos os 

servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, vulgarmente chamado “bolsa 

escola”40. Apesar da diferença fundamental desse caso com os de Kenarik ou Corcioli por não 

se tratar de um afastamento devido ao conteúdo de suas decisões judiciais, o personagem 

parecia interessante em um primeiro momento, pois havia muita pressão contra ele por parte de 

seus colegas de tribunais devido ao seu perfil “garantista”. 

Também no Rio de Janeiro, o juiz Rubens Casara, considerado “garantista”, foi 

processado administrativamente por ter se manifestado publicamente contra a deposição da 

então presidente da República Dilma Roussef, mesmo que outros juízes que tenham se 

manifestado favoravelmente ao impeachment da presidente não tenham sido alvos de qualquer 

questionamento. O mesmo juiz sofreu também a denúncia de ser parcial para julgar as ações 

das forças de segurança no Complexo do Alemão, pois se manifestou em entrevista criticando 

ilegalidades na operação. Como no caso do magistrado Darlan, o caso também se referia a 

manifestações de opinião do magistrado, e não de decisões judiciais específicas, mas considero 

                                                      
38 Sempre achei importante para a pesquisa lidar com os casos que foram expostos pelos próprios magistrados, já 

que, via de regra, esse tipo de procedimento administrativo disciplinar é sigiloso. Assim, se o magistrado 

denunciado decide não expor seu caso, sequer ficamos sabendo que o caso existe.  
39 Quando digo casos semelhantes, refiro a casos em que: (i) juízes considerados “garantistas” (ii) vieram à público 

denunciar que estariam sofrendo algum tipo de controle por conta do teor de suas decisões. Como se verá, no 

entanto, dentre os casos localizados há importantes diferenças factuais, mas serviram para compreender que, 

talvez, essas disputas entre independência judicial e controle externo estivesse acontecendo em outros lugares para 

além do TJSP. 
40 Disponível em: https://oglobo.globo.com/rio/presidente-do-tribunal-de-justica-afasta-siro-darlan-de-cargo-de-

coordenacao-16339065. Acesso em: mar. 2020. 

https://oglobo.globo.com/rio/presidente-do-tribunal-de-justica-afasta-siro-darlan-de-cargo-de-coordenacao-16339065
https://oglobo.globo.com/rio/presidente-do-tribunal-de-justica-afasta-siro-darlan-de-cargo-de-coordenacao-16339065
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importante destacar que Casara também é membro da Associação de Juízes para a Democracia 

e se manifesta reiteradamente através das mídias sociais a favor do “garantismo” penal como 

teoria central de sua atuação jurisdicional. 

Por fim, em caso muito rumoroso e com grande repercussão, o desembargador Rogério 

Favreto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), sofreu seis representações no 

Conselho Nacional de Justiça por conta do teor de sua decisão de ter concedido liberdade 

provisória a um réu durante o plantão judiciário. O réu era o ex-presidente da República Lula 

da Silva, que estava preso preventivamente no bojo de ação penal da “Operação Lava Jato” que 

tramitava no juízo federal de Curitiba, e que ajuizara pedido de habeas corpus àquele Tribunal, 

distribuído ao plantonista daquele dia específico, Favreto41. Esse caso se assemelha aos casos 

de Kenarik e Corcioli, pois o magistrado teve contra si instaurado processo administrativo 

diante do conteúdo de uma decisão judicial, e não por ter emitido opinião pública sobre algum 

tema específico.  

Após buscar informações sobre os casos citados e após continuas reflexões ao longo do 

curso com colegas, professores e minha orientadora, decidi por, primeiramente, focar nos casos 

de Corcioli e Kenarik, pois os processos administrativos envolvendo os magistrados já haviam 

se desdobrado, o que significaria um material mais completo para a pesquisa, e o fato de serem 

personagens mais próximos da minha realidade como pesquisador facilitaria meu acesso a todo 

o material necessário para a pesquisa. Mais adiante, a principal decisão metodológica acerca 

dos casos a serem estudados foi tomada, e decidi por trabalhar somente o caso da magistrada 

Kenarik. Toda a documentação relativa ao caso da magistrada e objeto de estudo da pesquisa 

foi generosamente disponibilizada pela própria magistrada e por seus advogados para mim. Isso 

porque o Tribunal de Justiça do estado de São Paulo e o Conselho Nacional de Justiça 

decretaram segredo de Justiça nos respectivos processos, e se tornaria impossível ter acesso à 

documentação completa sem a anuência da parte e/ou de seus procuradores.  

 

1.2.6  Materiais analisados 

O processo de análise do caso selecionado, em certa medida, foi realizado de modo mais 

superficial no início da pesquisa, pois eu já tinha algum grau de conhecimento do fato e de 

                                                      
41 O desembargador acabou não sendo punido por seu ato, e o processo foi arquivado sumariamente pelo então 

Corregedor do CNJ, Humberto Martins. A decisão desse caso pode ser encontrada em: 

https://www.conjur.com.br/2018-dez-10/cnj-arquiva-processo-moro-relativo-hc-lula . Acesso em: 14 jul. 2020. 

https://www.conjur.com.br/2018-dez-10/cnj-arquiva-processo-moro-relativo-hc-lula
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acesso aos documentos relevantes. Todavia, a análise mais detida e analítica foi se 

desenvolvendo na fase final da pesquisa, com todos os materiais em mãos.  

Para apreender os sentidos do caso concreto, primeiro relatarei o caso da juíza Kenarick 

Boujikian através dos principais documentos. Conforme explicitado anteriormente, escolhi esse 

estudo devido à clareza de elementos que puderam ser destrinchados dos materiais coletados. 

Os documentos abaixo informados formam parte do corpus da dissertação:  

(i) Voto 29.082, do Corregedor Geral de Justiça do TJSP pela abertura de processo 

administrativo disciplinar pelo Órgão Especial. 

(ii) Processo administrativo disciplinar nº 0001.2015.00122775, que tramitou no 

Órgão Especial e que culminou na condenação da magistrada à pena de censura 

pelo TJSP.  

(iii) Parecer do professor livre-docente associado ao Departamento de Direito 

Processual da Universidade de São Paulo Maurício Zanoide de Moraes, juntado 

pela defesa técnica da magistrada no âmbito do processo disciplinar.  

(iv) O processo de revisão disciplinar nº 0002474-75.2017.2.00.0000, ajuizado pela 

magistrada no Conselho Nacional de Justiça, que buscava a reforma da 

condenação;. 

(v) A Sessão Ordinária nº 257ª do Conselho Nacional de Justiça, que reformou a 

decisão do Tribunal paulista, absolvendo a magistrada. 

 

A documentação foi, então, compilada e transformada em uma única relatoria, 

intentando transformar o caso em uma narrativa linear, mas subdividida, para proporcionar uma 

leitura mais fluida, com foco nos momentos mais interessantes à pesquisa. Para tal, também é 

realizada a apresentação dos principais trechos de cada etapa processual. 

O próximo ponto, portanto, contém a descrição dos principais documentos abordados 

para tratar do estudo de caso, isto é, um apanhado de informações relevantes para demonstrar 

como ocorreram as dinâmicas do caso envolvendo a magistrada, seus colegas de Tribunal e o 

Conselho Nacional de Justiça. Além disso, pode indicar como as disputas existentes entre 

membros do Poder Judiciário foram desenroladas até o desfecho final.  

Antes de apresentar as principais peças do caso objeto de estudo, compartilho como se 

desenrola esse tipo de apuração dentro do Tribunal de Justiça paulista. 
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Compõem o Tribunal de Justiça de São Paulo, conforme consta do Regimento Interno 

da instituição:  

(i) o Tribunal Pleno;  

(ii)  o Órgão Especial;  

(iii) o Conselho Superior da Magistratura;  

(iv)  o presidente;  

(v) o vice-presidente;  

(vi)  o corregedor geral da Justiça;  

(vii) as Seções de Direito Criminal, de Direito Privado e de Direito Público;  

(viii)  as Turmas Especiais das Seções de Direito Criminal, de Direito Privado e de

  Direito Público;  

(ix)  os presidentes das Seções de Direito Criminal, de Direito Privado e de Direito    

 Público;  

(x) os Grupos de Câmaras;  

(xi)  a Câmara Especial;  

(xii) a Câmara Especial de presidentes;  

(xiii)  as Câmaras ordinárias, especializadas e reservadas;  

(xiv)  as Comissões, permanentes e temporárias;  

(xv) os desembargadores. 

 

O Órgão Especial e a Corregedoria foram os espaços centrais do estudo do caso. Isso 

porque o Órgão Especial é o competente para decidir, no mérito e como instância definitiva no 

Tribunal, os processos administrativos disciplinares contra magistrados42. Constituído por 25 

desembargadores, é composto pelo presidente, vice-presidente e o corregedor geral da Justiça, 

na condição de membros natos, e pelos desembargadores das classes de antiguidade e de eleitos, 

na forma da lei e disposições regulamentares.  

O corregedor geral da Justiça, por sua vez, é o competente para receber e, se for o caso, 

processar as reclamações e instaurar sindicâncias contra juízes, oficiando como instrutor e 

relator até o arquivamento ou a instauração de processo administrativo.43 Ele pode arquivar 

monocraticamente uma reclamação ou sindicância, mas se ele entender que é o caso de apurar, 

                                                      
42 Artigo 13, g, inciso II do Regimento Interno. 
43Artigo 28, inciso II do Regimento Interno. 
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ele o fará, atuando como relator. Ao término da instrução44, encaminhará o material ao Órgão 

Especial, que vai deliberar, primeiramente, se o processo administrativo deve ser instaurado 

naquele âmbito e, se sim, ao final irá julgar o caso no mérito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
44 Na prática, nessa fase há – e houve – uma instrução sumária: o corregedor, por exemplo, após ter recebido a 

representação do colega de Câmara de Kenarik, a oficiou para apresentação de espécie de “Defesa prévia”. Na 

sequência, o corregedor já decide se está convencido da necessidade de instauração de processo disciplinar ou se 

é caso de arquivamento. No caso, ele decidiu pela abertura de processo. Sua decisão é, então, levada para 

apreciação do Órgão Especial, que irá avaliar se a ratifica ou se arquiva o processo – no caso do objeto de estudo, 

a decisão foi de ratificar o entendimento do corregedor e instaurar o processo. 
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2.  O CASO KENARIK BOUJIKIAN  

 

Kenarik nasceu na Síria, em 1959, e veio para o Brasil com seus pais aos 3 anos de 

idade, fugindo das condições econômicas difíceis daquele país. Seus avós eram sobreviventes 

do genocídio armênio45. Estudou magistério em um tradicional colégio salesiano, o Santa Inês, 

situado no bairro Bom Retiro, em São Paulo. Chegou a trabalhar como recreadora infantil em 

uma organização de assistência social chamada Unibes46, criada em 1915 para dar apoio a 

imigrantes que chegavam ao país. Graduou-se em Direito em 1984 pela Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo. Durante a faculdade, participou de atividades voluntárias 

que demandavam o ingresso em unidades prisionais da cidade. Atuou, também, como 

advogada da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso – Funap – criada pelo governo de 

São Paulo em 1976 para promover, entre outras, assistência jurídica à população carcerária – 

como e procuradora do Estado.  

Em 1989, passou em concurso e ingressou na magistratura no Tribunal de Justiça do 

estado de São Paulo. Em 1991, foi uma das fundadoras da Associação Juízes para a 

Democracia – AJD, organização que chegou a presidir por dois mandatos. Em 2001, foi uma 

das fundadoras do Grupo de Estudos e Trabalho Mulheres Encarceradas, rede que tem como 

objetivo primordial discutir a realidade da mulher presa, suas condições de encarceramento e 

seu acentuado perfil de exclusão social. A magistrada já se definiu publicamente como sendo 

de perfil “garantista” inúmeras vezes, e destaco uma das entrevistas em que ela explica o 

conceito e sua visão da justiça a partir dele47: 

 

Colocar impunidade como sinônimo de garantismo é um grande erro. O termo 

garantismo que usamos vem dos estudos de Luigi Ferrajoli, que foi um juiz 

italiano vinculado à Magistratura Democrática e professor. É um sistema para 

todas as áreas do Direito. Podemos dizer que é, em certa medida, o sinônimo 

do Estado Democrático de Direito, com todas as consequências que este termo 

traduz, especialmente um sistema constitucional com garantias e princípios 

fundamentais, aplicado em todo o sistema de Direito. 

                                                      
45 Informações sobre episódio histórico podem sem encontradas na obra 100 Anos do Genocídio Armênio – 

Negacionismo, Silêncio e Direitos Humanos 1915-2015, organizada pela professora Maria Luiza Tucci Carneiro, 

coordenadora do Laboratório de Estudos sobre Etnicidade, Racismo e Discriminação do Departamento de História 

da FFLCH, da Universidade de São Paulo. 
46 A organização é atuante até hoje. Disponível em: https://unibes.org.br/sobre-nos/. Acesso em: 15 out. 2021. 
47 Entrevista completa disponível em: https://www.aasp.org.br/em-pauta/entrevista-com-a-desembargadora-

kenarik-boujikian/. Acesso em: 7 maio 2021. 

https://unibes.org.br/sobre-nos/
https://www.aasp.org.br/em-pauta/entrevista-com-a-desembargadora-kenarik-boujikian/
https://www.aasp.org.br/em-pauta/entrevista-com-a-desembargadora-kenarik-boujikian/
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Ser juiz garantista é dar cumprimento à função que é obrigatória para o 

Estado-Judiciário.  Significa aplicar as normas nacionais e internacionais para 

a proteção de cada indivíduo contra o Estado; e, garantindo um indivíduo, o 

juiz está protegendo todas as pessoas, toda a comunidade, todo o país e todo 

o sistema constitucional. 

Isto não significa impunidade. Significa absolver ou condenar, com a proteção 

erigida pela Constituição, tutelando as liberdades do cidadão diante das várias 

formas de exercício arbitrário do poder. 

A equivocada equiparação vem muito da desinformação do grande público, 

com o que os meios de comunicação contribuem. Temos que mostrar o sentido 

real do garantismo e o que ele reverbera para a democracia. 

 

Em 2011, Kenarik foi designada para o cargo de juíza substituta em 2º grau, atuando 

nas Câmaras Criminais de segunda instância no Tribunal paulista48, e em novembro de 2017 

foi promovida ao cargo de desembargadora do TJSP. 

Em 2015, antes de ser promovida, a juíza, como relatora de ações criminais distribuídas 

ao seu gabinete no Tribunal, emitiu decisões monocráticas em processos que estavam sob sua 

responsabilidade e que, na prática, libertaram réus até então presos. Essas decisões foram 

consideradas de alguma forma inaceitáveis por seus colegas de Tribunal e, assim, foi 

processada administrativamente e condenada à pena de censura por parte do Tribunal de 

Justiça do estado de São Paulo49. Posteriormente, o CNJ reformou a decisão do TJSP e a 

absolveu dos ilícitos dos quais fora acusada. 

 

2.1  O estado de São Paulo como cenário onde os personagens se encontram  

 

2.1.1  O maior sistema prisional do país  

Os dados mais atualizados sobre a população prisional do país mostram que o Brasil 

atingiu a marca de 748.009 pessoas privadas de liberdade, que se amontoam nas 423.242 vagas 

                                                      
48 Os tribunais podem convocar juízes de primeiro grau para atuação em segunda instância quando avaliam a 

necessidade de preencher vagas ou ausências temporárias de desembargadores, estes os titulares das vagas. A 

figura do juiz de Direito substituto em segundo grau foi regulamentada pelo CNJ através da Resolução n.º 72/2009, 

disponível em: https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/77. Acesso em: 3 out. 2020. 
49 LUCHETE, Felipe. TJ-SP aplica pena de censura a juíza que soltou presos sem ouvir colegiado. Consultor 

Jurídico. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2017-fev-08/tj-sp-aplica-censura-juiza-soltou-presos-ouvir-

colegiado. Acesso em: out. 2020. 

https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/77
https://www.conjur.com.br/2017-fev-08/tj-sp-aplica-censura-juiza-soltou-presos-ouvir-colegiado
https://www.conjur.com.br/2017-fev-08/tj-sp-aplica-censura-juiza-soltou-presos-ouvir-colegiado
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disponibilizadas50. Há, portanto, déficit de cerca de 320 mil vagas no sistema prisional 

brasileiro. 

O sistema é, portanto, superlotado. Com esses números, o Brasil possui a terceira maior 

população carcerária do mundo, ficando apenas atrás dos Estados Unidos e da China51. Ao 

contrário desses países, porém, que têm reduzido o ritmo de encarceramento por meio da 

adoção de políticas públicas para reduzir a taxa de encarceramento, o Brasil vem aumentando 

sua população prisional.  

O estado de São Paulo, que interessa para esta dissertação, concentra a maior parte dessa 

população: no total, são 233.089 pessoas presas no estado, a maior do país, que possui uma taxa 

de aprisionamento de 507,1 pessoas presas para cada cem mil habitantes. Se São Paulo fosse 

um país, seria o sétimo que mais prende proporcionalmente no mundo52. Além desses dados 

superlativos, chama a atenção que há no estado 147.942 vagas, ou seja, um déficit de cerca de 

85 mil vagas.  

Essa superlotação comprovada pelos dados oficiais retira qualquer possibilidade de 

garantir condições mínimas para o cumprimento da pena de acordo com as previsões legais, o 

que significa distribuição insuficiente (invariavelmente inexistente) de itens de higiene básicos, 

insuficiência de atendimentos de saúde, falta de profissionais de saúde na esmagadora maioria 

das unidades prisionais, falta de estrutura para fornecer água aquecida para banho e baixíssima 

qualidade, quantidade e variedade da alimentação servida, entre outros. 

Para entidades de direitos humanos, a superlotação, por si mesma, já configura 

tratamento cruel, desumano ou degradante, em alguns casos podendo mesmo chegar a constituir 

tortura. Em inúmeros locais de privação de liberdade no estado não há espaço para presos 

dormirem, não há instalações sanitárias apropriadas e a alimentação fornecida não tem a 

qualidade mínima necessária. Além disso, tortura física e psicológica perpetrada por parte de 

agentes de Estado é extremamente preocupante. Relatório da Pastoral Carcerária de 2016 

demonstra como a tortura é perpetuada de diferentes formas e, muitas vezes, conjugando 

diversos tipos de violência: 

 

                                                      
50 Dados do Infopen de 2020, relativos a 2019. Disponível em: http://antigo.depen.gov.br/DEPEN/depen/ 

sisdepen/infopen/infopen. Acesso em: 3 out. 2020. 
51 Segundo dados da plataforma World Prison Brief. Disponível em: https://www.prisonstudies.org/highest-to-

lowest/prison-population-total?field_region_taxonomy_tid=All. Acesso em: 21 mar. 2021. 
52 Segundo dados da plataforma citada anteriormente, disponível em: https://www.prisonstudies.org/highest-to-

lowest/prison_population_rate?field_region_taxonomy_tid=All. Acesso em: 21 mar. 2021. 

http://antigo.depen.gov.br/DEPEN/depen/%20sisdepen/infopen/infopen
http://antigo.depen.gov.br/DEPEN/depen/%20sisdepen/infopen/infopen
https://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/prison-population-total?field_region_taxonomy_tid=All
https://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/prison-population-total?field_region_taxonomy_tid=All
https://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/prison_population_rate?field_region_taxonomy_tid=All
https://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/prison_population_rate?field_region_taxonomy_tid=All
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[...] é comum que os casos de tortura articulem múltiplas formas de violência. 

Pessoas espancadas são também ofendidas e ameaçadas, e depois isoladas em 

celas disciplinares insalubres, privadas de atendimento médico ou assistência 

material básica. Presos que questionam as condições de encarceramento são 

achacados e espancados, e a privação de serviços básicos é instrumentalizada 

para agravar o sofrimento infligido.53 

 

A prática da tortura (generalizada) no Brasil, porém, não é recente. Desde a visita 

realizada em 2000 pelo relator Especial contra Tortura da ONU, tal constatação é reiterada nos 

documentos e afirmações realizadas pelos órgãos de prevenção e combate à tortura da 

Organização. Naquele ano, o então relator Especial sobre Tortura Nigel Rodley afirmou que: 

“O período do regime militar de 1964 a 1985, caracterizado pela tortura, desaparecimentos 

forçados e execuções extrajudiciais, ainda paira sobre o presente regime democrático”54.  No 

mesmo ano, o governo brasileiro narrou ao relator Especial, em sua visita feita ao Brasil, que 

“a persistência dessa situação [de tortura] significa que os policiais estão ainda utilizando a 

tortura para obter informação e forçar a confissão, como forma de extorsão ou punição. […] 

Deve ser observado que retaliações contra presos envolvendo tortura, espancamentos, privação 

e humilhação são comuns”55.  

Em 2008, o governo brasileiro manteve a afirmação em relatório enviado ao Conselho 

de Direitos Humanos da ONU: “Ainda é observado, no Brasil, acusações frequentes de abuso 

de poder, tortura e uso excessivo da força cometidos, principalmente, por policiais e agentes 

penitenciários”. Ainda, em coletiva de imprensa após a visita ao Brasil realizada em 2015, o 

então Relator Especial sobre Tortura da ONU, Juan Méndez, declarou que: “A tortura e os 

maus-tratos por parte da polícia e dos agentes penitenciários segue sendo um fato alarmante e 

                                                      
53 PASTORAL CARCERÁRIA NACIONAL. Tortura em tempos de encarceramento em massa. 2016. 

Disponível em: http://carceraria.org.br/wp-content/uploads/2016/10/tortura_web.pdf. Acesso em: 21 mar. 2021. 
54 ONU – Comissão de Direitos Humanos. “Civil and Political Rights, including the questions of  Torture and 

Detention.” Report of the Special Rapporteur, Sir Nigel Rodley, submitted pursuant to Commission on Human 

Rights resolution 2000/43. Addendum Visit to Brazil. Documento E/CN.4/2001/66/Add.2. Parágrafo 158 (no 

original: “A period of military government from 1964 to 1985, characterized by torture, enforced disappearances 

and extra-legal executions, still looms over the present democratic dispensation”).   
55 ONU – Conselho Econômico e Social. Comissão de Direito Humanos. Report of the Special Rapporteur, Sir 

Nigel Rodley, submitted pursuant to Commission on Human Rights resolution 2000/43- Addendum – Visit to 

Brazil, 30 mar. 2001. Documento E/CN.4/2001/66/Add.2. parágrafo 8 (no original: “The persistence of this 

situation means that police officers are still making use of torture to obtain information and force confessions, as 

a means of extortion or punishment.  [...] It must be observed that retaliation against prisoners involving torture, 

beatings, deprivation and humiliation are common”). 

http://carceraria.org.br/wp-content/uploads/2016/10/tortura_web.pdf
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de ocorrência regular, principalmente contra pessoas que pertencem a minorias raciais, sexuais, 

de gênero e outros grupos minoritários”56. 

No mesmo sentido, recente estudo publicado pela Conectas Direitos Humanos, na qual 

fui um dos coordenadores, que analisa a atuação das instituições que compõem o sistema de 

Justiça criminal em audiências de custódia diante de casos de tortura contra custodiados, mostra 

que, dos 393 casos analisados, em apenas um deles o juiz determinou a abertura de inquérito 

policial para investigação do ocorrido57, o que despertou na organização a percepção de que os 

juízes de Direito no estado de São Paulo são coniventes com ilegalidades cometidas contra as 

pessoas recém-presas. 

Ainda no que se refere ao contexto do sistema prisional do país, pode-se apontar que as 

prisões brasileiras são reconhecidas, nacional e internacionalmente, como espaços de privação 

de liberdade que sistematicamente violam direitos humanos. Aponto, de forma exemplificativa, 

a recente visita do relator Contra a Tortura da Organização das Nações Unidas, Juan Mendez, 

que declarou ser endêmica a tortura no sistema carcerário brasileiro58. A situação calamitosa 

das prisões do Brasil é também objeto de duas medidas provisórias na Corte Interamericana de 

Direitos Humanos59. 

Assim, o contexto em que atua a magistratura na esfera criminal no estado de São Paulo 

é, para dizer o mínimo, desafiador, já que lida com a maior população carcerária do país em 

números absolutos e com uma das maiores das taxas de encarceramento, fazendo com que o já 

enorme e superlotado sistema prisional não pare de crescer em ritmo acelerado. Como 

consequência, há inúmeras pesquisas e dados demonstrando que estar preso no estado significa 

a privação de direitos básicos, desde alimentação e acesso à saúde básica até a falta de 

assistência jurídica e a tortura.  

                                                      
56 Disponível em: http://www.conectas.org/pt/acoes/justica/noticia/42584-onu-alerta-para-%E2%80%9Ctortura-

alarmante%E2%80%9D-no-brasil. Acesso em: 1º mar. 2021.  
57 Conectas Direitos Humanos. Tortura Blindada: como as instituições do sistema de Justiça perpetuam a violência 

nas audiências de custódia. Disponível em:  

http://www.conectas.org/arquivos/editor/files/Suma%CC%81rio%20executivo_Tortura%20Blindada_Conectas

%20Direitos%20Humanos.pdf. Acesso em: 1º mar. 2021. 
58 Disponível em: http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/tortura-em-presidios-brasileiros-e-endemica-diz-onu.   

Acesso em: 21 mar. 2021. 
59 Complexo Penitenciário Curado versus Brasil. Medida provisória vigente desde 2014; Complexo Penitenciário 

Pedrinhas, medidas provisórias vigentes desde 2014. Deve ser ressaltado que, anteriormente, o Brasil foi alvo de 

medidas provisórias em outros casos de sistema penitenciário, como no Presídio Urso Branco, vigente até o ano 

de 2011, Penitenciária de Araraquara, além de diversas cautelares perante esta h. Comissão, como DPJ Vila Velha, 

dentre outras. 

http://www.conectas.org/pt/acoes/justica/noticia/42584-onu-alerta-para-%E2%80%9Ctortura-alarmante%E2%80%9D-no-brasil
http://www.conectas.org/pt/acoes/justica/noticia/42584-onu-alerta-para-%E2%80%9Ctortura-alarmante%E2%80%9D-no-brasil
http://www.conectas.org/arquivos/editor/files/Suma%CC%81rio%20executivo_Tortura%20Blindada_Conectas%20Direitos%20Humanos.pdf
http://www.conectas.org/arquivos/editor/files/Suma%CC%81rio%20executivo_Tortura%20Blindada_Conectas%20Direitos%20Humanos.pdf
http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/tortura-em-presidios-brasileiros-e-endemica-diz-onu


43 
 

 
 

Esse volume de pessoas presas invariavelmente deságua em casos judiciais que chegam 

aos tribunais, que apreciam toda sorte de questão relativa ao processo penal da pessoa presa, 

como os 11 casos em que a magistrada Kenarik decidiu e que foram alvos da denúncia de seu 

colega de Câmara. 

 

2.2  A narrativa do caso envolvendo os personagens apresentados 

 

A construção da narrativa do caso resultou de uma análise realizada sobre um evento 

histórico específico, apta a contribuir com o campo de estudos sobre o qual a pesquisa se insere, 

e teve o objetivo de apresentar um registro de fatos selecionados considerados relevantes ante 

os objetivos da pesquisa, a ordem cronológica dos desdobramentos nas instituições do sistema 

de Justiça e as minhas percepções como pesquisador. 

 

2.2.1  A deflagração da acusação  

Como juíza substituta em 2º grau, Kenarik Boujikian atuava na 7ª Câmara Criminal do 

Tribunal, e seu colega de Câmara, desembargador Amaro José Thomé Filho, enviou à 

Corregedoria uma representação ao então corregedor geral da Justiça Hamilton Elliot Akel, 

alegando ter identificado 11 (onze) decisões monocráticas da juíza que determinavam a 

expedição de alvará de soltura em favor dos réus, acompanhadas de bilhetes60 destinados à 

Serventia, com ordem expressa de cumprimento antes da remessa dos autos a ele, revisor dos 

casos em que a magistrada atuava como relatora61.  

O denunciante, Thomé Filho, é natural de São Carlos (SP) e graduou-se em Direito no 

ano de 1984 pela Faculdade de São Carlos e ingressou no Ministério Público em 1986. Foi 

                                                      
60 Para o desembargador, a existência dos bilhetes indicaria um tipo de subterfúgio da magistrada com o intuito de 

ludibriá-lo antes que ele tivesse acesso aos autos. Em sua defesa, Kenarik comenta rapidamente que os bilhetes 

seriam praxe dos gabinetes do Tribunal, que costumam enviar pedidos e observações de natureza administrativa 

aos cartórios aos quais eram vinculados, para que tomassem as medidas burocráticas necessárias para a 

apresentação do caso em sede de julgamento em momento posterior. Esse ponto da representação não foi objeto 

de maior atenção por parte dos julgadores, tanto no Tribunal como no CNJ. 
61 A figura do revisor existe em determinadas ações julgadas por tribunais, como nas apelações criminais, por 

exemplo. Nesses casos, o relator produz o relatório do caso e seu voto, na qualidade de presidente do processo, e 

encaminha ao seu revisor para que ele também elabore seu voto. O relator, então, libera o caso para julgamento, a 

ser designado pelo presidente da Câmara em que atua. Quando o revisor tem o seu voto vencedor no julgamento, 

ele é que irá ser o responsável por redigir o acórdão (decisão) final da Câmara, o que representa, a ele e seu 

gabinete, mais trabalho. O Código de Processo Civil regulamenta essas dinâmicas em seus artigos 932 e seguintes, 

e os Tribunais Estaduais, Federais e Superiores as detalham em seus regimentos internos. 
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promotor de Justiça em Paraibuna, Santo André e na capital, tendo atuado no Gaeco e na 

assessoria do procurador-geral de Justiça. Era o primeiro promotor de Justiça Criminal de Santo 

Amaro até ser nomeado pelo então governador Geraldo Alckmin para ocupar uma das vagas de 

desembargador pelo chamado Quinto Constitucional, pelo Ministério Público. Sua atuação 

mais marcante como promotor de Justiça criminal foi no chamado “caso Celso Daniel”, 

rumoroso episódio envolvendo a tortura e o assassinato do então prefeito de Santo André (SP) 

Celso Daniel, figura em crescente destaque do Partido dos Trabalhadores (PT).62 Seu histórico 

profissional indica, a meu ver, um perfil de magistrado potencialmente oposto ao de Kenarik, 

mas ambos atuavam na mesma Câmara criminal. 

Após receber a “denúncia” e através do voto nº 29.082, o corregedor geral de Justiça 

considerou que as 11 decisões judiciais monocráticas proferidas pela juíza afrontavam os 

deveres do magistrado de “cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, 

as disposições legais e os atos de ofício” e, ainda, destacou que “especialmente ao proferir 

decisões”63, incumbiria à magistrada atuar de forma cautelosa, atenta às consequências que 

poderia provocar. 

Dessa forma, alegou o corregedor, o processo administrativo contra Kenarik deveria ser 

instaurado e ter seu prosseguimento assegurado, objetivando declarar a violação de dois 

princípios descritos pelo relator como normatizados em diversas esferas da legislação brasileira 

e que, nesse caso, teriam sido ignorados. Seriam eles: o princípio da colegialidade64 e do duplo 

grau de jurisdição. Este último poderia, inclusive, ser entendido como vertente do contraditório.  

                                                      
62 Celso Daniel foi encontrado morto com marcas de tortura e tiros em uma estrada em Juquitiba (SP) no dia 20 

de janeiro de 2002, dois dias depois de ter sido sequestrado após sair de um restaurante no bairro dos Jardins, na 

capital paulista. O primeiro inquérito da Polícia Civil de São Paulo, concluído em abril daquele ano, apontou que 

uma quadrilha da favela Pantanal, da zona sul de São Paulo, havia cometido o crime – um crime comum, sem 

motivações políticas. O então promotor Thomé Filho não concordou com a conclusão da Polícia Civil e, após 

novas investigações do Ministério Público local, concluiu que houve crime político – o assassinato de Daniel 

estaria vinculado a um esquema de corrupção envolvendo empresários do setor de transportes e integrantes da 

prefeitura de Santo André. A suspeita era que o assassinato seria uma queima de arquivo. Segundo ele, Celso 

Daniel era conivente com o esquema de corrupção, que desviaria dinheiro para o PT, com a anuência do então 

deputado federal e presidente da legenda José Dirceu e do então secretário de Governo de Santo André Gilberto 

Carvalho. Os petistas sempre negaram as acusações e apenas os envolvidos diretamente no homicídio foram 

processados e condenados. O caso foi amplamente acompanhado pela imprensa e parte da narrativa colocada 

reforçava a suposta participação no crime de figuras importantes do PT. 
63 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo (Comarca da Capital). Corregedoria Geral de Justiça do Estado. 

Autos 2015/122.726. Voto nº 29.082. Interessada: Kenarik Boujikian. Relator: José Carlos Gonçalves Xavier de 

Aquino. São Paulo, 2015. p. 6. 
64 Cabe explicitar que o princípio da colegialidade presente na jurisdição de segundo grau é instrumento para dar 

voz ao magistrado. Assim, suas perspectivas a respeito do caso, a priori, diversas do entendimento majoritário 

podem ser de cabível aplicação para que uma decisão justa seja proferida. Entende-se, portanto, que quanto mais 

ampla e mais eficaz a discussão sobre o caso fático que se apresenta, maior a efetivação do poder jurisdicional. 
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Sob esse aporte, o voto sustentou que as decisões proferidas pela juíza deveriam ter sido 

submetidas a tais princípios. Diferentemente de “trajetória anterior” de Kenarik, ela não mais 

teria a “mesma autonomia que antes tinha em 1ª instância, como única juíza dos casos 

submetidos à sua apreciação”65. Assim, alegou o corregedor que houve violação da garantia 

constitucional que rege o princípio do duplo grau de jurisdição, já que a juíza decidiu pela 

soltura dos réus monocraticamente. Para ele, a independência funcional, que assegura aos juízes 

o seu posicionamento ativo como dirigente do conflito, não é um preceito que poderia se 

sobressair às regras de atuação em segundo grau de jurisdição. Por fim, acusou a magistrada de 

não atender “a prudência e serenidade no exercício da judicatura, sobretudo pela violação ao 

princípio do colegiado e prolação de decisões monocráticas propositadamente afastadas do 

crivo da Turma Julgadora”66. 

Nesse sentido, afirmou o corregedor requerente ao propor a instauração de processo 

administrativo disciplinar contra Kenarik: 

 

[Houve] violação ao princípio da colegialidade, ausência de amparo legal e 

prejuízo aos réus – porquanto ensejaram a suspensão das execuções das penas 

a eles cominadas e perda de benefícios legais – e aos jurisdicionados – pela 

restituição prematura da liberdade aos réus condenados. 

 

Na sequência, seu voto – e o material coletado por ele – foi apresentado em sessão de 

julgamento do Órgão Especial, que deveria deliberar se aprovava a instauração de processo ou 

determinava seu arquivamento. Por 15 votos a 8, o Órgão Especial decidiu que o processo 

administrativo disciplinar deveria ser instaurado. 

 

                                                      
Ainda, conforme os autos: “Pertinente recordar, neste passo, que o colegiado, na sua composição, pressupõe 

precipuamente a soma de conhecimentos e de experiências acerca de uma mesma matéria, que será novamente 

avaliada, agora, sob pontos de vista diversos. Pela mesma razão, evidentemente descabido exarar decisão 

monocrática, ausente previsão legal para tanto, furtando a questão do debate coletivo”. Mais em: SÃO PAULO. 

Tribunal de Justiça de São Paulo (Comarca da Capital). Corregedoria Geral de Justiça do Estado. Autos 

2015/122.726. Voto nº 29.082. Interessada: Kenarik Boujikian. Relator: José Carlos Gonçalves Xavier de Aquino. 

São Paulo, 2015. p. 3. 
65 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo (Comarca da Capital). Corregedoria Geral de Justiça do Estado. 

Autos 2015/122.726. Voto nº 29.082. Interessada: Kenarik Boujikian. Relator: José Carlos Gonçalves Xavier de 

Aquino. São Paulo, 2015. p. 4. 
66 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo (Comarca da Capital). Corregedoria Geral de Justiça do Estado. 

Autos 2015/122.726. Voto nº 29.082. Interessada: Kenarik Boujikian. Relator: José Carlos Gonçalves Xavier de 

Aquino. São Paulo, 2015. p. 9. 
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2.2.2  Processo instaurado: acusação e defesa apresentam seus argumentos 

Para este novo documento, interessa a averiguação de determinados trechos. Desse 

modo, trato primeiramente da peça de representação pela abertura do caso disciplinar – 

“portaria” – e da decisão de mérito, já que trazem argumentos materiais importantes para o 

presente trabalho.  

A portaria de abertura do processo, de abril de 2016, contém basicamente informação 

relatando o processo disciplinar interno da Corregedoria: 

 

Portaria TJSP nº 48/2016, de 11 de abril de 2016 

[...] 

Consta dos autos da investigação preliminar no 122.726/2015, iniciada 

perante a Egrégia Corregedoria Geral da Justiça em decorrência de relação 

disciplinar manejada pelo DD. Des. Amaro José Thomé Filho, revisor natural 

da magistrada representada na 7ª Câmara de Direito Criminal, que a Dr.a 

KENARIK BOUJIKIAN, na qualidade de relatora em onze Apelações 

Criminais, proferiu nesses processos decisões interlocutórias em que 

determinou a expedição de alvarás de soltura clausulados em benefício de réus 

condenados, remetendo os autos à serventia acompanhados de bilhetes com 

ordem expressa de cumprimento da decisão antes da remessa ao revisor, ou 

ainda mesmo antes de lançar relatório nos autos. Com essa conduta a 

magistrada causou prejuízo aos réus – na medida em que as decisões 

apontadas resultaram na suspensão das execuções das penas a eles cominadas 

e perda de benefícios legais – e também aos jurisdicionais – em virtude da 

prematura liberdade concedida aos sentenciados. 

Revela observar que, por ocasião dos respectivos julgamentos pela Turma 

Julgadora, a magistrada representada restou vencida em todos os casos em que 

proferira as decisões monocráticas questionadas. E mais, em três deles havia 

também recurso interposto pelo Ministério Público objetivando majoração das 

penas. Duas dessas apelações foram providas pela maioria – vencida a 

magistrada – com efetiva exasperação das sanções fixadas em primeiro grau. 

As onze decisões exaradas singularmente pela Dr.a KENARIK BOUJIKIAN 

representaram violação das regras de atuação em 2º grau de jurisdição e ao 

princípio do colegiado, com patente bula ao entendimento da maioria no que 

diz respeito aos efeitos práticos da decisão da Turma Julgadora. 

Desta maneira, a MMa. Juíza Substituta em Segundo Grau, Dra KENARIK 

BOUJIKIAN, praticou conduta que caracteriza, em tese, ilícitos 

administrativos disciplinares, ao violar o art. 35, inciso I, da LOMAN (Lei 

Complementar nº 35/79), que estabelece ao magistrado o dever de ‘cumprir e 

fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições 

legais e os atos de ofício’, e também o art. 25 do Código de Ética da 

Magistratura (Resolução no 60 do Conselho Nacional de Justiça), que dispões 

‘especialmente ao proferir decisões, incumbe ao magistrado atuar de forma 

cautelosa, atento às consequências que pode provocar’. 

Em face do exposto, determina-se a instauração de processo administrativo- 

disciplinar contra a MMa. Juíza Substituta em 2º Grau Dra. KENARIK 

BOUJIKIAN. (Id nº 2135909)  
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Consegue-se vislumbrar, portanto, tratar-se de conteúdo muito semelhante ao voto do 

corregedor, que negava legitimidade às decisões da juíza e pregava pela averiguação e eventual 

punição. A portaria relembra a manifestação do desembargador Amaro José Thomé Filho, 

colega de Câmara da juíza, explicando que ela teria expedido alvará de soltura em 11 processos 

judiciais enquanto ocupava o cargo de auxiliar do desembargador Roberto Mortari. Para tanto, 

sustentou-se que teria ocorrido violação ao princípio da colegialidade, ausência de amparo legal 

e prejuízo aos réus: esses alvarás de soltura em favor dos réus teriam, em realidade, os 

prejudicado: afinal, a liberdade teria atrasado o cumprimento de sentença.  

Na defesa apresentada ao Órgão Especial, a juíza afirmou que possuía inúmeras 

decisões expedindo soltura e o reconhecimento sólido de seus posicionamentos poderia ser 

visitado em todos eles. As decisões por ela expedidas estariam apenas exteriorizando sua 

independência funcional, bem como representariam o exercício do princípio do livre 

conhecimento do magistrado.   

A magistrada trouxe à sua defesa o parecer de Maurício Zanoide de Moraes,  professor 

livre-docente associado ao Departamento de Direito Processual da Universidade de São Paulo. 

O parecer foi solicitado pelos advogados Pierpaolo Cruz Bottini e Igor Sant’anna Tamasauskas 

para emitir opinião sobre o andamento do procedimento administrativo debatido. Para isso, os 

consulentes demandaram quatro perguntas principais a serem respondidas pelo professor:  

 

1. Qual a natureza jurídica das decisões proferidas pela dra. Kenarik Boujikian 

e que resultaram na "expedição de alvará de soltura clausulado"?  

2. Pode-se considerar que a situação da dra. Kenarik Boujikian, nessas 

decisões de expedição de alvará, amolda-se à hipótese de concessão de 

`habeas corpus' de ofício?  

3. A situação da dra. Kenarik Boujikian implica usurpação de competência do 

juízo da vara de execução penal?  

4. A situação da dra. Kenarik Boujikian, nos 11 processos judiciais indicados 

na representação, demonstra violação ao princípio da colegialidade? Em que 

consiste esse princípio da colegialidade?67 

 

Com relação à natureza jurídica das decisões da juíza, o parecer refutou a ideia 

anteriormente sustentada de que teria havido prejuízo aos réus por atraso no cumprimento da 

sentença:   

                                                      
67 MORAES, Maurício Zanoide de. Parecer jurídico elaborado para procedimento administrativo de 

representação nº 2015/122.726. São Paulo: [s.n.], 2015. p. 5. 
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É correto afirmar que as 10 (dez) decisões que decretaram as prisões 

preventivas e foram revistas pela Representada eram, por natureza, cautelares 

e, por conseguinte, provisórias. Isto significa dizer que, por força de lei, 

deviam e precisavam ser revistas no caso concreto, pois o transcurso do tempo 

colocava-as no terreno da ilegalidade68. 

 

Da mesma forma, referindo-se à suposta violação ao colegiado e duplo grau de 

jurisdição, o professor afirmou: “Deve-se notar, ainda, que ela, ao rever as decisões cautelares 

de primeiro grau, também proferiu decisões de natureza igualmente ‘cautelar’. Logo, suas 

decisões também eram provisórias e passíveis de alteração do colegiado”69.   Ou seja: a violação 

desses princípios não teria ocorrido, conforme percepção do livre-docente.  

Com relação ao papel da juíza como relatora dos casos penais, Moraes sustentou no 

parecer que ela teria atuado conforme atribuição que lhe é concedida pelo órgão judiciário, 

atuando dentro da esfera de suas competências. Já com relação à não usurpação da competência 

da vara das execuções, afirmou que:  

 

Postos os exercícios de competências em planos distintos e visto que ao relator 

compete analisar os pleitos cautelares em causa penal pendente de julgamento 

e sob seus auspícios, não há sequer que se cogitar de usurpação de 

competência in casu.  

Não se trata de usurpação de competência porquanto as competências são 

diversas em plano e em âmbito de conteúdo decisório. As matérias sujeitas a 

um e a outro órgão judiciário são diversas.70 

 

Refletindo sobre a autorização legal para atuação de ofício (habeas corpus de ofício 

concedido para a liberdade dos réus pela juíza), afirmou o parecerista que, quando a ilegalidade 

representa o cerceamento de liberdade do cidadão, é dever do representante do órgão punitivo, 

por poderes concedidos pela Constituição e pelo ordenamento legal brasileiro, atuar pela 

liberdade. Portanto, concluiu, a juíza agiu para dirimir o que era ilegalidade. Finalmente, 

tratando-se do apanhado de elementos analisados no parecer, no que concerne à atuação da 

representada para garantia do princípio da colegialidade, o professor afirmou que ele teria sido 

                                                      
68 MORAES, Maurício Zanoide de. Parecer jurídico elaborado para procedimento administrativo de 

representação nº 2015/122.726. São Paulo:  [s.n.], 2015. p. 12. 
69 MORAES, Maurício Zanoide de. Parecer jurídico elaborado para procedimento administrativo de 

representação nº 2015/122.726. São Paulo: [s.n.], 2015. p. 14. 
70 MORAES, Maurício Zanoide de. Parecer jurídico elaborado para procedimento administrativo de 

representação nº 2015/122.726. São Paulo: [s.n.], 2015. p. 21. 
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salvaguardado por Kenarik, já que decidir em sede de cautelaridade não seria privar o colegiado 

de apreciar a matéria. 

Por conseguinte, tendo como base os argumentos apresentados, Moraes respondeu mais 

diretamente às perguntas iniciais da defesa da seguinte maneira: 

 

QUESITO 1: QUAL A NATUREZA JURÍDICA DAS DECISÕES 

PROFERIDAS PELA DRA. KENARIK BOUJIKIAN E QUE 

RESULTARAM NA ‘EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA 

CLAUSULADO’?  

Conforme exposto no item II supra, a Representada, nas 10 (dez) decisões por 

ela proferidas e que instruem a peça inicial do presente procedimento 

administrativo, proferiu decisões de natureza cautelar e cuja principal 

característica é a sua provisoriedade.  

QUESITO 2: PODE-SE CONSIDERAR QUE A SITUAÇÃO DA DRA. 

KENARIK BOUJIKIAN, NESSAS DECISÕES DE EXPEDIÇÃO DE 

ALVARÁ, AMOLDA-SE À HIPÓTESE DE CONCESSÃO DE 'HABEAS 

CORPUS' DE OFÍCIO?  

Pelas razões desenvolvidas e explicitadas no item V supra, é correto afirmar 

que naquelas decisões cautelares da Representada, ao fazer cessar a situação 

de ilegalidade em que sie encontravam os presos provisórios, com base na 

cogência constitucional e legal, proferiu verdadeiras ordens de habeas corpus 

ex officio.  

QUESITO 3: A SITUAÇÃO DA DRA. KENARIK BOUJIKIAN IMPLICA 

USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE 

EXECUÇÃO PENAL?  

Pelos motivos externados nos itens III e IV, é seguro se afirmar que, por norma 

regimental do próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, a Representada era o 

órgão judiciário competente para decidir sobre a situação de ilegalidade em 

que se encontravam os apelantes e, ao assim decidir, não usurpou de qualquer 

modo a esfera de competência do juízo das execuções penais que, por sua vez, 

como órgão assessor ao Tribunal no âmbito das execuções provisórias de 

medidas cautelares pessoais, não pode revogar medida cautelar decidida por 

juízo de conhecimento da causa penal, seja ele de primeiro grau ou de segundo 

grau.  

QUESITO 4: A SITUAÇÃO DA DRA. KENARIK BOUJIKIAN, NOS 11 

PROCESSOS JUDICIAIS INDICADOS NA REPRESENTAÇÃO, 

DEMONSTRA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE? EM 

QUE CONSISTE ESSE PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE?  

Conforme fundamentos já expostos no item VI supra, a Representada nunca 

decidiu medida cautelar de forma definitiva, sempre as comunicando à 7a 

Câmara Criminal, perante a qual exercia sua jurisdição. Sendo assim, nunca 

furtou ou impediu que a decisão final sobre a matéria cautelar por ela decidida 

fosse resultado de discussão e resultado, ao final, colegiado.71 

 

                                                      
71 MORAES, Maurício Zanoide de. Parecer jurídico elaborado para procedimento administrativo de 

representação nº 2015/122.726. São Paulo: [s.n.], 2015. p. 37-38. 
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Assim foi que o debate posto pela acusação e pela defesa evidenciaram a diferença de 

interpretação em relação aos atos praticados pela magistrada e denunciados por seu colega de 

Câmara. Para a acusação, a ideia de colegialidade na jurisdição implicaria que Kenarik 

necessariamente deveria levar seus votos às sessões de julgamento para que seus pares 

pudessem se manifestar sobre eles, não sendo relevante a situação de (i)ilegalidade das prisões 

cautelares dos réus. Somente com essa dinâmica, afirmaram, que a colegialidade da Câmara 

estaria sendo respeitada ao produzirem um entendimento após o debate entre todos. Para a 

defesa, todavia, o fato de a magistrada decidir monocraticamente os casos citados não 

implicaria o afastamento da colegialidade, pois suas decisões individuais eram encaminhadas 

em seguida para o julgamento da Câmara, que iria, então, decidir se mantinha o entendimento 

da magistrada ou o modificava. Além disso, por se tratarem de pessoas que se encontravam 

presas ilegalmente, era papel da magistrada tomar as providencias urgentes necessárias para 

fazer sanar a ilegalidade.  

Essa diferença de interpretação dos fatos permaneceu ao longo de todo o caso e, o mais 

importante para a pesquisa, indicou uma visão antagônica entre parte dos colegas de tribunal 

de Kenarik e ela própria sobre qual é o papel do juiz de Direito na jurisdição criminal. 

 

2.2.3  O voto do relator após a instrução e o julgamento do caso 

O relator responsável decidiu dividir sua análise do caso em duas partes distintas: (i) 

direcionada à violação ao princípio da colegialidade e (ii) à inobservância do dever de cautela 

nas 11 decisões monocráticas proferidas.  

Referente às alegações de violação à colegialidade, constatou o relator que do universo 

das 11 decisões, três72 pendiam de julgamento em segundo grau de recurso da acusação e 

também da defesa. Os demais oito casos dependiam apenas de recursos defensivos.  

Para o relator essa divisão seria importante, porque interferiria na conclusão de violação 

ou não ao princípio de colegialidade, já que nos casos em que não havia possibilidade de piora 

da situação do acusado (já que não havia recurso do Ministério Público), a magistrada não 

poderia ser acusada de violar a colegialidade. Continuando esse raciocínio, alegou que a 

“magistrada representada proferiu suas decisões monocráticas, submetendo-as, ato contínuo, 

                                                      
72 Apelação Criminal nº0016220-74.2011.8.26.0362; Apelação Criminal nº0000467-46.2013.8.26.0577; Apelação 

Criminal nº 0006114-70.2013.8.26.0269. 
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ao crivo do colegiado”73, e que mesmo que não tenha sido “utilizado do expediente burocrático-

administrativo da passagem dos autos entre Relator-cartório-revisor-mesa”74, o procedimento 

adotado pela magistrada encontrava fundamentação na análise dos pressupostos da 

cautelaridade pessoal (artigos 312, 313, 648, inciso II do Código de Processo Penal – CPP), 

medida competente ao relator, quando preparador do processo. Assim, o relator concordou com 

os argumentos da defesa da magistrada, mas somente em relação a 8 dos 11 casos analisados. 

 Entretanto, tais justificativas não se fariam presentes nos três processos elencados 

anteriormente, segundo sua análise. Neles “pendiam recursos interpostos pelo Ministério 

Público voltados à majoração das reprimendas impostas aos acusados”, ou seja, através de 

recurso, o órgão poderia aumentar a pena do réu, de tal forma que um magistrado de 2º grau de 

jurisdição não poderia “chancelar” uma pena imposta em primeiro grau por não ser ela 

definitiva. Em decisão colegiada, continuou o relator, a pena poderia ser: (i) aumentada (se 

acolhido o recurso da acusação); (ii) mantida, caso fossem rejeitados ambos pedidos ou (iii) 

minorada (se acatado apenas a hipótese suscitada pelo inconformismo defensivo). Dito isso, 

afirmou o relator, não seria possível afirmar que as reprimendas – no caso, as penas – já haviam 

sido cumpridas, ainda mais em cenário cautelar preparatório (que por sua natureza exigiria 

ilegalidade flagrante).  

Os três casos destacados pelo relator em análise eram processos em que foi apurado o 

tráfico de entorpecentes, cuja pena máxima é de 15 anos, conforme o caput do artigo 33 da Lei 

nº 11.343. Esse prazo não havia sido transcorrido em nenhum dos três, destacou o relator. Dessa 

forma, alegou que a decisão da juíza se encontrava em um cenário atípico e, nesse sentido, 

caracterizava real burla ao sistema da colegialidade, de forma que “qualquer consideração sobre 

o cumprimento ou não das penas somente poderia ocorrer após o exame do órgão competente”75 

– no caso, o Ministério Público, que objetivava majorar a pena dos réus. Concluiu, então, que 

nesses três processos mencionados foi identificada a “ofensa ao procedimento de julgamento 

em segundo grau ou ao colegialidade”76.  

                                                      
73SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo (Comarca da Capital). Processo administrativo disciplinar nº 

0001.2015.00122775. Interessada: Kenarik Boujikian. Relator: Beretta Silveira. São Paulo, 2015. p. 14. 
74SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo (Comarca da Capital). Processo administrativo disciplinar nº 

0001.2015.00122775. Interessada: Kenarik Boujikian. Relator: Beretta Silveira. São Paulo, 2015. p. 15. 
75SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo (Comarca da Capital). Processo administrativo disciplinar nº 

0001.2015.00122775. Interessada: Kenarik Boujikian. Relator: Beretta Silveira. São Paulo, 2015. p. 16 
76 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo (Comarca da Capital). Processo administrativo disciplinar nº 

0001.2015.00122775. Interessada: Kenarik Boujikian. Relator: Beretta Silveira. São Paulo, 2015. p. 17 
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Sobre a suposta inobservância do dever de cuidado no trato com as situações processuais 

nas apelações criminais, tratava-se de alegação que feriria o artigo 25 do Código de Ética do 

magistrado. Argumentou o relator que “em cinco das onze apelações criminais apontadas na 

representação criminal a d. magistrada não se houve com as cautelas ordinárias mínimas que 

lhe competiam”77 antes de finalizar suas decisões monocráticas. Continuou o relator afirmando 

que, quando perguntado à representada qual era o procedimento adotado por ela para verificar 

e concluir que o réu, de fato, teria cumprido pena ou não, a resposta dada foi a seguinte:  

 

De regra, com o documento que havia nos autos, que é o que eu me recordo, 

e nós começamos a passar a juntar a folha de antecedentes criminais. [...] De 

modo que eu expedia o alvará com os dados que eu tinha do meu processo, 

que estava ali em minhas mãos, para não ocorrer o risco de demora [...].  

 

O problema, continuou o relator, figurou-se na ideia de que apenas os autos não seriam 

suficientes para determinar se o réu permaneceu encarcerado, mesmo que por título cautelar, 

por todo o tempo que ficou pendente o processo que tinha em mãos. E para que não houvesse 

incertezas presentes na análise dos autos, afirmou o relator, o Tribunal de Justiça concede dois 

sistemas que disponibilizam dados sobre os réus condenados: o Infoseg e o Intinfo. As consultas 

a essas plataformas já constituiriam cautela básica ao magistrado criminal, segundo ele.  

O relator identificou problemas relativos ao lapso temporal em cinco dos casos. O 

primeiro, nº 0016220-74.2011.8.26.0362, era de réu condenado a 1 ano e 8 meses de reclusão, 

em regime inicial fechado, por sentença impugnada exclusivamente pelo Ministério Público. O 

condenado se encontrava em livramento condicional, por decisão do juízo das execuções. A 

ordem de soltura, proferida em 4 de setembro de 2013 não mais faria sentido, segundo o relator, 

porque o réu não se encontrava preso – informações essas encontradas no Intinfo. “Não houve 

pois, integral cumprimento de pena a lastrear validamente qualquer alvará de soltura”, afirmou 

o relator.  

O segundo caso, nº 0000467-43.2013.8.26.057, era de réu preso em flagrante em 2012 

e, posteriormente, condenado pelo crime descrito no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06, 

devendo cumprir 1 ano e 8 meses de reclusão em regime fechado, por sentença impugnada pelo 

réu e pela acusação. Em 2015, ano do alvará de soltura, o condenado encontrava-se desde junho 

de 2014 em regime aberto (prisão albergue domiciliar) por decisão do juízo das execuções. Os 

                                                      
SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo (Comarca da Capital). Processo administrativo disciplinar nº 

0001.2015.00122775. Interessada: Kenarik Boujikian. Relator: Beretta Silveira. São Paulo, 2015.  p. 17 
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dados já constariam do sistema Intinfo, alegou o relator, e bastaria que a magistrada tivesse 

consultado a plataforma de dados. Apenas em 2016 foi proferida a decisão que extinguia a 

punibilidade do agente pelo cumprimento integral da pena. Sendo assim, alegou o 

desembargador, não haveria informações suficientes nos autos para a conclusão da magistrada 

de que sua pena já estaria vencida à época de sua decisão.  

No terceiro caso, nº 0006114-70.2013.8.26.0269, considerado como o mais grave 

quando revisado, foi notada grande “falta de cautela” por parte da magistrada. O réu foi preso 

em flagrante no ano de 2013 e condenado pelo tipo 33 do caput da Lei nº 343/06 à pena de 

prisão de 1 ano e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado, em sentença impugnada pelo 

Ministério Público. Durante a expedição do alvará, a juíza Kenarik declarou que verificou o 

processo e que ele seria exclusivo da defesa. O primeiro problema, para o relator, seria 

justamente essa afirmação, pois ainda havia impugnação a ser feita pelo órgão acusatório que 

pretendia majorar a pena, tanto que posteriormente esse pedido foi acolhido pela Câmara, 

aumentando a pena de 1 ano e 8 meses para 3 anos e 4 meses. Além disso, alegou o relator, sob 

a justificativa de já ter havido cumprimento da pena imposta em primeiro grau, a magistrada 

havia soltado um foragido da justiça, e essa informação estaria disponibilizada no sistema de 

dados Intinfo, indicando suposta falta de cuidado com o caso. 

O quarto caso, nº 3006250-93.2013.8.26.0114, era de réu que foi preso em flagrante em 

2013, condenado pelo tipo 33 do caput da Lei nº 343/06, com pena de prisão de 1 ano e 8 meses 

de reclusão em regime inicial fechado, em sentença impugnada exclusivamente pelo réu. Se a 

juíza tivesse consultado o Intinfo, disse o relator, na data da expedição do alvará de soltura 

(janeiro 2015) notaria que o acusado se encontrava em liberdade havia quase dois meses, desde 

de dezembro de 2014. Isso significaria que a representada teria emitido um alvará de soltura a 

uma pessoa que já estava solta.  

O quinto e último caso, nº 0006742-95.2013.8.26.045, era de ré presa em flagrante em 

2013, condenada pelo tipo 33 do caput da Lei nº 343/06, com pena de prisão de 1 ano e 8 meses 

de reclusão em regime inicial fechado, em sentença impugnada exclusivamente pela acusada. 

Como no caso anterior, a ré já estava em liberdade havia mais de três meses por já ter cumprido 

a pena que lhe foi imposta.  

O relator, após resumir esses casos, entendeu que não houve dolo em todas essas 

decisões, já que o objetivo da magistrada não era prejudicar ninguém, e sim libertar réus que 
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indevidamente restassem presos. Entretanto, afirmou que a inobservância das devidas cautelas 

necessárias geraram impactos decisórios em seu julgamento, induzindo-a ao erro. 

Finalizando seu raciocínio, pela violação à regra de colegialidade nos primeiros três 

casos apontados, bem como pelo desrespeito ao dever de cautela nos últimos cinco casos 

mencionados, deu reconhecimento da procedência da representação. Alegando que o caso não 

seria tão grave a ponto de justificar uma suspensão ou remição das atividades, e nem tão ínfimo 

para se resumir a apenas uma advertência, postulou a pena de censura à magistrada.  

Sobre as decisões judiciais objeto da denúncia, a juíza, em sua defesa, afirmou que atuou 

respaldada na Constituição Federal, assim como no Código de Processo Penal, de forma que o 

Estado não fosse responsabilizado por permitir que pessoas que já haviam cumprido pena 

permanecessem encarceradas além do tempo estipulado em pena. “Nos casos em que foram 

determinadas as expedições de alvarás clausulados, a Requerida verificou que todos aqueles 

réus já haviam cumprido a pena estabelecida”78. Nesse sentido, alegou que só agiu em 

consonância com a dignidade da pessoa humana, um dos principais fundamentos de um Estado 

Democrático de Direito. Para ela, primar pelas normas constitucionais é agir conforme dita o 

artigo 2º do Código de Ética da Magistratura, dispondo que: “Ao magistrado impõe-se primar 

pelo respeito à Constituição da República e às leis do País, buscando o fortalecimento das 

instituições e a plena realização dos valores democráticos”. Expedindo os alvarás de soltura 

clausulados, a magistrada teria se pautado pela preservação das garantias e dos direitos 

fundamentais. 

Sua defesa também afirmou que sete dos 11 casos apontados como irregulares eram 

recursos apresentados somente pela defesa e, dessa forma, não havia que se falar em aumento 

de pena, em respeito a um dos princípios penais de “reformatio in pejus”. Entre os demais 

quatro casos, em dois deles o recurso foi interposto por ambas as partes (tanto pela acusação 

quanto pela defesa), e os dois foram improvidos determinando a manutenção da sentença, de 

forma que não poderia se falar em prejuízos. E, por fim, nos outros dois casos de fato havia 

somente o recurso apresentado pelo Ministério Público. Assim, Kenarik não negou que em dois 

desses casos realmente poderia haver aumento da pena dos acusados após julgamento dos 

                                                      
78 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo (Comarca da Capital). Corregedoria Geral de Justiça do Estado. 

Autos 2015/122.726. fls. (1479/1523). Interessada: Kenarik Boujikian. Relator: José Carlos Gonçalves Xavier de 

Aquino. São Paulo, 2015. p. 7. A expressão “alvarás clausulados” é utilizada no tribunal para se referir aos 

documentos expedidos que autorizam a soltura de determinada pessoa que se encontra efetivamente em alguma 

unidade de privação de liberdade. 
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recursos, o que implicaria mudança de cálculo para se determinar a soltura ou progressão de 

regime dos acusados, mas ponderou que foram apenas dois casos em que houve esse impacto 

no universo dos 11 casos objeto do processo disciplinar instaurado contra ela.79 De qualquer 

modo, alegou a magistrada, os réus já gozavam do direito de liberdade quando proferiu suas 

decisões monocráticas e, assim, a determinação de expedição de alvará de soltura clausulado 

seria sua obrigação como juíza. 

Finalizou a magistrada avaliando que o objeto da questão seria o conteúdo de suas 

decisões judiciais, o que ofenderia os princípios de independência do magistrado. Para sua 

defesa, “o que se quer é discutir nos presentes autos o entendimento da Dra. Kenarik como 

Juíza substituta em 2º grau, a ferir sua independência funcional e seu livre convencimento”.80 

Após toda a instrução do processo, provavelmente o ponto central das divergências no 

entendimento dos atos de Kenarik por parte do relator do processo disciplinar e da defesa foi 

que, para ela, todas as pessoas que foram soltas de fato faziam jus à liberdade no momento em 

que decidiu nesse sentido monocraticamente.  

Para a magistrada, portanto, mesmo que se alegasse que em dois dos casos as penas 

poderiam ser aumentadas, já que havia recurso nesse sentido somente da acusação, a 

possibilidade de aumentar a pena não seria óbice para determinar a soltura imediata daquele 

que já possui o direito para tanto. Assim, para a magistrada, determinar a soltura de réus que já 

deveriam estar livres é justificativa suficiente para que não seja necessária a apreciação do 

colegiado naquele momento. Sobre a questão da falta de cautela em buscar informações 

atualizadas sobre lapsos temporais das penas, a magistrada chegou a reconhecer que, de fato, 

errou nesse sentido em dois dos casos, mas negou má-fé e, novamente, entendeu que os réus 

faziam jus à liberdade no momento em que assim decidiu. Essa linha de raciocínio parece 

alinhada aos pronunciamentos de Kenarik sobre como ela enxerga o papel da jurisdição 

criminal e, especificamente, o dela enquanto magistrada “garantista”: limitar o poder punitivo 

do Estado e, ao mesmo tempo, garantir os direitos do cidadão.   

Para o relator, nos casos em que havia recursos que poderiam significar o aumento das 

penas dos acusados e, por consequência, mudanças nos cálculos da pena necessários para 

                                                      
79SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo (Comarca da Capital). Corregedoria Geral de Justiça do E. Autos 

2015/122.726. fls. (1479/1523). Interessada: Kenarik Boujikian. Relator: José Carlos Gonçalves Xavier de 

Aquino. São Paulo. 2015. p. 11. 
80SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo (Comarca da Capital). Corregedoria Geral de Justiça do E. Autos 

2015/122.726. fls. (1479/1523). Interessada: Kenarik Boujikian. Relator: José Carlos Gonçalves Xavier de 

Aquino. São Paulo, 2015. p. 12. 
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determinar algum benefício, a magistrada violou o princípio da colegialidade, já que privou 

seus colegas de concordarem ou discordarem com seu entendimento. Na prática, Kenarik teria 

imposto seu entendimento sobre um tema que seus colegas ainda iriam se pronunciar e, 

eventualmente, mudar para pior a situação dos acusados. Sobre os casos em que os cálculos da 

magistrada sobre a pena estavam equivocados, o relator entendeu que faltou cuidado e zelo, e 

que bastaria a consulta aos sistemas de dados processuais para que a magistrada evitasse incidir 

em erro.  

Assim, para a magistrada, confessadamente uma “garantista”, as formalidades 

processuais (recursos do Ministério Público) e administrativas (consulta aos sistemas de dados 

do tribunal, o envio de voto para seus pares e aguardar o julgamento colegiado) perderam a 

importância diante da constatação que determinada pessoa estava presa ilegalmente. Em sua 

visão de mundo, a magistrada externalizou que não só ninguém pode continuar preso quando 

se constata a ilegalidade de sua prisão como também é papel do Judiciário incidir no caso e 

corrigir a ilegalidade imediatamente. Para seu colega de Câmara denunciante, bem como para 

o corregedor que relatou o processo disciplinar, no entanto, o fato de se constatar uma prisão 

ilegal não se sobrepõe à manutenção das formalidades inerentes a um colegiado, em que todos 

os membros daquela Câmara devem ser ouvidos antes que se decida pela ilegalidade ou não da 

prisão. Em outras palavras, externaram uma visão de mundo em que é permitido manter uma 

pessoa presa (sabidamente) ilegalmente até que a burocracia e os trâmites internos do tribunal 

deem conta de fornecer alguma resposta oficial. O conflito entre visões antagônicas do papel 

da magistratura criminal foi, assim, colocado para julgamento. 

 

2.2.4  O julgamento do caso pelo Órgão Especial do TJSP 

A decisão final do Órgão Especial diz que as 11 decisões judiciais da magistrada 

representam violações das normas de atuação da jurisdição de 2º e ao princípio da colegialidade. 

Normativamente, essas ações encontrariam tipicidade legal no inciso I do artigo 35 da Lei 

Complementar nº 35/79 (Loman), que dispõe sobre as atividades do magistrado de: “Cumprir 

e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos de 

ofício” e também no artigo 25 do Código de Ética da Magistratura, no trecho que salienta: 

“Especialmente ao proferir decisões, incube ao magistrado atuar de forma cautelosa, atento às 

consequências que pode provocar”. 
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No julgamento de mérito do caso contra a magistrada, por 15 votos a 9, o Órgão Especial 

do TJSP decidiu, em fevereiro de 2017, pela condenação e aplicar pena de censura81 à juíza 

Kenarik Boujikian. Isso implicou, formalmente, a remoção da juíza das listas de promoção por 

um ano.  

 

2.2.5  Recurso ao Conselho Nacional de Justiça 

Na sequência, a juíza apresentou ao Conselho Nacional de Justiça um pedido de revisão 

disciplinar, categoria de ação prevista no regimento interno do Conselho. Os artigos 82 e 83 do 

regimento preveem que poderão ser revistos, de ofício ou mediante provocação de qualquer 

interessado, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de 

um ano do pedido de revisão. A revisão dos processos disciplinares será admitida: 

 

I - quando a decisão for contrária a texto expresso da lei, à evidência 

dos autos ou a ato normativo do CNJ; II - quando a decisão se fundar 

em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III 

– quando, após a decisão, surgirem fatos novos ou novas provas ou 

circunstâncias que determinem ou autorizem modificação da decisão 

proferida pelo órgão de origem.  

 

Segundo o regimento, o Plenário do CNJ é a instância competente para o julgamento da 

revisão82, sendo seu órgão máximo, constituído por todos os conselheiros empossados, e se 

reúne validamente com a presença de, no mínimo, dez de seus integrantes83. O pedido revisional 

da magistrada foi dividido nos seguintes tópicos:  

 

(i) da ocorrência da nulidade; 

(ii) da violação à independência judicial da magistrada requerente; 

(iii) da alegada violação ao princípio da colegialidade.  

 

                                                      
81 Conforme capítulo II da Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 1979, nas penalidades previstas no artigo 

42, inciso II, parágrafo único: “As penas de advertência e de censura somente são aplicáveis aos Juízes de primeira 

instância”. Ainda, conforme artigo 44: “A pena de censura será aplicada reservadamente, por escrito, no caso de 

reiterada negligência no cumprimento dos deveres do cargo, ou no de procedimento incorreto, se a infração não 

justificar punição mais grave. Parágrafo único – O Juiz punido com a pena de censura não poderá figurar em lista 

de promoção por merecimento pelo prazo de um ano, contado da imposição da pena”. 
82 Artigo 4º, inciso VII. 
83 Artigo 3º. 
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O primeiro ponto trata de um ritual processual da ação. Há uma sequência formal 

detalhada no artigo nº 400 do Código Processual Civil (CPC) que determina uma sequência dos 

atos na audiência, iniciando pela tomada de declarações do ofendido, arrolamento das 

testemunhas pelas duas partes do processo, esclarecimento dos peritos, acareações e o 

reconhecimento de pessoas e coisas. Por fim, interroga-se o acusado. Alegou a juíza, no entanto, 

que devia ser declarada a nulidade da instauração processual já que teria havido uma quebra 

nessa ordem, pois foram ouvidas testemunhas de defesa antes do momento processual 

adequado: “[...] não foi considerada à defesa o devido processo legal e a ampla defesa, com 

respeito a ordem legal estabelecida para colheita das provas testemunhas […]”84 

O segundo pedido se refere à independência jurisdicional de todo e qualquer magistrado 

no ofício de sua profissão. A base de sua fundamentação está nas garantias dispostas ao juiz 

para aplicação do ordenamento jurídico brasileiro. Tais garantias, narrou a defesa, fazem surgir 

a independência dos magistrados, ou seja, elas asseguram o livre exercício da magistratura: o 

juiz singular desenvolve, no decorrer de suas atividades, a realização da decisão mais justa, 

conforme construção única de sua convicção sobre o processo. Isso significa que a esfera 

administrativa não poderia interferir a fim de alterar a decisão prolatada de ordem jurisdicional, 

o que, para ela, na prática, era o que estava acontecendo. Nesse caso, tratar-se-ia de censura, 

havendo, então, violação ao princípio de independência jurisdicional.  

Sob essa mesma ótica, a magistrada explorou no terceiro ponto que nem todas as 

decisões monocráticas realizadas por ela foram alvos de acusações sobre a violação do princípio 

de colegialidade. Por conseguinte, a discussão não teria como real motivação a violação da 

colegialidade, e sim o conteúdo das decisões, ou seja, a soltura dos réus. Esse argumento trazido 

pela juíza reforçou a ideia de que, para ela, havia vontade de seus pares em silenciar medidas 

de soltura, e que ela apenas teria se atentado para “a situação carcerária no Brasil”85 ao 

determinar a imediata soltura de pessoas presas ilegalmente. Ainda, concluiu o tópico da 

                                                      
84 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Revisão disciplinar – 0002474-75.2017.2.00.0000. Requerente: 

Kenarik Boujikian Felippe. Requerido: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP. Relator: Carlos 

Levenhagen. Brasília, 31 de maio de 2017. p. 6. 
85BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Revisão disciplinar – 0002474-75.2017.2.00.0000. Requerente: 

Kenarik Boujikian Felippe. Requerido: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP. Relator: Carlos 

Levenhagen. Brasília, 31 de maio de 2017. p. 10. 
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seguinte forma: “evidencia-se, sim, que se está a ferir a independência judicial” e, de tanto, 

“não pode ser punida”86. 

Requereu, também, que a alegação de violação ao princípio da colegialidade fosse 

desconfigurada pela ausência de dolo na conduta. Ou seja, a magistrada afirmou que não houve 

intenção de driblar seus colegas de Câmara ao decidir monocraticamente e que apenas estava 

atuando como magistrada com senso de urgência diante dos casos. Para ela, o entendimento 

deveria ser que haveria de ter sido comprovado o dolo na conduta, já que esse seria elemento 

fundamental para que fosse configurada a falta funcional. Entretanto, não existia nos autos 

menção de ação de má-fé da magistrada ou a “vontade de prejudicar quaisquer das partes 

envolvidas naqueles processos quando da prolação das decisões para a expedição dos alvarás 

clausulados”87. A comprovação deveria ter-se vinculado à intenção de prejudicar os 

jurisdicionados ao prolatar a decisão ou impor seu convencimento à turma julgadora, o que não 

teria ocorrido.  

Observou, por fim, que as fundamentações presentes nos alvarás que elaborou se 

basearam em preservar as garantias e os direitos constitucionalmente estabelecidos, afinal, os 

réus já haviam cumprido toda a pena a eles imposta, segundo a juíza. Portanto, não faria sentido 

manter a penalidade, restando finalizadas suas sanções. Logo, reiterou a necessidade de revisão 

da sanção disciplinar imposta. 

Mais uma vez, portanto, a magistrada explicitou que todos os réus que tiveram alvará 

de soltura expedido por ela estavam, naquele momento, em situação de prisão ilegal e que, 

portanto, ela era obrigada a restaurar a legalidade. Assim, seus argumentos levados, então,  ao 

Conselho Nacional de Justiça caminharam no sentido de defender novamente a ideia de que 

cabia ao juiz de Direito cessar a ilegalidade constatada imediatamente e que dinâmicas internas 

do tribunal deviam ceder ante casos como os que ela apreciou.  

Chama a atenção também, neste momento, a alegação da magistrada de que estava 

atuando também diante do que ela chamou de “realidade” do sistema prisional, indicando 

expressamente que, para ela, o juiz de Direito deve agir, ao menos nesses casos, com senso de 

                                                      
86BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Revisão disciplinar – 0002474-75.2017.2.00.0000. Requerente: 

Kenarik Boujikian Felippe. Requerido: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP. Relator: Carlos 

Levenhagen. Brasília, 31 de maio de 2017. p. 8. 
87BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Revisão disciplinar – 0002474-75.2017.2.00.0000. Requerente: 

Kenarik Boujikian Felippe. Requerido: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP. Relator: Carlos 

Levenhagen. Brasília, 31 de maio de 2017. p. 9. 
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urgência, provavelmente tendo em vista o quadro de violações de direitos que se encontra no 

sistema prisional paulista, como já exposto. Esse ponto na argumentação de Kenarik me parece 

importante, pois significa um movimento de chamamento à situação das pessoas presas no 

Brasil e, como irei expor mais adiante, é importante destacar que o próprio CNJ tem se colocado 

como um importante ator nessa agenda.  

Outro argumento central do pedido de revisão da magistrada diz respeito a não ter agido 

com má-fé ao decidir monocraticamente os casos objetos da denúncia e nem prejudicado as 

partes. Assim, ainda que reconhecendo que houve equívocos em alguns dos casos em relação 

aos recursos que poderiam aumentar as penas, não teria havido dolo por parte dela ou prejuízo 

a ninguém. 

Após a instrução da revisão disciplinar, a Procuradoria-Geral da República (PGR) foi 

instada a se manifestar, nos termos do regimento interno do CNJ88. 

 

2.2.6  O parecer da Procuradoria-Geral da República 

O procurador iniciou o parecer revisando os requisitos presentes no Regimento Interno 

do Conselho Nacional de Justiça relacionados ao prazo decadencial, à preliminar e ao mérito, 

concluindo que todos foram de fato cumpridos. Sobre a defesa alegar que testemunhas da 

acusação foram ouvidas após testemunhas da defesa, o que representaria ofensa ao devido 

processo legal, consta do parecer que esse fato não geraria nulidade do processo, salvo quando 

suas consequências prejudicam o réu diretamente. No caso, alegou, houve nulidade relativa, 

pois não houve prejuízo à defesa da magistrada. Nas palavras do procurador-geral da República: 

 

Ocorre que, apesar da inversão nas regras do procedimento, a requerente não 

comprovou a existência de prejuízo, a justificar a nulidade do feito [...]. Dessa 

forma, infere-se a nulidade relativa do feito, pois é necessária a demonstração 

de efetivo prejuízo (pas de nullitté sans grief), conforme entendimento 

jurisprudencial pacífico”89 

 

                                                      
88 Artigo 87.  
89BRASIL. Procuradoria-Geral de República. Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Revisão Disciplinar. Pretensão 

de desconstituir decisão que aplicou pena de censura a magistrada substituta em segundo grau. Tribunal de Justiça 

de São Paulo. Nulidade no curso do procedimento não caracterizada diante da falta de demonstração de prejuízo. 

Violação da independência da magistrada. Inexistência de ofensa ao princípio da colegialidade. Ausência de dolo 

ou culpa. Procedência do pedido de revisão nº 120560/2017-ASMA/SAJ/PGR. 17 de maio de 2017. p. 2. 
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 O procurador passou, então, a dispor sobre as acusações prolatadas à magistrada. Sobre 

a violação à independência e ao livre convencimento de Kenarik, afirmou que a decisão não se 

tratava de uma revisão disciplinar ao exercício da juíza, mas sim da sua atividade jurisdicional: 

 

A decisão sancionatória analisa minuciosamente os processos judiciais, nos 

quais os réus haviam sido condenados por tráfico de entorpecentes (art. 33, 

capa/. da Lei 11.343/2006). Leva em consideração a pena fixada na sentença, a 

data da prisão em flagrante e a existência de recursos. Vai além e utiliza-se de 

outras informações disponíveis, constantes do INFOSEG e do INTINFO.90 

 

O procurador também entendeu que, na realidade, o que havia era um desentendimento 

jurisprudencial e doutrinário aos dois posicionamentos (da juíza Kenarik e do Tribunal de 

Justiça de São Paulo): 

 

Enquanto a primeira entendeu que a prisão antes do trânsito em julgado tem 

limites e era seu dever impedir, de imediato, que um condenado cumprisse pena 

em prazo superior ao que fora imposto na sentença, o Tribunal de Justiça 

considerou que somente a Turma julgadora poderia deliberar sobre tal tema.91 

 

Ele afirmou, ainda, que a posição adotada pela requerente não se tratava de 

entendimento desproporcional, mas sim totalmente pautado no ambiente jurídico. Sobre os três 

processos nos quais ainda estavam sujeitos a recursos do Ministério Público, alegou que a 

decisão da requerente destoou das pretensões do órgão ministerial pela possibilidade de 

majoração da pena (ainda assim, tal fato não seria suficiente para viabilizar um processo 

administrativo disciplinar, pois mesmo sendo uma prática incomum, ainda é pautada 

juridicamente segundo parte da doutrina e da jurisprudência). Porém, afirmou, essa reclamação 

é de competência de um recurso judicial, e não de processo disciplinar. Assim, esse 

entendimento, mesmo adverso, não poderia ser considerado absurdo, continuou o procurador, 

sendo observado em diversos outros julgados que tramitam no Poder Judiciário. 

                                                      
90BRASIL. Procuradoria-Geral de República. Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Revisão Disciplinar. Pretensão 

de desconstituir decisão que aplicou pena de censura a magistrada substituta em segundo grau. Tribunal de Justiça 

e São Paulo. Nulidade no curso do procedimento não caracterizada diante da falta de demonstração de prejuízo. 

Violação da independência da magistrada. Inexistência de ofensa ao princípio da colegialidade. Ausência de dolo 

ou culpa. Procedência do pedido de revisão nº 120560/2017-ASMA/SAJ/PGR. 17 de maio de 2017. p. 5 
91BRASIL. Procuradoria-Geral de República. Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Revisão Disciplinar. Pretensão 

de desconstituir decisão que aplicou pena de censura a magistrada substituta em segundo grau. Tribunal de Justiça 

e São Paulo. Nulidade no curso do procedimento não caracterizada diante da falta de demonstração de prejuízo. 

Violação da independência da magistrada. Inexistência de ofensa ao princípio da colegialidade. Ausência de dolo 

ou culpa. Procedência do pedido de revisão nº 120560/2017-ASMA/SAJ/PGR. 17 de maio de 2017. p. 6. 
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Conclui-se, portanto, que a juíza proferiu decisões de acordo com sua 

consciência, de forma motivada e com amparo em interpretação razoável da 

lei. Mais que isso, agiu na Defesa dos direitos dos réus, mesmo que de forma 

a contrariar a jurisprudência da Corte estadual. Ao contrário do afirmado no 

procedimento administrativo disciplinar, não houve qualquer prejuízo aos 

condenados, cujas apelações foram posteriormente julgadas.92 

 

Nesse aspecto, afirmou o procurador, seria necessária a reflexão de que em qualquer 

esfera (privada ou pública) do Direito é necessária uma análise conjunta dos direitos 

fundamentais com o direito material do caso, o que se fez presente nas decisões da magistrada. 

Evocando Ingo Wolfgang Sarlet, afirmou o procurador: “[...] destaca-se o dever de os tribunais 

interpretarem e aplicarem as leis em conformidade com os direitos fundamentais assim como o 

dever de colmatação de eventuais lacunas à luz das normas [...]”. Na mesma linha, continuou o 

procurador, seria assegurado ao juiz o poder de independência na promoção de suas decisões 

judiciais, acrescentando a imparcialidade e a submissão do juiz à lei. Nesse entendimento, citou, 

ainda, Enrico Tullio Liebman: “no exercício de suas funções ele não depende de nenhum poder 

superior, nem de vínculos hierárquicos, mesmo no âmbito da própria ordem judiciária[...]”. 

Usando como fundamento os artigos 40 e 41 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, 

o procurador concluiu que o juízo correcional não era a forma adequada de rever decisões 

judiciais, e sim recursos, dando razão neste ponto à magistrada. 

O procurador, portanto, absorveu, naquele momento, a integralidade da tese da 

magistrada em relação ao conteúdo de suas decisões judiciais e, o que parece central, também 

em relação à tese da defesa de que o processo disciplinar era, na prática, um procedimento que 

visava a discutir no mérito o acerto ou o desacerto das decisões judiciais, o que é vedado pela 

Lei. Cabe lembrar que, desde o início do caso, a magistrada afirmava, inclusive publicamente, 

que o que o TJSP buscava era silenciar seu perfil garantista, e o procurador pareceu acolher 

essa ideia, ainda que não a tenha expressado nos mesmos termos da juíza. De qualquer modo, 

o parecer, nesse ponto, possui grande importância para o debate colocado pela juíza, de que o 

TJSP queria censurar sua judicatura por ela ser garantista. 

                                                      
92BRASIL. Procuradoria-Geral de República. Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Revisão Disciplinar. Pretensão 

de desconstituir decisão que aplicou pena de censura a magistrada substituta em segundo grau. Tribunal de Justiça 

e São Paulo. Nulidade no curso do procedimento não caracterizada diante da falta de demonstração de prejuízo. 

Violação da independência da magistrada. Inexistência de ofensa ao princípio da colegialidade. Ausência de dolo 

ou culpa. Procedência do pedido de revisão nº 120560/2017-ASMA/SAJ/PGR. 17 de maio de 2017. p. 21-22. 
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Sobre a inocorrência de violação ao princípio da colegialidade, expôs o procurador que 

seria pacificado na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que a prática de decisões 

monocráticas é permitida e eficaz para a celeridade do processo, podendo em fase recursal o 

debate promovido pelo colegiado. Dessa forma:  

 

Não ofende o princípio da colegialidade o uso pelo relator da faculdade 

prevista no artigo 21 § 1º, do Regimento Interno da Corte, o qual lhe confere 

a prerrogativa de, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou a recurso 

manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário a jurisprudência 

dominante ou a súmula do Tribunal93. 

 

Continuou dizendo que não havia como constatar a violação ao princípio da 

colegialidade, sendo que as decisões poderiam ser reformadas pelo colegiado e que, dessa 

maneira, a conduta não podia configurar como infração disciplinar: 

 

Além disso, as decisões monocráticas proferidas pela requerente eram passíveis 

de modificação pela Turma, por meio da interposição de recursos. Garantido, 

portanto, o julgamento pelo colegiado, mesmo que diferido para momento 

posterior. Não há, portanto, como considerar-se que a conduta da magistrada 

configura infração disciplinar94. 

 

Reafirmou, ainda, que a decisão da juíza, mesmo monocrática, poderia ser posta a debate 

pelo colegiado com o instrumento recursal, o que afastaria a violação do princípio da 

colegialidade. Dessa forma, não haveria como considerar que a juíza tivesse cometido infração 

disciplinar. Entendeu, portanto, procedente a presente revisão disciplinar também nesse ponto. 

Quanto a esse argumento central da defesa, o procurador também foi convencido. Para 

ele, enquanto relatora das ações, Kenarik tinha as prerrogativas legais e regimentais para decidir 

monocraticamente os casos, até porque, ato contínuo, essas mesmas decisões seriam em algum 

momento levadas ao colegiado, que iria se manifestar sobre a manutenção ou reforma delas. 

Além disso, o procurador reafirmou que os entendimentos jurisprudenciais de Kenarik seriam 

aceitáveis e que, portanto, não poderiam ser vistos como algo fora do razoável.  

                                                      
93 (HC 140215 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 31/03/2017, PROCESSO 

ELETRONICO DJe-087 DIVULG 26-04-20 1 7 PUBLIC 27-04. 2bl l).  
94BRASIL. Procuradoria-Geral de República. Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Revisão Disciplinar. Pretensão 

de desconstituir decisão que aplicou pena de censura a magistrada substituta em segundo grau. Tribunal de Justiça 

e São Paulo. Nulidade no curso do procedimento não caracterizada diante da falta de demonstração de prejuízo. 

Violação da independência da magistrada. Inexistência de ofensa ao princípio da colegialidade. Ausência de dolo 

ou culpa. Procedência do pedido de revisão nº 120560/2017-ASMA/SAJ/PGR. 17 de maio de 2017. p. 30 
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Sobre a questão da ausência de dolo ou culpa, alegada pela magistrada, afirmou o 

procurador-geral que, em suas decisões, a magistrada de fato não teria agido com dolo ou culpa 

e destacou trecho do acórdão condenatório pela parte contrária, transcrevendo: 

 
Não se evidenciou, minimamente, a existência de má-fé da magistrada em 

qualquer das condutas apuradas; a instrução apontou, isso sim, inexperiência no 

trato com os procedimentos de Segunda Instância, falta de tato nas relações com 

o Revisor e inobservância de certas tutelas no próprio lidar com alguns 

processos antes de se determinar a singular ou monocrática expedição de alvarás 

de soltura.95 

 

A culpa, continuou o procurador, também não se faria presente ao passo que nenhuma 

ação de negligência, de imprudência ou de imperícia foi realizada, mesmo apesar de a 

magistrada não ter feito consultas aos sistemas Infoseg e Intinfo, que não são obrigatórias, 

relembrou. Na conclusão de seu parecer, o procurador-geral da República manifestou-se pelo 

reconhecimento e deferimento revisional, para que fosse anulada a sanção de censura imposta 

a juíza Kenarik Boujikian.96 

Finalmente, após análise dos argumentos jurídicos sustentados pelas partes, o CNJ 

apreciou o caso em sessão de julgamento, em agosto de 2017. 

 

2.2.7  O julgamento pelo Conselho Nacional de Justiça 

O relator do caso, conselheiro Carlos Levenhagen, era desembargador no Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais desde 2008 e foi nomeado ao CNJ em 2015. Filho de outro juiz de 

Direito daquele estado, foi presidente da Associação dos Magistrados Mineiros – Amagis, no 

triênio 2004-2006. Formou-se em Direito pela Faculdade de Direito de Varginha e, antes de 

ingressar na carreira de juiz em 1988, foi por poucos anos promotor de Justiça. Nunca atuou, 

como juiz, em varas ou Câmaras que tratavam de Direito Penal ou execução penal, mas teve 

uma carreira sólida como representante de classe da magistratura mineira. 

                                                      
95 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo (Comarca da Capital). Processo administrativo disciplinar nº 

0001.2015.00122775. Interessada: Kenarik Boujikian. Relator: Beretta Silveira. São Paulo. 2015. p. 26 
96 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Revisão disciplinar – 0002474-75.2017.2.00.0000. Requerente: 

Kenarik Boujikian Felippe. Requerido: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP. Relator: Carlos 

Levenhagen. Brasília, 31 de maio de 2017. p. 44. 
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Ao apresentar seu voto no caso, votou pela manutenção da condenação da juíza97, 

afirmando que, para ele, Kenarik não atuou com zelo e teve falta de tato ao tratar com o 

desembargador relator dos casos. 

A maioria, no entanto, decidiu pela reforma da decisão98, pois a conduta da juíza teria 

sido pautada no ambiente e nas normas jurídicas que compõem o exercício da magistratura. 

Para o CNJ, a juíza proferiu decisões de acordo com sua consciência, de forma motivada e com 

amparo em interpretação razoável da lei. Mais que isso, alegou o colegiado, ela agiu na defesa 

dos direitos dos réus, mesmo que de forma a contrariar a jurisprudência da Corte estadual. Ao 

contrário do afirmado no procedimento administrativo disciplinar, não teria havido qualquer 

prejuízo aos condenados, cujas apelações foram posteriormente julgadas99. 

Também tendo como partida os artigos 40 e 41 da Lei Orgânica da Magistratura 

Nacional100 e a jurisprudência sobre casos semelhantes aos decididos por Kenarik enquanto 

relator no tribunal paulista, o CNJ concluiu que o juízo correcional não era a forma adequada 

de rever decisões judiciais – o que estaria acontecendo por parte do tribunal paulista –, mas sim 

recursos processuais. 

Destacam-se os principais argumentos da decisão:  

(i) Com relação à inocorrência de violação ao princípio da colegialidade, considerou 

que seria pacífica, na doutrina e jurisprudência, o entendimento de que a prática 

de decisões monocráticas são eficazes pela celeridade do processo, podendo em 

fase recursal ocorrer mudança de entendimento promovida pela Turma. Conforme 

decisão do pedido de revisão disciplinar, ainda, não ofenderia o princípio da 

colegialidade o uso, conforme previsto no § 1º do artigo nº 21 do Regimento 

Interno da Corte, monocrático de negar seguimento a pedido ou a recurso 

                                                      
97 O voto do relator do caso no CNJ, por ter sido vencido, não foi publicado pelo órgão, e obtive essa informação 

nos outros materiais disponibilizados, indicados na sequência, e que fazem referência ao seu voto, mas não trazem 

seu conteúdo completo.  
98 Segundo o artigo 88 do regimento interno: “julgado procedente o pedido de revisão, o Plenário do CNJ poderá 

determinar a instauração de processo administrativo disciplinar, alterar a classificação da infração, absolver ou 

condenar o juiz ou membro de Tribunal, modificar a pena ou anular o processo”. 
99 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Revisão disciplinar – 0002474-75.2017.2.00.0000. Requerente: 

Kenarik Boujikian Felippe. Requerido: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP. Relator: Carlos 

Levenhagen. Brasília, 31 de maio de 2017. p. 22 
100 “Art. 40 - A atividade censória de Tribunais e Conselhos é exercida com o resguardo devido à dignidade e à 

independência do magistrado.  

Art. 41 - Salvo os casos de impropriedade ou excesso de linguagem o magistrado não pode ser punido ou 

prejudicado pelas opiniões que manifestar ou pelo teor das decisões que proferir.” Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp35.htm. Acesso em: 10 ago. 2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp35.htm
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manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência 

dominante ou à súmula do Tribunal .101 

Dessa forma, a decisão da juíza, mesmo monocrática, poderia ser posta em debate 

pelo colegiado com o instrumento recursal, o que afastaria, mais uma vez, a 

violação do princípio da colegialidade. 

(ii) Com relação ao dolo e/ou culpa da magistrada, constatou-se que em suas decisões 

não houve dolo e também não se constatou negligência, imprudência ou imperícia, 

que indicariam culpa. 

 

O voto vencedor foi relatado pelo conselheiro Gustavo Tadeu Alkmim, desembargador 

do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região. O magistrado foi duas vezes presidente da 

Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho – Anamatra e vice-presidente da 

Associação dos Magistrados Brasileiros – a AMB. Possui graduação em Direito pela 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (1985) e é juiz desde 1989. Curiosamente, é mestre 

em Literatura Brasileira pela PUC-Rio e doutor em Literatura, Cultura e Contemporaneidade 

pela mesma universidade.  

Ainda que tenha sido vice-presidente de importante associação de classe da 

magistratura, Alkmin não trouxe para seu voto a ideia de proteção ao colegiado como valor 

absoluto, como o fez o TJSP e o relator do caso no CNJ. Chama a atenção também o fato de 

que a AMB foi contrária à criação do próprio CNJ, como irei expor mais adiante, mas, como 

vemos, não deixa de indicar nomes àquele órgão.    

 Alkmim trouxe, marcadamente, a ideia de a punição (censura) ter sido promovida 

contra a convicção da magistrada, o que seria violação grave à independência do magistrado 

proferir suas decisões, garantidas pelas prerrogativas de um Estado Democrático de Direito. De 

forma a exemplificar e sustentar suas alegações, citou o jurista Rui Barbosa, que, ao defender 

um magistrado em 1896 perante o STF, afirmou: 

 
Temos, pois, duas opiniões opostas, a respeito do assunto, no seio da hierarquia 

judicial: uma sustentada por um magistrado, na primeira instância; a outra, na 

segunda, por dois. Para esta é manifestamente constitucional o júri rio-

grandense; para aquela, manifestamente inconstitucional. Ambas as maneiras 

de ver são professadas com a mesma sinceridade. [...] O Superior Tribunal do 

                                                      
101 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Revisão disciplinar – 0002474-75.2017.2.00.0000. Requerente: 

Kenarik Boujikian Felippe. Requerido: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP. Relator: Carlos 

Levenhagen. Brasília, 31 de maio de 2017. p. 28. 
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Estado não tem por graça da sua superioridade oficial esse direito. O de 

infalibilidade também não lhe assiste. Um parecer subalterno pode ter razão 

contra julgados supremos; um voto individual contra muitos. A questão, em 

última análise, se reduz, pois a isto: um conflito intelectual de duas 

hermenêuticas, falíveis ambas e ambas convencidas. Alguma das duas pode ser 

criminosa, quando ambas exprimem o fato mental, involuntário e honesto de 

uma convicção?102 

 

A seguir, destaco os principais argumentos do voto vencedor do conselheiro: 

 

(i) Dever de cuidado no trato com as situações processuais nas apelações criminais: 

 

Alegou o conselheiro que foi imputada à magistrada a conduta de inobservância do 

dever de cuidado quando analisada a sua não atenção aos ritos processuais de consulta a 

plataformas instrumentais dos magistrados. O alegado era que nenhum conteúdo de construção 

argumentativa seria ponto de revisão ou de questionamento, mas, para ele, o que se observou 

foi justamente o contrário. O foco de análise pairou sobre a atuação jurisdicional da juíza 

Kenarik, “tanto que utilizou como embasamento para chegar à penalidade aplicada minúcias 

dos procedimentos adotados pela magistrada no seio dos processos judiciais por ela 

decididos”103.  

Esse argumento do conselheiro caminha no sentido de defender a visão de mundo de 

Kenarik em que trâmites burocráticos internos, ou “minúcias”, nas palavras do conselheiro, não 

devem ser impeditivos da atuação jurisdicional rápida e urgente. É interessante notar também 

que para ele pouco importa se essa decisão judicial contraria os colegas de um colegiado, pois 

a magistrada, enquanto relatora, tem prerrogativa de decidir no sentido em que considerar o 

mais apropriado diante do caso. Em outras palavras, o conselheiro parece aderir totalmente à 

visão de mundo de uma magistrada “garantista”, ao menos no caso estudado, no qual seria, sim, 

papel do magistrado tomar todas as providências necessárias e urgentes para fazer cessar uma 

prisão ilegal, mesmo que para isso signifique atuar de modo diferente do usual. 

Ainda segundo o conselheiro Alkmim, a magistrada estava sendo julgada pelo teor das 

suas decisões, e isso seria uma afronta direta ao art. 41 da Lei Orgânica da Magistratura 

                                                      
102 MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA – FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA.  Posse de direitos 

pessoais. O júri e a independência da magistratura.  Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 1976. 

(Obras completas de Rui Barbosa). v. XXIII. t. III. p. 239-240. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/bibliotecadigital/ruibarbosa/18428/pdf/18428.pdf.  Acesso em: 31 jul. 2017. 
103 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Revisão disciplinar – 0002474-75.2017.2.00.0000. Requerente: 

Kenarik Boujikian Felippe. Requerido: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP. Relator: Gustavo 

Tadeu Alkmim. Brasília, 30 de agosto de 2017. p. 13 

http://www.stf.jus.br/bibliotecadigital/ruibarbosa/18428/pdf/18428.pdf
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Nacional – Loman: “o magistrado não pode ser punido ou prejudicado pelas opiniões que 

manifestar ou pelo teor das decisões que proferir” e aos Princípios de Bangalore de Conduta 

Judicial104, que insere como valor 1 o da independência, consubstanciado no seguinte: “A 

independência judicial é um pré-requisito do estado de Direito e uma garantia fundamental de 

um julgamento justo”. E continuou: 

 

Como suscitado no parecer do procurador Rodrigo Janot, ‘a decisão 

sancionatória analisa minuciosamente os processos judiciais’105. O ato de 

decidir monocraticamente não viola o princípio da colegialidade, mas age 

segundo livre convicção julgadora. A alegação de que não houve consulta a 

alguns sistemas para se certificar da situação dos presos apenas revela, mais 

uma vez, a incursão sobre o conteúdo meritório e o posicionamento jurídico 

da magistrada. Agiu, assim, de acordo com o seu livre convencimento 

motivado, com base nas provas e nas informações constantes dos autos – como 

bem frisou o Procurador-Geral Rodrigo Janot, em seu parecer.   

 

Relembrou o conselheiro que o entendimento do relator do caso no TJSP foi de que não 

houve dolo nos julgamentos realizados pela juíza Kenarik, assim não existiriam motivos para 

se falar em pena de censura, já que não houve intenção de prejudicar as partes. A decisão da 

juíza em nada seria teratológica, ou seja, atípica, mas sim encontrava respaldo no art. 321 do 

CPP ao estabelecer a possibilidade de concessão de liberdade provisória se ausentes os 

requisitos que autorizavam a decretação da prisão preventiva.  

Destacou, além disso, o trecho do voto vencido declarado pelo desembargador Antônio 

Carlos Malheiros, que, divergindo do relator do processo originário, votou pelo arquivamento 

do processo administrativo disciplinar:  

 

Imperioso frisar que todas as determinações, para expedição dos alvarás, eram 

acautelatórias, não implicando, pois, em subtração da competência da 

Câmara. A Turma Julgadora teve pleno conhecimento de todas as suas 

deliberações acerca das questões fáticas e de direito, levantadas pelas partes 

naqueles recursos. [...] A magistrada, na qualidade de relatora daqueles 

processos, tinha o dever de proferir as decisões, como fez, por ter verificado 

estarem os réus recolhidos por tempo superior à pena a eles impostas. Ainda 

                                                      
104 Elaborados pelo Grupo de Integridade Judicial, constituído com o patrocínio das Nações Unidas, os Princípios 

de Conduta Judicial de Bangalore foram inicialmente formulados em 2001, em Bangalore, Índia, e finalmente 

aprovados em novembro de 2002, em Haia, Holanda. 
105BRASIL. Procuradoria-Geral de República. Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Revisão Disciplinar. Pretensão 

de desconstituir decisão que aplicou pena de censura a magistrada substituta em segundo grau. Tribunal de Justiça 

e São Paulo. Nulidade no curso do procedimento não caracterizada diante da falta de demonstração de prejuízo. 

Violação da independência da magistrada. Inexistência de ofensa ao princípio da colegialidade. Ausência de dolo 

ou culpa. Procedência do pedido de revisão nº 120560/2017-ASMA/SAJ/PGR. 17 de maio de 2017. p. 5. 
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que existissem recursos da acusação pendentes de julgamento, que poderiam 

vir a ser acolhidos ou não, o fato é que as penas provisórias, impostas a eles, 

já tinham sido cumpridas. A revisão das decisões proferidas pela magistrada 

deveria ter sido feita por meios processuais próprios e jamais pela via 

correcional, que não pode permitir ingerência, na convicção jurídica do 

magistrado. 

 

Continuou o conselheiro afirmando que, se a problemática fosse direcionada à 

argumentação utilizada pela representada, deveria ser feito um recurso judicial, e não um 

processo administrativo. Asseverou, inclusive, que decidir os três casos passíveis de recurso 

era um entendimento jurídico plausível apesar de não ser utilizado pela maioria, não podendo 

ser classificado como absurdo, mas sim divergente dos demais. 

 

(ii) Princípio da colegialidade:  

 

Sobre a acusação de violação ao princípio da colegialidade, adiantou o relator do caso 

no Conselho Nacional de Justiça que tal decisão – soltura dos condenados que já haviam 

cumprido a pena constante da sentença de primeiro grau – não impediu o conhecimento e 

julgamento de recursos. Além disso, alegou, essa decisão poderia ser concretizada por um 

habeas corpus, conforme disciplina o § 2º do art. 654 do CPP. Dessa forma, o raciocínio que 

para ele se instaurou foi de que um instrumento tão simples, capaz de promover liberdade ao 

réu, pode ser expedido de ofício por juízes e pelo tribunal: “não há que se desconsiderar a 

possibilidade de agir monocraticamente de forma acautelatória”106. E continuou o relator: 

 
Ambas as situações traduzem uma mesma hipótese: apenados que cumpriram 

a integralidade da pena imposta pelo juízo de primeiro grau, fato que 

‘configura constrangimento ilegal à manutenção da prisão cautelar do 

paciente’, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, citado no 

parecer do MPF.107 

 

Nesse sentido, argumentou o relator Alkmim, o voto no RHC 121.127/STF, relatado 

pelo ministro Teori Zavascki, destacava que “eventual nulidade da decisão monocrática fica 

                                                      
106 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Revisão disciplinar – 0002474-75.2017.2.00.0000. Requerente: 

Kenarik Boujikian Felippe. Requerido: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP. Relator: Gustavo 

Tadeu Alkmim. Brasília, 30 de agosto de 2017. p. 17. 
107BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Revisão disciplinar – 0002474-75.2017.2.00.0000. Requerente: 

Kenarik Boujikian Felippe. Requerido: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP. Relator: Gustavo 

Tadeu Alkmim. Brasília, 30 de agosto de 2017. p. 17. 
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superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado”108. Dessa forma, não teria havido 

subtração da competência do colegiado, tendo a magistrada atuado no âmbito de sua 

competência na condição de relatora dos processos, formando sua convicção de acordo com o 

justificado nas decisões monocráticas. Concluindo seu voto, o relator julgou procedente a 

revisão disciplinar para absolver a juíza Kenarik Boujikian da pena de censura aplicada no 

julgamento do processo administrativo disciplinar nº 122.726/2015. 

Vê-se que também, no ponto da colegialidade, o conselheiro que proferiu o voto 

vencedor também aderiu totalmente à tese defensiva apresentada no âmbito do TJSP e 

novamente em grau de revisão disciplinar, de que todas as decisões judiciais de Kenarik seriam 

apreciadas em algum momento posterior pelos seus colegas de Câmara. Ou seja, a colegialidade 

continuaria sendo respeitada, já que todos iriam se manifestar sobre as decisões. Nesse ponto, 

ainda, o conselheiro dá razão ao argumento defensivo de que, tecnicamente, as decisões 

judiciais de Kenarik podem ser interpretadas como sendo habeas corpus proferidos de plano, 

um instrumento constitucional e disciplinado legalmente que pode ser utilizado quando o 

magistrado se depara diante de ilegalidade evidente e que, diante dela, toma a decisão imediata 

e monocrática de mandar cassar a ilegalidade. 

Para o conselheiro, e mais uma vez essa ideia da defesa de Kenarik ganha adesão, o 

TJSP estava, na prática, rediscutindo o teor das decisões judiciais de uma magistrada através 

de um procedimento administrativo disciplinar, o que seria ilícito.  

 

2.2.8  Sessão de julgamento do CNJ 

Para finalizar a narrativa, o último documento analisado foi o referente à 257ª Sessão 

Ordinária do Conselho Nacional de Justiça. Trata-se de vídeo gravado e disponibilizado na 

plataforma Youtube de sessão ordinária de número 257, realizada no Plenário do Conselho 

Nacional de Justiça109. A sessão abordou, durante a reunião, o processo de revisão disciplinar 

da juíza Kenarik Boujikian, punida com censura pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, como 

já esmiuçado neste trabalho. 

                                                      
108 RHC 121127 AgR, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 11/03/2014, PROCESSO 

ELETRÔNICO, DJe-059 DIVULG 25-03-2014 PUBLIC 26-03-2014. 
109 O CNJ disponibiliza trechos de julgamentos realizados, mas não permite o acompanhamento das sessões ao 

vivo para além das partes interessadas nos processos. Entendemos que, para a pesquisa, o vídeo possui valor, pois 

é durante a sessão que alguns dos integrantes do órgão se manifestam sobre o caso. 
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Durante a fala inicial, a ministra Cármen Lúcia110 ressaltou a importância de um sistema 

Judiciário imparcial e justo no deferimento de sentenças. Reforçou, também, que durante os 

atos processuais, como forma de manutenção de um sistema democrático de direito, os 

magistrados deveriam se basear na Constituinte e em suas garantias fundamentais. 

O relator do caso, conselheiro Carlos Levenhagen, votou pela manutenção da censura à 

magistrada: 

 

Portanto, já encerrando, é irrefragável que a decisão objurgada está em 

consonância com as provas coligidas durante a instrução do processo 

administrativo disciplinar inexistindo qualquer contrariedade a lei a evidência 

dos atos ou aos atos normativos do Conselho Nacional de Justiça. 

Pelo exposto, não havendo abrangência dos artigos nº 82 e nº 83 do regimento 

interno, não estou reconhecendo a revisão disciplinar.111 

 

Em seguida, o conselheiro Gustavo Alkmin explanou seu voto pela absolvição: 

 

Ao cabo, o que se deu, foi a avaliação do conteúdo das decisões judiciais 

considerando todas essas circunstâncias e acrescendo serem as decisões de 

cunho exclusivamente jurisdicionais, parece claro, mais uma vez [...] que o 

acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo expressou julgamento contrário 

ao texto expresso da lei e a evidências dos autos atraindo o artigo nº 83, I do 

Regime Interno.112 

 

A ministra Cármen Lúcia relatou, por fim, que a censura como pena se difere do ato de 

ser censurado – e este último seria proibido pela Constituição Federal. No caso debatido em 

questão, avaliou que as decisões judiciais de soltura realizadas por Kenarik seriam 

fundamentadas: a decisão de soltura seria digna da atuação da magistratura. Cármen Lúcia 

afirmou que a requente teria sido censurada por sua interpretação e concepção de mundo, sendo 

essa decisão “muito grave” para um Estado Democrático de Direito, votando, dessa forma, a 

favor de Kenarik. 

                                                      
110 À época, a ministra Cármen Lúcia era a presidente do STF e, portanto, a presidente do CNJ, compondo seu 

Plenário, que decide sobre revisões disciplinares, conforme artigo 5 do regimento: “O Conselho será presidido 

pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal e, nas suas ausências e impedimentos, pelo Vice-Presidente do 

Supremo Tribunal Federal”. 
111 CNJ absolve Kenarik Boujikian, punida por libertar presos que já tinham cumprido pena. [S.l.: s.n.], 29 

de ago. de 2017. 1 vídeo (5min16s). Publicado pelo canal do Conselho Nacional de Justíça (CNJ).  Disponível em: 

https://youtu.be/tgdFPRYiCcU. Acesso em: out. 2020.  
112 CNJ absolve Kenarik Boujikian, punida por libertar presos que já tinham cumprido pena. [S.l.: s.n.], 29 

de ago. de 2017. 1 vídeo (5min16s). Publicado pelo canal do Conselho Nacional de Justíça (CNJ).  Disponível em: 

https://youtu.be/tgdFPRYiCcU. Acesso em: out. 2020. 

https://youtu.be/tgdFPRYiCcU
https://youtu.be/tgdFPRYiCcU
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Ao final, o Plenário do CNJ, como já indicado, absolveu Kenarik Boujikian da pena 

proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo por 10 votos a 1. 

 

2.2.9  Análise parcial dos materiais coletados 

Em uma tentativa que busca facilitar a compreensão e a análise posterior dos argumentos 

utilizados pelas partes, reescrevi e reorganizei os argumentos que considero os principais e que 

foram manuseados pelas partes ao longo do caso, tanto no TJSP, instância originária, quanto 

no CNJ, instância revisora. Os seguintes quadros trazem, portanto, as principais ideias 

argumentativas utilizadas no âmbito do caso no TJSP e no CNJ.  

Ao tratar do Tribunal paulista (Quadro 1), chamo de “acusação” os argumentos 

principais constantes na denúncia do colega desembargador e no voto do corregedor; de 

“defesa” os argumentos da magistrada trazidos através de sua defesa técnica naquela instância; 

e de “Órgão Especial” os argumentos principais que subsidiaram a condenação da juíza.  

 

 

Quadro 1: No Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) 

Acusação Defesa Órgão Especial 

Violação ao princípio da 

colegialidade em 11 casos. 

Independência judicial. 

Decisões enquanto relatora 

eram passíveis de análise pelos 

colegas de Câmara. 

Violação ao princípio da 

colegialidade em 3 dos 11 

casos. 

Ausência do dever de cautela 

ao não utilizar os sistemas de 

dados Infoseg e Intinfo. 

O uso dos sistemas não é 

obrigatório, e decidiu com base 

nas informações oficiais. 

Ausência do dever de cautela ao 

não utilizar os sistemas de 

dados Infoseg e Intinfo em 5 

dos 11 casos. 

Violação ao duplo grau de 

jurisdição, pois no Tribunal os 

julgamentos são colegiados 

como regra. 

Independência judicial. 

Decisões enquanto relatora 

eram passíveis de análise pelos 

colegas de Câmara. 

Violação ao duplo grau de 

jurisdição, pois no Tribunal os 

julgamentos são colegiados 

como regra. 

Decisões causaram prejuízo 

aos réus e aos jurisdicionados. 

Decisões cumpriram 

Constituição Federal e leis 

infraconstitucionais. 

Decisões causaram prejuízo aos 

réus e aos jurisdicionados. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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A seguir, no Quadro 2, relativo ao caso no CNJ, chamo de “defesa” os argumentos da 

magistrada apresentados por sua defesa técnica naquele órgão através de seu pedido de Revisão 

Disciplinar; de “PGR” os argumentos principais do chefe do Ministério Público que atua como 

fiscal da lei nesses tipos de casos, como já explicado; e de “CNJ” os principais argumentos que 

subsidiaram a absolvição da magistrada. 

 

Quadro 2: No Conselho Nacional de Justiça 

 
Defesa PGR CNJ 

Independência judicial e 

decisões da relatora eram 

razoáveis e passiveis de 

análise pelos colegas de 

Câmara. 

Independência judicial e 

decisões da relatora eram 

razoáveis e passíveis de análise 

pelos colegas de Câmara. 

Independência judicial e 

decisões da relatora eram 

razoáveis e passíveis de análise 

pelos colegas de Câmara. 

O uso dos sistemas de dados 

Infoseg e Intinfo não era 

obrigatório, e decidiu com 

base nas informações oficiais 

que tinha. 

O uso dos sistemas de dados 

Infoseg e Intinfo não era 

obrigatório, e decidiu com base 

nas informações oficiais que 

tinha. 

O uso dos sistemas de dados 

Infoseg e Intinfo não era 

obrigatório, e decidiu com base 

nas informações oficiais que 

tinha. 

Não houve dolo da juíza em 

prejudicar alguém. 

Não houve dolo da juíza em 

prejudicar alguém.  

Não houve dolo da juíza em 

prejudicar alguém. 

O TJSP buscou interferir no 

convencimento da juíza, o que 

viola a independência judicial.  

O TJSP busca interferir no 

convencimento da juíza, o que 

viola a independência judicial.  

O TJSP busca interferir no 

convencimento da juíza, o que 

viola a independência judicial e 

seria um tipo de censura. 

Decisões cumpriram 

Constituição Federal e leis 

infraconstitucionais. 

Juíza se atentou à situação 

carcerária do País.  

Decisões não causaram prejuízo 

aos réus e aos jurisdicionados. 

Decisões não causaram prejuízo 

aos réus e aos jurisdicionados. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os argumentos principais giraram em torno da discussão se, afinal, Kenarik poderia ter 

agido como agiu. Em outras palavras, se uma juíza de Direito atuante em um colegiado, que 

julga matérias criminais, pode decidir monocraticamente pela soltura de réus que estavam 

presos ilegalmente ou ela deve invariavelmente levar seu voto para apreciação de seus pares, e 
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o colegiado é que deve julgar a questão, ainda que isso signifique a manutenção de prisões 

ilegais até a decisão formal colegiada. Ainda, se o decidir monocraticamente, nesses casos, 

significaria algum tipo de ofensa ou desrespeito aos seus colegas de Câmara e às rotinas 

administrativas tradicionalmente estabelecidas entre eles. 

Se sim, a partir da análise dos argumentos principais do caso, isso significava para as 

instituições envolvidas o entendimento de que seus atos estavam todos abarcados de algum 

modo na ideia de independência judicial, que se sobreporia a quaisquer outros argumentos de 

natureza jurídica ou relativos às práticas administrativas do determinado Tribunal, e no papel 

esperado de uma jurisdição penal, que lida com pessoas presas em um sistema carcerário 

superlotado e violador de direitos. Se não, o significado seria de que haveria limites à 

independência judicial, limitada especialmente por se tratar de decisões judiciais que teriam um 

impacto importante na sociedade ao “soltar às ruas” antes do momento adequado pessoas 

condenadas por crimes “graves”. Ou seja, quando se tratar de soltar pessoas, deveria haver uma 

cautela especial, consubstanciada em ritos administrativos e burocráticos, mesmo que para isso 

seja necessário manter a pessoa presa ilegalmente por determinado período de tempo. 

Mas para o debate colocado desde o início da pesquisa existente entre a tensão de haver 

magistrados “garantistas” atuando em um sistema de justiça “punitivista”, o mais relevante é 

olhar para como cada elemento fático do caso é interpretado de maneira diferente pelos atores 

envolvidos, o que os quadros apresentados indicam claramente. 

No julgamento de mérito pelo TJSP, resta nítido que, para a maioria dos 

desembargadores mais antigos do tribunal, que compõem o Órgão Especial, ainda que se 

tratasse de presos em situação ilegal de prisão, os seguintes argumentos seriam preponderantes, 

conforme o Quadro 1: Violação ao princípio da colegialidade em 3 dos 11 casos; Ausência do 

dever de cautela ao não utilizar os sistemas de dados Infoseg e Intinfo em 5 dos 11 casos; 

Violação ao duplo grau de jurisdição, pois no Tribunal os julgamentos são colegiados como 

regra; Decisões causaram prejuízo aos réus e aos jurisdicionados.  

Ainda que cada argumento desses tenha sido manejado com diferentes graus de 

profundidade, como já exposto, chama a atenção a lógica central que une todos eles: as 

formalidades previamente existentes e acordadas entre os membros do colegiado não podem 

ser relativizadas, sob quaisquer hipóteses – mesmo em se tratando de pessoas presas 

ilegalmente. Esse raciocínio, aplicado a uma Câmara que julga semanalmente dezenas de 

processos penais com pessoas presas, indica uma visão político-ideológica bastante clara sobre 
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como a cúpula do tribunal paulista enxerga a jurisdição penal: os direitos da pessoa presa 

(ilegalmente) são menos relevantes do que a repetição contínua e acrítica das dinâmicas internas 

do próprio tribunal. Em outras palavras, não é um problema em si que o réu preso ilegalmente 

aguarde que os procedimentos internos na corte se esgotem, não importando que isso, na 

prática, signifique cumprir pena maior do que o determinado pelo juízo sentenciante. O 

preponderante, nesse sentido, é a manutenção da máquina burocrática estatal como ela é, sem 

sustos ou sobressaltos causados por seus membros. 

Kenarik, por sua vez, defende uma intepretação dos procedimentos internos de modo a 

relativizá-los diante de casos específicos de flagrante ilegalidade. Seus argumentos centrais, 

sistematizados no Quadro 1, são: Independência judicial e decisões da relatora eram razoáveis 

e passíveis de análise pelos colegas de Câmara; O uso dos sistemas de dados Infoseg e Intinfo 

não era obrigatório, e decidiu com base nas informações oficiais que tinha; Não houve dolo da 

juíza em prejudicar alguém; O TJSP buscou interferir no convencimento da juíza, o que viola 

a independência judicial; Decisões cumpriram Constituição Federal e leis infraconstitucionais; 

Juíza se atentou à situação carcerária do País. 

Assim é que, para ela, ao menos no caso estudado, o motor central de sua atuação 

jurisdicional, em uma Câmara criminal, seria atuar para garantir os direitos da pessoa presa em 

primeiro lugar e limitar o poder estatal de punir, nem que para isso seja necessário romper com 

as práticas administrativas rotineiras. Seu conhecimento da realidade do sistema prisional, os 

tratados internacionais de direitos humanos e a Constituição Federal lhe servem de base 

político-ideológica, o que a movimenta nesse sentido, externando, assim, uma visão de 

magistrada “garantista”. Além disso, essa visão político-ideológica de Kenarik não se preocupa 

com o fato de que sua nova dinâmica de decidir os casos de seu gabinete significaria uma 

espécie de ruptura com as dinâmicas internas tradicionais do tribunal ao qual era vinculada. No 

entanto, essa quebra da rotina esperada não foi tolerada pelos seus pares, em especial pelo seu 

colega de Câmara, que decidiu, então, expor formalmente sua repulsa. 

Essa disputa de visões de mundo antagônicas parece ter, portanto, duas dimensões: a 

primeira diz respeito ao papel do juiz criminal que lida diariamente com um sistema prisional 

superlotado, com altas taxas de encarceramento e que mantém dezenas de milhares de pessoas 

presas sem condições mínimas de salubridade. Esse cenário não justifica, para o colega de 

Câmara de Kenarik e para a cúpula do TJSP, que seus integrantes se sintam autorizados a prover 

respostas excepcionais mesmo nos casos em que a pessoa presa esteja em situação ilegal. Há, 
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nesse sentido, um claro distanciamento por parte da cúpula dessa realidade imposta pelas 

prisões paulistas ou mesmo uma insensibilidade do que significa ficar preso por um período 

determinado tempo a mais do que o autorizado em uma prisão como as que existem em São 

Paulo. A segunda dimensão existente no choque de visões de mundo cujo caso Kenarik 

evidenciou é sobre as rotinas burocráticas do tribunal que são interpretadas como possuindo 

valor absoluto, mesmo diante de ilegalidades e da constatação que o sistema é disfuncional, já 

que é lento para responder aos direitos dos réus. Nesse sentido, qualquer ato interno de seus 

membros que represente uma novidade em relação ao que era até então comumente realizado 

será visto como uma quebra ou ruptura grave com o próprio tribunal, e por isso esse membro 

deverá ser de alguma forma penalizado. 

Mas após o processo disciplinar sair de São Paulo e ser enviado para atores externos a 

essas dinâmicas paulistas (externas, como o sistema prisional, e internas, como a valorização 

absoluta da burocracia e rotina administrativas pelo TJSP), parece que ficou muito marcante 

para o Ministério Público Federal e para o Conselho Nacional de Justiça a força e a 

preponderância argumentativa trazida pela defesa da necessidade de se proteger a 

independência judicial, por vezes atrelada a outros elementos, como a ideia do livre 

convencimento. Para esses atores, ainda que se trate de processos criminais e de decisões 

monocráticas em um colegiado, o fato de a juíza ter decidido como o fez estaria dentro de uma 

ideia de normalidade e do papel esperado de uma magistrada que atua como relatora em ações 

penais. Não seriam, assim, decisões “teratológicas”, conceito utilizado com bastante frequência 

no sistema de Justiça quando se apura algum tipo de desvio grave por parte de magistrados. O 

MPF e o CNJ vão mais longe e, em suas argumentações, afirmam expressamente que o TJSP, 

ao condenar a magistrada, estava censurando posicionamentos jurisprudenciais pelo simples 

fato de serem diversos dos colegas de Câmara, que viam o mundo de maneira diferente. Estaria, 

assim, obrigando a juíza a se curvar aos entendimentos de seus pares. Se há desentendimento 

jurisprudencial, alegaram, a parte que se sente atingida deve usar os recursos processuais 

previstos em lei para a mudança das decisões, e não buscar punir o dissidente. Esse ponto, aliás, 

é muito relevante: a procuradoria e o CNJ enxergaram na argumentação do TJSP uma tentativa 

disfarçada de rediscussão do teor das decisões judiciais proferidas por Kenarik e argumentaram 

expressamente que a estratégia de utilizar um procedimento disciplinar para alcançar esse 

objetivo seria ilícita. 
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Assim é que a disputa conflituosa, neste caso, entre os órgãos correcionais locais 

(Corregedoria e Órgão Especial) e o órgão correcional externo (CNJ) permite enxergar de que 

maneira argumentos como o respeito, a colegialidade e a independência judicial foram 

manuseados de modos diferentes pelas partes, a depender do que cada uma delas considerou 

como o valor jurídico mais importante a ser preservado no caso. Para os órgãos locais, a 

narrativa central é de que a ordem natural das rotinas internas do colegiado têm valor 

preponderante diante da alegada independência judicial de membro do colegiado, mesmo que 

se trate de casos em que pessoas presas se encontravam ilegalmente nessas situações. A situação 

de ilegalidade constatada pela magistrada, enquanto integrante de colegiado, não justificaria, 

portanto, a quebra das rotinas procedimentais internas do tribunal. Para o órgão correcional 

nacional, todavia, essa argumentação indicaria uma tentativa de punir a magistrada pelo 

conteúdo de suas decisões, o que não poderia ser admitido, já que o que teria havido era somente 

divergência jurisprudencial sobre situações processuais de réus cujos processos haviam sido 

distribuídos à magistrada enquanto relatora.  

Para fins desta dissertação e dos objetivos já indicados, é fundamental que 

aprofundemos a discussão com enfoque em três elementos centrais que se relacionam: a 

independência judicial, os mecanismos de controle no Judiciário – que na prática tenciona o 

princípio da independência -, e o papel do Judiciário na Justiça criminal, em especial do 

Tribunal de Justiça do estado de São Paulo e do CNJ, atores centrais do desfecho do caso.  
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3. INDEPENDÊNCIA JUDICIAL COMO FUNDAMENTO PARA A            

     JURISDIÇÃO EXERCER SEU PAPEL 

 

A positivação do princípio da separação de poderes e o consequente estabelecimento do 

Poder Judiciário como poder autônomo e independente coincidiu com a formação do Estado 

Moderno, após as revoluções burguesas europeias e a independência dos Estados Unidos da 

América no século XVIII. Sob tal contexto histórico, reconheceu-se que o Estado limitado e 

obediente ao ordenamento jurídico requeria, dentre outras condições, o regular funcionamento 

da atividade jurisdicional, independente de intromissões indevidas. 

Quando se fala em atividade jurisdicional desprovida de intromissões indevidas,    fala-

se, frequentemente, de autonomia do Judiciário perante os Poderes Executivo e Legislativo. 

Mas não só isso: quando se fala em ausência de intromissão, também há a dimensão da 

autonomia de cada juiz de Direito perante a cúpula do seu próprio tribunal e de outras 

instituições do sistema de Justiça, como o Ministério Público113, por exemplo. E, também, 

aquela relativa a interesses políticos, ideológicos ou econômicos. 

Assim, como irei expor neste capitulo, o sistema de Justiça é desenhado para que se 

possibilite a cada magistrado proferir decisões conforme sua convicção jurídica, independente 

de pressões externas e internas (do próprio sistema de Justiça).  

Todavia, vale ressaltar que o conceito de independência judicial não é uníssono, e muitas 

vezes depende não só das disposições formais relativas a ela, como também do contexto em 

que o Judiciário atua. Isso porque o próprio grau de independência judicial de um tribunal pode 

depender, por exemplo, do grau de respeito às suas decisões por parte dos outros dois Poderes 

– Executivo e Legislativo – ou atores relevantes como imprensa114. Não quero dizer que as 

disposições formais são secundárias quando se pesquisa independência judicial – que serão 

abordadas neste capítulo –, e sim que é no diálogo entre as disposições formais e a atuação 

concreta que a independência judicial é construída, mantida e fortalecida. Afinal, “as 

                                                      
113 Vale lembrar que, no caso do magistrado Roberto Corcioli, a primeira denúncia contra ele era de promotores 

de Justiça, e não de colegas da magistratura. São membros do MP, portanto, que dão o pontapé inicial para o 

processo disciplinar do qual figurou como acusado de decidir contrariamente às leis.  
114 Hoje penso que a operação Lava Jato é mais um exemplo de como instituições jurídicas podem acabar 

produzindo determinadas decisões judiciais movidas pela pressão midiática, mesmo que violando normas e 

garantias de acusados, se necessário.   
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disposições formais sobre o Judiciário, muitas vezes, são manifestamente insuficientes para se 

compreender as reais limitações que os juízes enfrentam”115. 

Desse modo, buscarei apresentar algumas conceituações desse importante pilar 

democrático e seus reflexos normativos, pois acredito que nessas duas dimensões é que se 

consegue definir com maior precisão suas implicações no caso estudado na presente 

dissertação.  

 

3.1  Localização do conceito de independência judicial 

A atividade jurisdicional é das mais relevantes no Estado Democrático de Direito, e o 

juiz de Estado exerce função especial e específica, que exige dedicação exclusiva e preparo 

técnico. José Afonso da Silva116 escreveu sobre a formação do Estado Democrático de Direito: 

 

 A democracia, como realização de valores (igualdade, liberdade e dignidade 

da pessoa) de convivência humana, é conceito mais abrangente que o de 

Estado de Direito, que surgiu como expressão jurídica da democracia liberal. 

Seu conceito é tão histórico como o de democracia, e se enriquece de conteúdo 

com o evolver dos tempos. A evolução histórica e a superação do liberalismo, 

a que se vinculou o conceito de Estado de Direito, colocam em debate a 

questão da sua sintonia com a sociedade democrática. O reconhecimento de 

sua insuficiência gerou o conceito de Estado social de Direito, nem sempre de 

conteúdo democrático. Chega-se agora ao Estado democrático de Direito, que 

a Constituição acolhe no art. 19 como um conceito-chave do regime adotado, 

tanto quanto o são o conceito de Estado de Direito democrático da 

Constituição da República portuguesa (art. 29) e o de Estado social e 

democrático de Direito da Constituição espanhola (art. 19). O Estado 

democrático de Direito concilia Estado democrático e Estado de Direito, mas 

não consiste apenas na reunião formal dos elementos desses dois tipos de 

Estado. Revela, em verdade, um conceito novo que incorpora os princípios 

daqueles dois conceitos, mas os supera na medida em que agrega um 

componente revolucionário de transformação do status quo. 

 

A independência do Judiciário enquanto Poder de Estado tem sua origem na própria 

formação do Estado Moderno. Pode-se afirmar que a ideia de que o poder estatal se legitima a 

partir do contrato de vontades dos cidadãos, que subscrevem um pacto social que funda a 

organização política e jurídica da sociedade, a qual estará expressa na Constituição. 

                                                      
115 HELMKE, Gretchen. Courts under constraints: judges, generals, and presidents in Argentina. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2005. p. 15. 
116 Mais em: SILVA, José Afonso. O estado democrático de direito. Revista de Direito Administrativo, [S.l.], v. 

173, p. 15-16, 1988.  
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Nasce a necessidade de controlar o Estado e, desta, a tese da separação de Poderes.  

A construção teórica elaborada por Montesquieu117 parte de duas premissas: a primeira 

afirma que o detentor do poder tende a dele abusar, indo até onde encontra limites; a segunda 

afirma que é preciso ter mecanismos de controle do exercício do poder, seja para limitar o 

estado, seja para proteger o indivíduo de arbítrios. Como sintetiza Souza Neto: 

 

Para que haja Estado de Direito é preciso que os particulares e, especialmente, 

as autoridades estatais, sejam eles quais forem e ocupem a posição hierárquica 

que forem, estejam abaixo do Direito, em síntese, um governo do Direito e 

não dos homens, um governo em que há a concessão de direitos oponíveis 

contra o Estado e com isto se consegue a adequada contenção do arbítrio dos 

detentores do poder.118 

 

No Brasil, a primeira Constituição da República fixou a tese da separação de Poderes, 

traduzindo a ideia, entre outros, “no princípio da supremacia da Constituição, à qual se 

subordinam todos os Poderes, e na independência do Judiciário, que se manifesta, por primeiro, 

na prerrogativa eminente de proceder à revisão judicial das leis e dos atos normativos diante da 

Constituição, anulando-os quando com esta incompatíveis”119.  

Essa função contempla prioritariamente a chamada independência externa do Poder 

Judiciário. Sob seu manto acobertam-se pelo menos duas dimensões distintas: a independência 

institucional do Judiciário enquanto Poder do Estado e as garantias constitucionais 

estabelecidas para assegurar tal situação; a independência dos membros do Poder Judiciário, 

especialmente magistrados, no exercício de sua função, e as correspondentes garantias definidas 

para guardar tal situação.  

Ao lado dessa dimensão externa há também a dimensão interna, que se refere à 

independência interna dos membros do Poder Judiciário, relativa às relações interna corporis, 

entre seus próprios órgãos. O caso de Kenarik dialoga com essa perspectiva. Para  Mathew M. 

Taylor, há a “independência externa” em relação a atores de fora do Poder Judiciário; a 

“autonomia”, relativa à liberdade administrativa do Judiciário; e a “independência interna”, “o 

                                                      
117 MONTESQUIEU, Charles Louis de Secondat. O espírito das leis. São Paulo: Martins Fontes, 1996. p. 193.  
118 SOUZA NETO, Claudio Pereira de. Teoria Constitucional e Democracia Deliberativa: um Estudo sobre o 

Papel do Direito na Garantia das Condições para a Cooperação na Deliberação Democrática. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2006. p. 23. 
119 SILVEIRA, Nery da. Aspectos institucionais e estruturais do poder judiciário brasileiro. In: TEIXEIRA, Sálvio 

de Figueiredo (coord.). O Judiciário e a Constituição. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 3. 
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grau com que cada juiz individual ou tribunais de instâncias baixas podem ficar constrangidos 

pela revisão dos altos tribunais”120.  

Canotilho121 entende haver três dimensões do princípio da independência judicial: a 

independência pessoal (que garante ao magistrado proteção contra perseguições internas), a 

independência coletiva (relativa à autonomia do Judiciário perante os outros dois Poderes) e o 

da independência funcional (relativa à única submissão do juiz aceita pela ordem 

constitucional: ao corpo legal válido). 

Mesmo entre juízes a teoria reafirma a força da independência judicial como elemento 

fundante da ordem constitucional democrática. Nesse sentido, Fabio Konder Comparato 

esclarece que “não há subordinação hierárquica entre eles, não obstante a multiplicidade de 

instâncias e graus de jurisdição. Com efeito, ao contrário da forma como é estruturada a 

administração pública, os magistrados não dão nem recebem ordens uns dos outros”122.  

Para Gomes da Cruz, “todo juiz deve agir com independência, até em relação à instância 

superior, sabido que esta só possui, em relação ao órgão de grau inferior, competência de 

derrogação. Claro, não se exclui o poder disciplinar, mas não interferindo diretamente na 

atuação do juiz em matéria processual”.123  

É importante lembrar, ademais, que a independência judicial não deve ser vista como 

um fim em si, mas como um meio para se alcançar o Estado de Direito e o respeito aos limites 

delimitados na Constituição. Para Tom S. Clark, os Estados que possuem judiciários 

independentes lhes permitem estar “melhor situados que suas contrapartes menos 

independentes para fazer valer direitos constitucionais contrários às maiorias populares e, dessa 

forma, corrigir injustiças detectadas” 124. 

Estudos nesse sentido apontam uma forte correlação entre um Judiciário independente 

e maior respeito aos direitos políticos, individuais e ao Estado de Direito – o que implica que 

                                                      
120 TAYLOR, M.M. Judicial independence in Latin America. 2017. p. 1. 
121 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 3. ed. Coimbra: Almedina, 

1998. p. 617-618. 
122 COMPARATO, Fábio Konder. O Poder Judiciário no regime democrático. Estudos Avançados, v. 18, n. 51, 

p. 151-159, ago. 2004. p. 151. 
123 CRUZ, José Raimundo Gomes da Lei Orgânica da Magistratura Nacional interpretada. São Paulo: Oliveira 

Mendes, 1998. p. 44. 
124 CLARK, T. S. The limits of judicial independence. New York: Cambridge University Press, 2011.  
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os juízes devem ser independentes, imparciais e protegidos de “retribuições” de atores públicos 

ou privados125.  

A independência judicial é considerada uma das bases do Estado de Direito e se tornou 

uma das metas mais visadas nas novas democracias. 

José Roberto Dromi, ao escrever sobre o Judiciário na democracia, afirma que a 

competência jurisdicional deve ser exercida exclusivamente por juízes de Direito (membros 

que integram o Poder Judiciário e estão previstos na Constituição), por considerar que são os 

únicos revestidos da qualidade essencial da jurisdição: independência. Nas palavras de Dromi:  

 

[...] a independencia es el recaudo de esencialidad de la Jurisdicción que, 

como presupuesto de existencia, le viene exigido por la propia finalidad de la 

misión política que el Estado le ha conferido. En su mérito, los jueces en el 

Estado de Derecho Democrático deben tener asegurada – no sólo en la norma 

– la exclusividad de su competencia, la estabilidad funcional, la 

irreductibilidad de su remuneración y la imparcialidad política.126 

 

3.2  Garantias específicas para o exercício da independência judicial 

A Constituição Federal de 1988 trouxe ao Poder Judiciário como ideia indissociável a 

sua independência, vez que é Poder autônomo e, ainda, detentor de prerrogativa de se autogerir 

(autonomia) administrativamente e financeiramente, conforme expressa disposição no artigo 

99: 

 

Art. 99. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e 

financeira. 

 § 1º Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites 

estipulados conjuntamente com os demais Poderes na lei de diretrizes 

orçamentárias. § 2º O encaminhamento da proposta, ouvidos os outros 

tribunais interessados, compete: 

I - no âmbito da União, aos Presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos 

Tribunais Superiores, com a aprovação dos respectivos tribunais; 

II - no âmbito dos Estados e no do Distrito Federal e Territórios, aos 

Presidentes dos Tribunais de Justiça, com a aprovação dos respectivos 

tribunais. 

§ 3º Se os órgãos referidos no § 2º não encaminharem as respectivas propostas 

orçamentárias dentro do prazo estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, 

o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta 

                                                      
125 CAREY, H; HOWARD, R. Is an independent Judiciary necessary for Democracy? Judicature, Faribault, v. 

87, n. 6. 2004. Acesso em: 01.05.20. 
126 DROMI, José Roberto. El poder judicial. Buenos Aires: Editorial Astrea, 1984. p. 244. 
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orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, 

ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do § 1º deste artigo.     

§ 4º Se as propostas orçamentárias de que trata este artigo forem 

encaminhadas em desacordo com os limites estipulados na forma do § 1º, o 

Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação 

da proposta orçamentária anual.  

§ 5º Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a 

realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites 

estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, exceto se previamente 

autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais.        

 

Como reflexo do texto constitucional, cabe somente ao próprio Judiciário a elaboração 

de seus orçamentos, a redação de suas regras funcionais e de eleições internas, a elaboração e 

a organização dos concursos de provimento de cargos e o acompanhamento do trabalho de seus 

integrantes. 

A essas garantias, que posso chamar de institucionais127, também se somam as garantias 

específicas aos integrantes da magistratura e que buscam proteger sua atuação de eventuais 

pressões externas e internas que mitigariam sua independência. Assim, é garantido aos juízes 

de Direito a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de vencimentos e subsídio (art. 

95 da CF/88): 

 

Art. 95. Os juízes gozam das seguintes garantias: 

I - vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após dois anos de 

exercício, dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação do 

tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais casos, de sentença 

judicial transitada em julgado; 

II - inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, na forma do art. 

93, VIII; 

III - irredutibilidade de vencimentos, observado, quanto à remuneração, o que 

dispõem os arts. 37, XI, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I. 

III - irredutibilidade de subsídio, ressalvado o disposto nos arts. 37, X e XI, 

39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I.  

 

 Vale destacar que o mesmo artigo 95 prevê também algumas vedações aos magistrados: 

 

Aos juízes é vedado: I - exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou 

função, salvo uma de magistério; II - receber, a qualquer título ou pretexto, 

custas ou participação em processo; III - dedicar-se à atividade político-

partidária. IV - receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições 

de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções 

                                                      
127 Para alguns autores, o princípio do juiz natural também seria uma garantia que, ao final, busca proteger a 

independência e a imparcialidade do magistrado, como defende Gustavo H. Badaró (BADARÓ, Gustavo Henrique 

Righi Ivahy. Processo Penal. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. p. 11). 
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previstas em lei; V - exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se 

afastou, antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por 

aposentadoria ou exoneração.   

 

Para José Afonso da Silva, essas proibições dialogam com as garantias, pois protegem 

e garantem a independência dos juízes e do Poder Judiciário.128 

Esse arcabouço de proteção constitucional específica, por outro lado, impõe ao juiz de 

Direito que fundamente suas decisões, evitando-se que sejam utilizadas como escudos 

herméticos à atividade jurisdicional (inciso IX do art. 93 da CF/88129).  

Feld, Voight e Gutmann130 entendem que essas garantias da independência judicial 

significam que os magistrados podem decidir sobre os casos sob sua responsabilidade sem 

temerem qualquer tipo de represálias ou punições caso desagradem interesses de governos, 

agentes políticos ou mesmo agentes privados poderosos.   

Esse diálogo entre o Poder Judiciário independente e os outros Poderes é, para Gustavo 

Rabay Guerra131, um processo dinâmico que emerge das interações entre todos os envolvidos, 

e ele só é saudável quando os juízes têm a certeza de que podem decidir sem pressões – e as 

garantias previstas no texto constitucional possibilitam essa atuação. 

As garantias da magistratura e dos magistrados representam, nesse sentido, as 

ferramentas necessárias para a proteção da independência judicial. Gilmar Ferreira Mendes e 

Paulo Gustavo Gonet Branco132 também alinham a independência judicial às garantias 

específicas dos juízes de Direito:  

 

As garantias do Poder Judiciário, em geral, e do magistrado, em particular, 

destinam-se a emprestar a conformação de independência que a ordem 

constitucional pretende outorgar à atividade judicial. Ao Poder Judiciário 

incumbe exercer o último controle da atividade estatal, manifeste-se ela por 

ato da Administração ou do próprio Poder Legislativo (controle de 

                                                      
128 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 33. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 588-

589. 
129 “IX. todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, 

sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus 

advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo 

não prejudique o interesse público à informação.” 
130 FELD, L.; VOIGHT, S.; GUTMANN, J. Economic growth and judicial independence, a dozen years on: cross 

country evidence using an updated set of indicators. European Journal of Political Economy, Amsterdã, v. 28, 

p. 197-211,  2015.  
131 GUERRA, Gustavo Rabay. O Conselho Nacional de Justiça e a nova condição da independência judicial. 

Revista Brasileira de Estudos Constitucionais, n. 18, p. 57-8, abr.-jun. 2011. 
132 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 8. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2013. p. 936. 
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constitucionalidade). Daí a necessidade de que, na sua organização, 

materializa-se a clara relação de independência do Poder Judiciário e do 

próprio juiz em relação aos demais Poderes ou influências externas. 

 

Antonio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Dinamarco133 

afirmam que tais garantias inerentes ao exercício da magistratura constituem conjunto de 

normas que “a Constituição institui para salvaguardar aquela imparcialidade e aquela 

independência” 

No mesmo sentido também  entende André Ramos Tavares134, ao afirmar que esse 

arcabouço de garantias objetiva “assegurar a mais ampla independência para fins de realizar a 

tão importante tarefa que lhe foi cometida.”      

         

 3.3  Proteção internacional da independência judicial 

A independência judicial também é objeto de proteção em diversos textos 

internacionais, inclusive na Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) e no Pacto 

Internacional de Direitos Civis e Políticos (PIDCP), ambos vinculados à Organização das 

Nações Unidas (ONU) e ratificados pelo Brasil. O artigo 10º da DUDH135 define como um 

direito básico e comum a todo ser humano ter um julgamento justo, realizado por um tribunal 

independente e imparcial: 

 

Art. 10º - Todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma justa e 

pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial, para 

decidir sobre seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação 

criminal contra ele. 

 

 É a partir desse dispositivo, inclusive, que se constrói todo arcabouço jurídico de 

garantias judiciais no âmbito do sistema internacional da ONU. O PIDCP, de maneira 

semelhante, prevê em seu artigo 14, parágrafo 1º, a necessidade da existência de um tribunal 

independente para que se possa garantir o direito humano básico de acesso à Justiça136: 

 

                                                      
133 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria 

Geral do Processo. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 161-164. 
134 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 1142-1149. 
135 Disponível em: https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos. Acesso em: 5 out. 

2020. 
136 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm. Acesso em: 5 out. 2020. 

https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm
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14.1. Todas as pessoas são iguais perante os tribunais e as cortes de justiça. 

Toda pessoa terá o direito de ser ouvida publicamente e com devidas garantias 

por um tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido por lei, 

na apuração de qualquer acusação de caráter penal formulada contra ela ou na 

determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil. [...] 

 

O Estatuto Universal dos Juízes da União Internacional dos Magistrados, aprovado em 

Taiwan (1999) e atualizado em Santiago do Chile em 2007137, também é relevante documento 

internacional que estabelece diversas recomendações e parâmetros para a garantia da 

independência judicial. Merecem destaques os dois primeiros artigos do documento: 

 

ARTIGO 1 – PRINCÍPIOS GERAIS  

O Poder Judicial, garante da existência do Estado de Direito, constitui um dos 

três poderes de qualquer Estado democrático.  

No desempenho das suas funções, os juízes garantirão os direitos de todos a 

um processo equitativo.  

Promoverão o direito dos indivíduos a um julgamento público em prazo 

razoável, por um tribunal independente, imparcial e estabelecido por lei, na 

determinação dos seus direitos e obrigações civis ou na decisão de qualquer 

acusação criminal.  

A independência do juiz é indispensável para uma justiça imparcial no 

respeito da lei. É indivisível.  

Não é uma prerrogativa ou um privilégio concedido para o interesse pessoal 

dos juízes antes sendo atribuída no interesse do Estado de Direito e dos 

cidadãos numa justiça imparcial. Todas as instituições e autoridades, 

nacionais ou internacionais, devem respeitar, proteger e defender essa 

independência.  

 

ARTIGO 2 – INDEPENDÊNCIA EXTERNA  

Artigo 2-1 – Garantia de independência num texto legal do mais alto nível  

A independência judicial deve ser consagrada na Constituição ou num texto 

legal do mais alto nível possível.  

O estatuto jurídico deve ser garantido por lei específica que assegure uma 

função judicial verdadeira e efetivamente independente dos outros poderes do 

Estado.  

O juiz, como detentor de um cargo judicial, deve poder exercer as suas funções 

sem pressões sociais, econômicas e políticas, com independência de outros 

juízes e da administração do poder judicial.  

Artigo 2-2 – Inamovibilidade  

Os juízes, uma vez nomeados ou eleitos, exercem funções até que atinjam o 

limite de idade para o seu exercício ou até ao termo do seu mandato.  

O juiz deve ser nomeado sem qualquer limitação temporal. Se a nomeação for 

feita por um período de tempo limitado, as condições da nomeação devem 

garantir que a independência judicial não seja posta em causa. 

Nenhum juiz pode ser nomeado ou promovido a outro lugar sem o seu 

consentimento. 

                                                      
137 Disponível em: https://www.unodc.org/res/ji/import/international_standards/ the_universal_charter_of_the_ 

judge/universal_charter_2017_portuguese.pdf. Acesso em: 5 out. 2020. 

https://www.unodc.org/res/ji/import/international_standards/the_universal_charter_of_the_judge/universal_charter_2017_portuguese.pdf
https://www.unodc.org/res/ji/import/international_standards/the_universal_charter_of_the_judge/universal_charter_2017_portuguese.pdf
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O juiz não pode ser transferido, suspenso ou demitido das suas funções, exceto 

nos casos previstos na lei e somente em resultado de um procedimento 

disciplinar com respeito dos direitos de Defesa e do princípio do contraditório. 

Nenhuma alteração da idade de aposentação obrigatória pode ter efeito 

retroativo. 

 

Os Princípios Básicos das Nações Unidas Relativos à Independência da Magistratura138 

apresentam diversas disposições que compõem a proteção internacional da independência 

judicial, exigindo um julgamento justo, público, independente e imparcial. Os Princípios 

pretendem “ajudar os Estados Membros na sua tarefa de garantir e promover a independência 

da magistratura, devem ser tomados em consideração e respeitados pelos Governos no âmbito 

da sua legislação e prática nacionais”. Além disso, trazem disposições que garantem aos 

magistrados condições de exercerem seu trabalho de modo livre e independente:  

11. A duração do mandato dos juízes, a sua independência, segurança, 

remuneração adequada, condições de serviço, pensões e jubilação serão 

adequadamente garantidas pela lei. 

12. A inamovibilidade dos juízes, quer sejam nomeados ou eleitos, será 

garantida até que atinjam a idade da jubilação obrigatória ou expire o seu 

mandato. 

13. A promoção dos juízes, onde um tal sistema exista, deve basear-se em 

factores objectivos, especialmente na capacidade profissional, na integridade 

e na experiência. 

14. A distribuição de processos aos juízes, no âmbito do tribunal a que 

pertençam, é assunto interno da administração judicial. 

 

Outros importantes documentos internacionais que tratam de matérias diversas – em 

especial de direitos humanos – também trazem em seus textos disposições que dialogam com a 

independência judicial como uma garantira necessária para o exercício das funções do Poder 

Judiciário, em especial para que ele possa proteger direitos fundamentais.  

Destaco: (i) a Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os 

Trabalhadores Migrantes e dos Membros das suas Famílias139, adotada pela Resolução nº 

45/158 da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, em 18 de dezembro de 1990; 

                                                      
138 Disponível em: http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/ajus/prev21.htm. Acesso em: 5 out. 2020. 
139 Disponível em: http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/pfdc/institucional/legislacao2/direitos-

humanos/internacional-1/convencao-internacional-sobre-a-proteccao-dos-direitos-de-todos-os-trabalhadores-

migrantes-e-dos-membros-das-suas-familias/view. Acesso em: 5 out. 2020. 

http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/ajus/prev21.htm
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/pfdc/institucional/legislacao2/direitos-humanos/internacional-1/convencao-internacional-sobre-a-proteccao-dos-direitos-de-todos-os-trabalhadores-migrantes-e-dos-membros-das-suas-familias/view
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/pfdc/institucional/legislacao2/direitos-humanos/internacional-1/convencao-internacional-sobre-a-proteccao-dos-direitos-de-todos-os-trabalhadores-migrantes-e-dos-membros-das-suas-familias/view
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/pfdc/institucional/legislacao2/direitos-humanos/internacional-1/convencao-internacional-sobre-a-proteccao-dos-direitos-de-todos-os-trabalhadores-migrantes-e-dos-membros-das-suas-familias/view
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(ii) a Convenção sobre os Direitos da Criança140, promulgada no Brasil pelo Decreto nº 99.710, 

de 1990; (iii) a Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas Contra o 

Desaparecimento Forçado141, promulgada no Brasil pelo Decreto nº 8.767, de 2016; (iv) a 

Declaração sobre o Direito e a Responsabilidade dos Indivíduos, Grupos ou Órgãos da 

Sociedade de Promover e Proteger os Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais 

Universalmente Reconhecidos (Defensores de Direitos Humanos)142, adotada pela Resolução 

nº 53/144 da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 9 de dezembro de 1998; (v) a Carta 

Africana dos Direitos Humanos e dos Povos143, de 1981; (vi) a Convenção Europeia dos 

Direitos do Homem (Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades 

Fundamentais)144, de 1950; e, por fim, (vii) a Convenção Americana de Direitos Humanos 

(Pacto de San José da Costa Rica)145, de 22 de novembro de 1969, promulgada no Brasil pelo 

Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992. 

 

3.4  Disputa do conceito de independência judicial 

A pesquisa sobre independência judicial não deixa muito espaço para outra avaliação 

que não seja a de concluir pela absoluta relevância e força normativa para os desenhos relativos 

ao Poder Judiciário, tanto nacional como internacionalmente – seja como elemento histórico 

idealizado como capaz de garantir a separação dos poderes quando dos primeiros desenhos 

institucionais relativos ao tema, seja como norma expressa não só nos textos nacionais como 

nos internacionais que tratam do sistema de Justiça. Em outras palavras, parece haver uma 

evidente preocupação do Direito nacional e internacional, bem como da doutrina, em fixar e 

balizar esse princípio como estruturante do Estado de Direito. 

Esse ponto me parece central para a pesquisa, pois o caso sob estudo gira principalmente 

em torno dos limites da independência judicial, especialmente quando desafiada pela jurisdição 

colegiada, como ocorre em tribunais – e como ocorreu com a magistrada Kenarik e seus pares.  

                                                      
140 Disponível em: https://www.unicef.org/brazil/convencao-sobre-os-direitos-da-crianca. Acesso em: 5 out. 2020. 
141 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/D8767.htm. Acesso em: 5 

out. 2020. 
142 Disponível em: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declarationPortuguese.pdf. 

Acesso em: 5 out. 2020. 
143 Disponível em: http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/acesso-a-

informacao/internacional/carta-africana/view. Acesso em: 5 out. 2020. 
144 Disponível em: https://www.echr.coe.int/documents/convention_por.pdf. Acesso em: 5 out. 2020. 
145 Disponível em: https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm. Acesso em: 5 out. 

2020. 

https://www.unicef.org/brazil/convencao-sobre-os-direitos-da-crianca
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/D8767.htm
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declarationPortuguese.pdf
http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/acesso-a-informacao/internacional/carta-africana/view
http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/acesso-a-informacao/internacional/carta-africana/view
https://www.echr.coe.int/documents/convention_por.pdf
https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm
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O conceito, portanto, tem inegável força normativa, o que não o exime de ser disputado, 

como no caso que estudei. De fato, em nenhum momento a acusação contra Kenarik se colocou 

como formalmente contrária a independência judicial da magistrada. Ao mesmo tempo, isso 

não significa dizer que de fato o conceito não estava sobre disputa, e esse conflito foi justamente 

formalizado com o processo administrativo disciplinar instaurado contra ela. Além disso, em 

um contexto de grande encarceramento, no qual a própria instituição paulista se coloca como 

peça importante na manutenção desse cenário – e irei expor esse ponto com mais profundidade 

a seguir –, é muito rico que analisemos se essa garantia deve ceder ou não aos pensamentos e 

às ideologias dominantes de cunho punitivista ou encarcerador. Se sim, me parece que a 

literatura ora apresentada se tornaria algo muito distante da realidade do sistema de Justiça 

criminal, talvez se tornando mais um exemplo das normas que existem apenas no plano formal, 

e não no mundo real. Se não, a força e a importância desses dispositivos e suas interpretações 

de fato se tornariam relevantes e limitadores de abusos ou de ameaças ao Estado Democrático 

de Direito. 

A doutrina e as normas que trouxe para o trabalho parecem reafirmar que a ideia de 

independência não deve ser somente uma promessa de desenhos institucionais, legais ou 

constitucionais, mas deve ser vista como elemento fundante e garantidor da democracia, 

tamanha sua relevância e importância. No caso estudado, ficou evidente como as promessas 

formais de independência não garantem, por si só, aquilo que busca proteger. Ao contrário, o 

caso estudado evidencia como é possível manusear argumentos diversos e paralelos sob outra 

roupagem, mas que, na prática, podem acabar representado violações diretas ao direito de o 

magistrado decidir de acordo com suas convicções, sem pressões internas ou externas.   

Como expus em capitulo próprio, foi essa inclusive a conclusão do Conselho Nacional de 

Justiça ao analisar o caso de Kenarik e, antes dele, da Procuradoria Geral da República. 

Analisando cada argumento de cada ator no caso e agora dialogando com este capítulo, cabe 

refletir sobre quais seriam os efeitos aos demais magistrados do TJSP caso a condenação de 

Kenarik fosse mantida pelo CNJ. Não querendo desenhar cenários premonitórios, mas a partir 

de toda a teoria que trouxe neste capítulo sobre independência judicial e suas dimensões, 

implicações e importância, seria uma conclusão razoável supor que os demais magistrados 

vinculados ao TJSP e que, de alguma forma, concordam com a visão de mundo de Kenarik se 

sentiriam constrangidos a continuar a exercer sua jurisdição. Em outras palavras, a pressão 

interna e, como consequência, a limitação à independência interna de juízes do TJSP garantistas 
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seria uma provável consequência caso o desfecho do processo fosse outro. O impacto disso para 

as pessoas presas no estado também me parece evidente, ainda que não tenha sido esse o foco 

da pesquisa, e representaria a ideia de que prisões ilegais, ainda que constatadas pelo Judiciário, 

não necessariamente precisariam ser imediatamente relaxadas.  
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4.  MECANISMOS DE CONTROLE DOS ATOS JURISDICIONAIS:    

     INTERFERÊNCIA À INDEPENDÊNCIA JUDICIAL? 

 

A relevância social e institucional do Judiciário ampliou-se substancialmente no período 

após a Constituição de 1988 por diversas razões. A Constituição Federal de 1988 apresentou 

extenso rol de direitos fundamentais e, sob esse cenário, contextualiza-se que o Brasil é um país 

marcado, de um lado, por um enorme déficit de acesso à Justiça146 e, de outro, por uma cultura 

de judicialização147. A judicialização é um fenômeno ascendente nos últimos anos e consiste 

na tentativa estatal de transformar todo o conflito social em solucionável através do sistema 

Judiciário. Nesse sentido:  

 

Judicialização significa que algumas questões de larga repercussão política 

ou social estão sendo decididas por órgãos do Poder Judiciário, e não pelas 

instâncias políticas tradicionais: o Congresso Nacional e o Poder Executivo – 

em cujo âmbito se encontram o Presidente da República, seus ministérios e a 

administração pública em geral. Como intuitivo, a judicialização envolve uma 

transferência de poder para juízes e tribunais, com alterações significativas na 

linguagem, na argumentação e no modo de participação da sociedade. O 

fenômeno tem causas múltiplas. Algumas delas expressam uma tendência 

mundial; outras estão diretamente relacionadas ao modelo institucional 

brasileiro148.  

 

Para Vianna, Burgos e Salles149, o processo histórico dos pós-Segunda Guerra Mundial 

gerou importantes mudanças institucionais com reflexos na ascensão do Poder Judiciário como 

poder fundamental para a manutenção e desenvolvimento dos Estados de Direito, em especial 

devido à criação das Cortes Constitucionais e da criação dos Tribunais Internacionais.  

Esse movimento, cada vez mais robusto no sentido de criar ferramentas jurídicas para 

evitar grandes violações de direitos, gerou grandes impactos no Brasil, seja pela já tradicional 

adesão do país aos tratados internacionais mais importantes, seja pelo desenho da Constituição 

                                                      
146 IPEA – INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Mapa da Defensoria Pública. Disponível 

em: http://www.ipea.gov.br/sites/mapadefensoria/ deficitdedefensores. Acesso em: out. 2020.  
147 BANCO MUNDIAL. Relatório nº 32789-BR. Fazendo com que a justiça conte. 2004. Disponível em: 

http://documents.worldbank.org/curated/pt/927921468769735592/pdf/327890PORTUGUE10Que0A0 

Justica0Conte.pdf.  Acesso em 6 ago. 20.  
148 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática. (Syn) thesis, v. 5, n. 

1, p. 24, 2012. 
149 VIANNA, Luiz Werneck; BURGOS, Marcelo Baumann; SALLES, Paula Martins. Dezessete anos de 

judicialização da política. Tempo social: revista de Sociologia da USP, v. 19, n. 2, p. 39-85, 2007.  

http://www.ipea.gov.br/sites/mapadefensoria/%20deficitdedefensores
http://documents.worldbank.org/curated/pt/927921468769735592/pdf/327890PORTUGUE10Que0A0%20Justica0Conte.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/pt/927921468769735592/pdf/327890PORTUGUE10Que0A0%20Justica0Conte.pdf
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Federal de 1988, que delega aos atores do sistema de Justiça proeminente papel na defesa de 

direitos. 

Com o fortalecimento de uma nova democracia constitucional brasileira e do 

fortalecimento do papel do Judiciário para arbitrar disputas das mais diversas envolvendo 

direitos, houve enorme abertura para a judicialização, processo que se observa até hoje.   

Portanto, a figura do juiz de Direito tem se destacado nas últimas décadas já que, 

representando a instituição, é chamado para dirimir conflitos, restando estes de menor ou maior 

escala de influência no andamento ordenado da sociedade. Neste trabalho, pretendo atentar em 

capítulo posterior, inclusive, para as consequências sistêmicas do fenômeno, em especial no 

âmbito da jurisdição penal150, já que a demanda pelo reestabelecimento da ordem na sociedade 

resvala nos operadores do Estado, aqui representados pelos magistrados151. 

Trata-se de um paradigma complexo: de um lado, a demanda pelo fortalecimento do 

Judiciário e de suas garantias para atender às expectativas da sociedade; de outro, existe uma 

necessidade crescente de fortalecer mecanismos de controle e fiscalização que garantam o bom 

funcionamento dos órgãos judiciais à luz dos interesses da sociedade. É nesse contexto que 

Sadek152 observa, no papel do Judiciário brasileiro, uma ferramenta que amplia o caráter 

consociativo da democracia nacional, uma vez que exige constante diálogo de agentes públicos  

e privados para que uma política seja concretizada.  

Como tratarei mais adiante, esse pano de fundo ajuda a contextualizar a criação do 

Conselho Nacional de Justiça no pós-1988 enquanto representante do desejo de fortalecer o 

diálogo – e participação – da sociedade com o Judiciário153. 

 

                                                      
150 Para Schecaira, o fenômeno da judicialização está atrelado ao punitivismo, pois o Estado cada vez mais busca 

atender à demanda populacional por segurança através do Judiciário. Mas iremos desenvolver essa questão em 

capítulo mais adiante. Mais em: SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. 7. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2018. Apêndice. 
151 Nesse sentido: “A dogmática jurídica não é propriedade do poder soberano. Um caso chega ao Poder Judiciário 

traduzido para os termos jurídicos a partir de uma demanda. A linguagem jurídica pode ser utilizada para expressar 

interesses sociais dirigidos ao Poder Judiciário em forma de casos”. Mais em: RODRIGUEZ, José Rodrigo; 

PÜSCHEL, Flavia Portella; MACHADO, Marta Rodriguez de Assis. O raciocínio jurídico-dogmático e suas 

relações com o funcionamento do poder Judiciário e a democracia. 2007. p. 18. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/2840/WP11.pdf?sequence=1&is Allowed=y. 
152 SADEK, Maria Tereza. Judiciário: mudanças e reformas. Estudos avançados, v. 18, n. 51, p. 91-92, maio/ago. 

2004. 
153 Nesse sentido, André Ramos Tavares destaca o alto grau de expectativa à época da criação do CNJ, que “viria 

a remediar os males que acometem o Poder Judiciário, a saber, a delonga em exercer a função jurisdicional e a 

ausência de transparência, decorrente de sua natureza fechada, infenso que é às tentativas fiscalizatórias” 

(TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 1142-1149). 

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/2840/WP11.pdf?sequence=1&is%20Allowed=y
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4.1  A Constituição Federal de 1988 e a Reforma do Judiciário de 2004 

Até a promulgação da Constituição Federal de 1988, o Conselho Nacional da 

Magistratura era o órgão responsável pelo poder disciplinar em conjunto com as próprias 

corregedorias dos tribunais ao qual o magistrado estava lotado. Criado através da Emenda 

Constitucional nº 7, de 1977, foi instalado dois anos depois. De acordo com o inciso V do art. 

21 da Lei Complementar nº 35/79, apelidada de Loman154, que veio a regulamentar o próprio 

Conselho, bem como a atividade da magistratura, os tribunais exercem a direção e a disciplina 

dos órgãos e serviços a ele subordinados.  

O Conselho Nacional da Magistratura era o competente para receber reclamações sobre 

membros dos tribunais, avocar processos disciplinares dos magistrados de primeira instância e 

determinar a disponibilidade e a aposentadoria com provimentos proporcionais ao tempo de 

serviço de magistrados de primeiro grau e membros de tribunais, segundo o art. 50 da referida 

norma155. As denúncias contra magistrados deveriam ser formais, e a eles era garantida a ampla 

defesa e o contraditório em sessões de julgamento secretas – e só publicavam o teor da decisão 

final (acórdão). Também havia a possibilidade de avocar para si o julgamento de processos 

disciplinares instaurados nas Corregedorias locais, e esses julgamentos também eram secretos. 

O Conselho Nacional da Magistratura tinha sede na capital da União e jurisdição em 

todo o território nacional. Era composto de sete ministros do Supremo Tribunal Federal, por 

este escolhidos mediante votação nominal para um período de dois anos, inadmitida a recusa 

do encargo.  

Com o advento da Constituição Federal de 1988, tendo por objetivo ampliar a 

independência institucional dos tribunais bem como romper com um órgão criado pelo regime 

militar, o referido conselho foi extinto, mas nenhum outro órgão semelhante fora criado à época, 

e o poder de gestão e disciplinar da magistratura ficou concentrado de modo exclusivo nos 

próprios tribunais.  

Esse vazio gerava cada vez maior pressão e mobilização para que novo Conselho fosse 

criado, dessa vez sob a ótica do novo texto constitucional que, como já exposto, trazia grandes 

                                                      
154 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp35.htm. Acesso em: 5 out. 2020. 
155 “Art. 50 - Ao Conselho Nacional da Magistratura cabe conhecer de reclamações contra membros de Tribunais, 

podendo avocar processos disciplinares contra Juízes de primeira instância e, em qualquer caso, determinar a 

disponibilidade ou a aposentadoria de uns e outros, com vencimentos proporcionais ao tempo de Serviço.” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp35.htm
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responsabilidades e expectativas ao Poder Judiciário. A respeito de tal contexto, Joaquim 

Falcão, Marcelo Lennertz e Tânia Rangel156 escreveram que: 

 

Na medida em que o Judiciário se revelou historicamente incapaz de 

equacionar sozinho esse desequilíbrio, surgiram propostas de Emenda 

Constitucional, a favor de um controle externo da magistratura, com a 

participação de representantes da sociedade e dos demais Poderes capaz não 

somente de agilizar as decisões, como também de garantir os princípios do art. 

37 da CRFB/88. 

 

Assim, surgiram diversas propostas de emendas à Constituição (PECs) que buscavam a 

criação de novo órgão de gestão, diálogo e controle externo do Judiciário, destacando-se a PEC 

nº 96/92, de autoria do então deputado federal Hélio Bicudo (PT/SP). No início do primeiro 

mandato do governo Lula, em 2003, foi criada a inédita Secretaria de Reforma do Judiciário, 

responsável por capitanear os esforços necessários para a “Reforma do Judiciário”, que 

continha, entre seus principais pontos, a criação do Conselho Nacional de Justiça.  

Renault e Bottini157, que ocuparam a Secretaria, afirmam que “discussão sobre a 

estrutura e o papel do Poder Judiciário confunde-se com a própria história das instituições 

públicas brasileiras”.  

Mas no caso específico da reforma de 2004, Ivan Franco158 ressalta que ela só foi 

possível com o apoio de relevantes nomes do Judiciário, “elites jurídicas” que eram entusiastas 

da criação de um novo órgão de controle externo. Essas elites, portanto, foram aliadas 

importantes para a continuidade dos projetos relativos ao controle externo, já que, caso 

houvesse uma forte mobilização contrária, seria razoável pressupor que os resultados fossem 

diferentes diante da força política que as corporações jurídicas possuem no Brasil. 

O esforço de diversos setores da sociedade levou à aprovação do texto citado, sendo 

então promulgada no final de 2004 a Emenda Constitucional nº 45. 

Com a aprovação da EC nº 45, o inciso I do artigo 93 da Constituição passou a exigir 

que o candidato à magistratura possuísse no mínimo três anos de atividade jurídica para ocupar 

um cargo de magistrado, respondendo à crítica que jovens magistrados recém-saídos das 

                                                      
156 Falcão, J., Lennertz, M., & Rangel, T. A. (2009). O controle da administração judicial. Revista de Direito 

Administrativo, 250, 102-121.  
157 RENAULT, Sérgio Rabello Tamm; BOTTINI, Pierpaolo. Primeiros passos. In: RENAULT, Sérgio Rabello 

Tamm; BOTTINI, Pierpaolo (coord.). Reforma do Judiciário. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 1. 
158 FRANCO, Ivan Candido da Silva de Franco. Quem julga os juízes? Uma análise do controle disciplinar do 

Conselho Nacional de Justiça (2005-2013). 2015. Dissertação (Mestrado em Direito e Desenvolvimento) – Escola 

de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2015. p. 40. 
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faculdades de Direito e que ingressavam nos concursos públicos da carreira não tinham a 

maturidade e a experiência necessárias para exercer função tão relevante. A nova redação do 

mesmo artigo também trouxe a necessidade de serem criados parâmetros objetivos para a 

aferição do merecimento para fins de promoção e proibiu a promoção de magistrado que 

retivesse em seu gabinete injustificadamente processo além do prazo legal. E, como já disse, a 

reforma trouxe o que considero ser a sua maior inovação ao Judiciário no período pós-1988: a 

criação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

 

4.2  O Conselho Nacional de Justiça e o “perigo” do controle ideológico 

A nova redação do artigo 92 da Constituição elenca os órgãos do Poder Judiciário e foi 

incluído inciso indicando o Conselho Nacional de Justiça como um dos órgãos deste Poder159. 

A EC nº 45 também incluiu no texto constitucional o artigo 103-B, que versa especificamente 

sobre o Conselho Nacional de Justiça, composto por 15 membros, sendo que o presidente do 

Supremo Tribunal Federal tem assento reservado, também ocupando a presidência do CNJ. Os 

outros 14 conselheiros se dividem de acordo com o seu órgão de origem160.  

Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder 

Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe zelar pela 

autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura. Em relação ao 

poder disciplinar, que me interessa com mais proeminência no desenvolvimento desta 

dissertação, destaca-se o explícito fortalecimento de mecanismos de fiscalização, de controle e 

de punição dos magistrados.  

Dentre outras competências161, portanto, destacam-se:  

(i) receber e conhecer as reclamações contra membros ou órgãos do Poder 

Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos 

prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder 

público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correcional 

                                                      
159 “Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário: I - o Supremo Tribunal Federal; I-A o Conselho Nacional de Justiça; 

II - o Superior Tribunal de Justiça; III - os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; IV - os Tribunais e 

Juízes do Trabalho; V - os Tribunais e Juízes Eleitorais; VI - os Tribunais e Juízes Militares; VII - os Tribunais e 

Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. § 1º O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de 

Justiça e os Tribunais Superiores têm sede na Capital Federal. § 2º O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais 

Superiores têm jurisdição em todo o território nacional.” 
160 Iremos destacar aspectos da composição do CNJ no capítulo subsequente.  
161 Dispostos no Artigo 103-B, CF/88. 
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dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso e determinar a 

remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos 

proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, 

assegurada ampla defesa;  

(ii) receber e conhecer as reclamações contra membros ou órgãos do Poder 

Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos 

prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder 

público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correcional 

dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a 

remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, 

assegurada ampla defesa;     

(iii) representar ao Ministério Público no caso de crime contra a Administração 

Pública ou de abuso de autoridade;  

(iv) rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e 

membros de tribunais julgados há menos de um ano162.     

  

Um dos objetivos evidentes que se sobressai do novo texto que cria o Conselho, segundo 

André Ramos Tavares163, “seria, então, o de vigiar, tal e qual uma sentinela. O axioma que 

embasa essa criação é bastante conhecido: a eficiência de determinado poder, bem como a sua 

lisura, é mais facilmente obtida por meio da existência de um órgão fiscalizador”. 

 O CNJ surge, portanto, de acordo com Sampaio164, no contexto do estabelecimento da 

“accountability, da fiscalização, do controle para a modernização do funcionamento interno do 

Poder racionalizando o uso dos recursos humanos e financeiros, bem como evitando o 

nepotismo, a corrupção, a má gestão e os desperdícios”.  

Utilizando-se do raciocínio de Przeworski165 sobre processos de reformas do Estado, 

sobressaía-se no desenho do novo Conselho o objetivo de “construir instituições que deem 

                                                      
162 Como será detalhado mais adiante, esse foi o fundamento legal que possibilitou à juíza Kenarik Boujakian a 

recorrer ao CNJ após ter sido condenada pelos seus pares do Tribunal de Justiça paulista. 
163 TAVARES, André Ramos. Reforma do Judiciário no Brasil pós-88: (des)estruturando a justiça: comentários 

completos à EC n. 45/04. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 160-161. 
164 SAMPAIO, José Adércio Leite. Conselho Nacional de Justiça e a independência do Judiciário. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2007. p. 82. 
165 PRZEWORSKI, A. Sobre o desenho do Estado: uma perspectiva agente x mandante. In: PEREIRA, L. C. B.; 

SPINK, P. (org.). Reforma do Estado e administração pública gerencial. 7. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2006. p. 

39. 
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poder ao aparelho do Estado para fazer o que deve fazer e o impeçam de fazer o que não deve 

fazer”.  

Nesse sentido, não me parece surpresa o fato de o CNJ ter enfrentado forte crítica por 

parte da magistratura, que se via alvo de viés persecutório, talvez incentivado pelo debate 

público sobre os problemas do Judiciário brasileiro à época. O exemplo mais comumente 

destacado pela literatura do tema é o da Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB, que 

imediatamente após a publicação da EC nº 45 ajuizou, no Supremo Tribunal Federal, uma Ação 

Declaratória de Inconstitucionalidade (ADIn), questionando diversos pontos da reforma, em 

especial os relativos ao Conselho Nacional de Justiça, que estaria invadindo competências dos 

tribunais em se auto-organizarem e se autogerirem (inclusive disciplinarmente). A ADIn foi 

julgada totalmente improcedente em 13 de abril de 2005, o que possibilitou a concretização do 

Conselho166. 

 

4.3  O órgão de controle ideológico garantiu a independência judicial 

O que me parece importante em relação ao medo que parte da magistratura expressava 

quanto a possibilidade de o CNJ se tornar uma espécie de agente de controle ideológico e, 

assim, violar a independência judicial, é que foi justamente o CNJ que evocou a independência 

judicial como fundamento central de seu entendimento para reformar a decisão do Tribunal 

local, que havia condenado a magistrada Kenarik. Ainda, como já apresentado, o procurador-

geral da República e a então presidente do CNJ argumentaram expressamente que o TJSP 

estava querendo controlar o que a juíza decidia, o que seria ilícito.  

Assim, paradoxalmente, no caso do objeto de minha pesquisa, foi o CNJ quem enxergou 

no órgão local algum tipo de controle indevido da atividade jurisdicional e ele, enquanto órgão 

externo, é quem se viu no como garantidor das prerrogativas da magistrada – tanto que essa foi 

uma das linhas centrais de argumentação, como já informado. 

 Ainda que o órgão paulista não tenha formalmente defendido a ideia de que, nos casos 

analisados, Kenarik não teria independência para decidir, foi assim que o Conselho interpretou 

as disputas entre a obediência cega ao princípio da colegialidade e aos rituais administrativos 

                                                      
166 Vale lembrar, neste ponto, que o voto vencedor de Kenarik no CNJ foi justamente de um egresso da AMB, 

curiosamente. 
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do tribunal paulista e as prerrogativas da magistrada enquanto relatora dos casos distribuídos 

ao seu gabinete.  

Como visto em capítulo anterior, é através do Poder Judiciário que se regulamenta e se 

protege de modo mais explícito a ideia do Estado constitucional moderno, que reafirma a 

primazia do Direito sobre a vontade do particular. A jurisdição, portanto, exerce papel 

fundamental no contínuo processo de consolidação do Estado de Direito, mas ela só pode ser 

tida como mecanismo de desenvolvimento se aos seus membros, em especial os juízes de 

Direito, forem asseguradas as garantias relativas à independência judicial.   

No Brasil, como já visto, essas garantias da magistratura estão constitucionalmente 

protegidas (vitaliciedade – inciso I do art. 95 da CF/88; inamovibilidade – inciso II do art. 95 

da CF/88; irredutibilidade de vencimentos – inciso III do art. 95 da CF/88; além dos 

impedimentos à carreira – § único do art. 95 da CF/88), além de encontrarem forte e amplo 

destaque em textos internacionais que tratam do Judiciário e/ou de direitos fundamentais. 

Do outro lado, a doutrina e as normas entendem que a independência judicial não pode 

ser tida como um “cheque em branco” aos membros do Poder Judiciário, que, em uma 

República, devem prestar contas tanto dos seus atos funcionais (daí surge o dever de 

fundamentação das decisões judiciais previsto na Constituição de 1988) como de seus atos 

administrativos e orçamentários. E nesse sentido é que se estabeleceram órgãos de controle 

administrativo e disciplinar, criados e regidos pelos próprios tribunais e também de 

competência do historicamente recente Conselho Nacional de Justiça. 

Assim, nesse diálogo entre independência e observância irrestrita às normas 

constitucionais, entendo ser necessário que se possibilite a cada magistrado proferir decisões 

conforme sua convicção jurídica, independente de pressões externas (como governos, entre 

outros) e internas (do próprio sistema de Justiça, como no caso de Kenarik, por exemplo). E, 

ao mesmo tempo, o caso analisado demonstrou o impacto que os órgãos de fiscalização podem 

ter nessas disputas ao atuarem livremente na defesa da lei e do texto constitucional, em especial 

quando juízes de direito com perfis diferentes, como “garantistas”, agem no sentido de externar 

sua visão de mundo no seu processo decisório.  
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5. O PAPEL “ESPERADO” DE UMA JUÍZA CRIMINAL NO TJSP 

 
“De outro lado, importa considerar que, não obstante a existência de perigosas 

facções criminosas e do crime organizado instalado em seu território, São 

Paulo desponta como um dos Estados com os melhores índices de segurança 

do país, resultado que, em grande parte, deve-se à atuação firme e obstinada 

de seus magistrados, sobretudo na área criminal.”167  

 

 

Na apresentação dos documentos relativos ao estudo do caso da magistrada Kenarik, 

chamou a atenção o fato de haver – ainda que, formalmente, as narrativas apresentadas se 

encaixem em discursos técnicos e jurídicos – uma discussão bastante interessante, mas 

subentendida, sobre a juíza ter atuado de uma forma que não seria a “esperada” para quem 

trabalha na jurisdição criminal. Seus colegas de Câmara expressaram esse entendimento 

(merece lembrar que o caso começa justamente com uma representação do colega de Câmara 

de Kenarik, desembargador Amaro José Thomé Filho), o corregedor na sequência também 

exprimiu essa ideia em sua manifestação para a abertura do processo disciplinar e, ao final, a 

decisão de condenação da juíza também trouxe esse argumento como um dos fundamentos. 

Esse tipo de fundamento pode parecer bastante subjetivo à primeira vista, mas avalio que, para 

esta dissertação, é necessário olhar para ele com mais atenção, dada sua centralidade no caso e 

do contexto em que esses personagens operam, como destaquei anteriormente em relação ao 

sistema prisional paulista. 

Relembrando, a magistrada atuava em uma Vara Criminal quando foi convocada para 

atuar como juíza em segundo grau no TJSP. No Tribunal, ela atuava em uma Câmara Criminal, 

a 7ª, e, por consequência, as decisões judiciais que ela proferiu, e que acabaram sendo as 

motivadoras do processo disciplinar que a condenou, também foram proferidas em processos 

penais. Além disso, os argumentos do que chamei de acusação contra a magistrada sempre se 

valeram também da ideia de que ela, por atuar na jurisdição criminal, precisaria ter sido mais 

cautelosa, ou cuidadosa, ou prudente. Isso porque ela acabou “soltando” às ruas pessoas 

condenadas por crimes graves. 

 Trago novamente os principais argumentos da acusação contra a magistrada, já 

expostos no Quadro 1: Violação ao princípio da colegialidade; Ausência do dever de cautela ao 

                                                      
167 Trecho de nota pública do então presidente da Seção Criminal do TJSP após críticas de ministros do STJ sobre 

o descumprimento da jurisprudência mais garantista por parte do Tribunal paulista. Disponível em: 

https://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=61813. Acesso em: 23 mar. 2021. 

https://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=61813
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não utilizar os sistemas de dados Infoseg e Intinfo; Violação ao duplo grau de jurisdição, pois 

no Tribunal os julgamentos são colegiados como regra; Decisões causaram prejuízo aos réus e 

aos jurisdicionados. 

A defesa, por sua vez, sempre reafirmou a legitimidade e a legalidade das decisões 

judiciais proferidas e também chegou a afirmar que elas foram reflexo da sensibilidade e do 

conhecimento da magistrada do que seria a “realidade” do sistema prisional. Seus argumentos 

centrais foram: Independência judicial; Decisões enquanto relatora eram passíveis de análise 

pelos colegas de Câmara; O uso dos sistemas não era obrigatório, e decidiu com base nas 

informações oficiais; Independência judicial; Decisões enquanto relatora eram passíveis de 

análise pelos colegas de Câmara; Decisões cumpriram Constituição Federal e leis 

infraconstitucionais. 

Como pano de fundo dessas disputas em torno de conceitos como colegialidade, 

independência judicial e rotinas administrativas, um tribunal que publicamente se coloca como 

parte de uma engrenagem de segurança pública, mas que possui entre seus integrantes uma 

magistrada como Kenarik, que se coloca publicamente como “garantista”, isto é, enxergando a 

jurisdição penal como braço que limita o poder de punir do Estado diante dos direitos dos 

cidadãos alvo de persecução penal. Dessa disputa sobre visões diferentes sobre o papel da 

Justiça criminal é que sempre se mostrou importante para este trabalho olhar também para o 

cenário em que essas disputas entre independência judicial e mecanismos de controle estão 

inseridas: a Justiça criminal no estado de São Paulo. 

 

5.1  Como o TJSP é visto diante da política prisional paulista 

 

Uma reflexão que sempre me pareceu importante na minha atuação profissional na 

Justiça criminal era que, diante de um sistema prisional superlotado, com déficit de direitos e 

gigantesco como o paulista, também seria importante debatermos sobre o papel do Judiciário 

nesse cenário. Esse sistema caótico e que não para de crescer é culpa do Judiciário? Em que 

medida? Isso porque me parece comum a crítica às políticas de segurança pública que, via de 

regra, são concentradas para lidar com crimes contra o patrimônio e crimes relacionados a 

legislação antidrogas. Não é à toa, aliás, que esses são os crimes pelos quais quase 80% das 

pessoas presas em São Paulo são acusadas. A crítica ao modelo de segurança ineficiente e caro 
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de fato faz sentido168, até porque temos umas das maiores populações carcerárias do mundo e 

uma das maiores taxas de homicídio do mundo, o que evidencia que, ao menos sobre esse 

aspecto, prender muito não nos transformou em uma sociedade segura. Mas seria importante 

olhar também para outros atores que são relevantes nessa engrenagem169.  

Para além de minha percepção sobre a importância desse olhar ao longo da pesquisa, a 

análise dos documentos do caso selecionado reforçou essa necessidade, já que no julgamento 

de Kenarik aparece na argumentação, lado a lado, uma disputa sobre qual seria o papel 

“esperado” da magistratura que atua na jurisdição criminal, como ela e seus colegas de Câmara.  

Em outras palavras, Kenarik justifica suas decisões também pelo fato de entender ser 

esse o seu papel diante do caótico sistema prisional paulista. Do outro lado, a acusação 

argumenta o contrário, que justamente pela natureza delicada do tema é que a magistrada 

deveria ter mais cuidado ao determinar monocraticamente a soltura de pessoas presas, ainda 

que estivessem presas ilegalmente.  

Nesse sentido, durante a pesquisa deparei-me com uma questão que, acredito, tem 

relevância e merece ser desenvolvida: o TJSP tem sido acusado de propositalmente se recusar 

em aderir a entendimentos jurisprudenciais dos Tribunais Superiores quando classificados 

                                                      
168 Sobre esse tema, e com olhar para o estado de São Paulo, ver a Tese de doutoramento de Giane Silvestre, 

“Enxugando iceberg” como as instituições estatais exercem o controle do crime em São Paulo. 2019. Disponível 

em: https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/8386.  
169 Sobre o papel do TJSP no encarceramento em massa, destaco os resultados das pesquisas sobre a atuação do 

tribunal nos processos relativos ao chamado “Massacre do Carandiru”: MACHADO, Maira Rocha; MACHADO, 

Marta (org.). Carandiru não é coisa do passado: um balanço sobre os processos, as instituições e as narrativas 

23 anos após o massacre. São Paulo: Acadêmica Livre, 2015.  

Sobre esse mesmo papel, também destaco a pesquisa Panaceia universal ou remédio constitucional? Habeas 

corpus nos Tribunais Superiores realizada por equipe coordenada por Thiago Bottino, da FGV Direito Rio, no 

âmbito do projeto "Pensando o Direito e as Reformas Penais no Brasil" do Ministério da Justiça e do Ipea. 

Disponível em http://pensando.mj.gov.br/wp-content/uploads/2015/06/thiago_55_finalizada_web.pdf. Acesso 

em: 15 fev. 2021.  

Por fim, a recente Tese de doutoramento do juiz de direito Marcelo Semer, Sentenciando tráfico: pânico moral e 

estado de negação formatando o papel dos juízes no grande encarceramento, 2019. Disponível em:  

https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2136/tde-21082020-032044/pt-br.php.  

https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/8386
http://pensando.mj.gov.br/wp-content/uploads/2015/06/thiago_55_finalizada_web.pdf
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2136/tde-21082020-032044/pt-br.php
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como “garantistas”170? Nesse sentido destaco a pesquisa realizada por Maíra Machado171, sobre 

como o TJSP decide sobre a possibilidade de aplicar pena alternativa aos chamados pequenos 

traficantes, após decisão do STF autorizando essa possibilidade172. Após analisar 266 decisões 

do tribunal paulista, concluiu-se que “para o estoque de casos que se concluem na segunda 

instância — não desprezível tratando-se de tráfico de drogas —, a declaração de 

inconstitucionalidade pelo STF e a suspensão de efeitos pelo Senado não garantem a 

possibilidade de aplicação de sanções não prisionais aos pequenos traficantes”. A pesquisa 

citada, portanto, é mais uma indicação de que o TJSP se recusa a aplicar nos casos concretos 

sob sua apreciação entendimentos jurisprudenciais mais garantistas.   

Diante disso, o fato de Kenarik possuir um perfil garantista foi um elemento que, de 

alguma forma, contribuiu para a sua punição, já que ela representou algum tipo de não 

conformidade com a agenda político criminal defendida pela cúpula do tribunal ao qual era 

vinculada (e de seu colega de Câmara, denunciante). 

A partir da análise da documentação e da necessidade de analisar melhor onde a 

magistrada Kenarik estava inserida, chama a atenção que ao menos parte do TJSP esteja cada 

mais à vontade para publicamente defender a ideia de que não só seria papel do Judiciário 

combater o crime como somente ele, o tribunal paulista, é quem estaria certo no debate sobre 

o papel da magistratura nesse sentido, ao menos quando deparada com entendimentos 

jurisprudenciais mais garantistas vindos das Cortes Superiores (STJ e STF).  

Em 2018, por exemplo, o então vice-presidente do TJSP desembargador Artur Marques 

foi questionado sobre o fato de o STJ possuir grande número de habeas corpus e que cerca de 

40% deles serem oriundos do TJSP, o que indicaria uma prática sistemática do tribunal paulista 

                                                      
170 A bem da verdade, não somente durante a pesquisa que essa questão surgiu para mim com ênfase. Explico: 

durante a graduação na PUCSP, eu já fazia estágio em um escritório de advocacia criminal, como já expus, e ao 

longo da disciplina de Processo Penal, ministrada pelo professor Marco Antônio Marques, então desembargador 

de uma Câmara Criminal do mesmo TJSP, o STF decidiu por declarar inconstitucional a vedação da progressão 

de regime de cumprimento de pena para condenados por crimes hediondos. Alguns dias após o julgamento, que 

teve enorme repercussão à época, pois críticos acusavam o STF de ser conivente com o crime, referido 

professor/magistrado falou em aula que ele e seus colegas do Tribunal não seriam obrigados a seguir o novo 

entendimento jurisprudencial, pois a decisão se aplicaria somente ao caso concreto. Não teria efeito erga omnes, 

na linguagem usual de parte dos juristas. Recordo-me de ter achado essa posição do professor e desembargador 

bastante grave e, em um certo sentido, triste, pois para mim significava uma visão equivocada sobre a Constituição 

Federal, o STF e o papel do juiz na Justiça criminal. De qualquer modo, não posso atestar se de fato referido 

magistrado deixou de aplicar o então novo entendimento do Supremo ou se sua posição em sala de aula tenha sido 

algo como uma bravata.  
171 MACHADO, Maira Rocha et al. Penas alternativas para pequenos traficantes: Os argumentos do TJSP na 

engrenagem do superencarceramento. Revista Brasileira de Políticas Públicas, v. 8, n. 1, p. 627. 2018. 

Disponível em: https://www.publicacoes. uniceub .br/RBPP/article/view/5155/3710. 
172 Irei detalhar essa decisão mais adiante. 
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de descumprir súmulas e jurisprudência do STJ. O desembargador afirmou, então, que as 

súmulas do STJ não seriam vinculantes, e a corte paulista se reservava o direito de analisar caso 

a caso. Na mesma mesa do evento estava o ministro João Noronha, do STJ, que fez dura crítica 

à fala do desembargador: 

 

É uma quantidade enorme de decisões condenatórias proferidas pelo TJSP ao 

arrepio de súmulas do STJ e do STF. Dizer que súmula do STJ não tem força 

vinculante é simplesmente fazer tábula rasa do papel constitucional dos 

Tribunais Superiores. Se eles estão lá para dar a última palavra na 

interpretação da lei federal, e dão, dizem como deve ser entendida, não é 

razoável que os tribunais e juízes manifestem decisão em sentido contrário. A 

livre convicção que se dá ao juiz é a livre convicção dos fatos. Para o Direito, 

a Constituição criou o Supremo Tribunal Federal no plano constitucional e o 

STJ no plano infraconstitucional. Portanto, o Tribunal de Justiça de São Paulo 

tem uma dívida e é bom que a gente diga e converse sobre isso. Tem uma 

dívida em seguir as orientações dos Tribunais Superiores em matéria penal. 

Isso faz com que o índice de habeas corpus seja muito grande, tanto no STJ 

quanto no STF. É necessário rever esse posicionamento.173 

 

Ainda que aqui não seja o foco discutir se, afinal, as súmulas são vinculantes ou não, é 

bastante significativo que uma autoridade do peso de um vice-presidente do TJSP anuncie, sem 

qualquer constrangimento, na presença de um ministro do STJ, que os entendimentos das cortes 

superiores não vinculam o tribunal local.  

Esse bate-boca institucional teve um importante e recente capítulo, quando mais uma 

vez membros do STJ se manifestaram publicamente sobre o que seria, na visão deles, uma 

intenção deliberada dos magistrados paulistas que atuavam nas Câmaras Criminais em não 

seguir entendimentos garantistas do Tribunal Superior.  

Durante a sessão de julgamento de um habeas corpus de matéria criminal oriundo de 

São Paulo, o ministro Antônio Saldanha falou que: “o que vemos em São Paulo é a reiteração 

permanente de descumprir, uma afronta realmente em nome do livre convencimento motivado. 

São fundamentos usados no Direito artesanal, não no Direito de massa que vivenciamos hoje. 

Esse tipo de posicionamento acaba por trazer um retrocesso para o sistema jurídico como um 

todo”174.  

                                                      
173 A mídia jurídica cobriu o evento e publicou a fala citada. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2018-

set-18/stj-repreende-tj-sp-nao-seguir-sumula-nao-conceder-hc. Acesso em: 21 mar. 2021. 
174 Disponível em https://www.conjur.com.br/2020-ago-04/ministros-stj-criticam-desobediencia-jurisprudencia-

criminal. Acesso em: 21 mar. 2021. 

https://www.conjur.com.br/2018-set-18/stj-repreende-tj-sp-nao-seguir-sumula-nao-conceder-hc
https://www.conjur.com.br/2018-set-18/stj-repreende-tj-sp-nao-seguir-sumula-nao-conceder-hc
https://www.conjur.com.br/2020-ago-04/ministros-stj-criticam-desobediencia-jurisprudencia-criminal
https://www.conjur.com.br/2020-ago-04/ministros-stj-criticam-desobediencia-jurisprudencia-criminal
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Na mesma seção, os ministros ainda debatem o fato de terem recebido o número recorde 

de 8.451 pedidos de habeas corpus somente no mês de julho daquele ano, 2020, quando do 

recesso do Judiciário. Segundo o ministro Rogerio Schietti, do STJ, 4.472 eram oriundos do 

estado de São Paulo – mais da metade. Para ele, os números mostrariam “que alguma coisa está 

errada e que precisamos mudar. E quem sabe sensibilizar os operadores do Direito no sentido 

de que chegou a hora de, realmente, cuidarmos de um comportamento mais uniforme e 

harmônico”, e que o TJ-SP não estaria contribuindo para que a Justiça criminal pudesse 

funcionar de maneira sistêmica. “Não é possível que cada estado interprete o Código Penal e 

de Processo Penal à sua maneira. Não é possível que tenhamos tantos códigos penais quanto 

temos de estados. A geografia não pode determinar o Direito”, afirmou na ocasião.  

Alguns dias após a divulgação das críticas ao TJSP, o então presidente da corte paulista 

rebateu os ministros do STJ e defendeu as posições de seus pares que atuam nas Câmaras 

Criminais, afirmando: “É preciso que se entenda, definitivamente, que em matéria penal o fato 

é o ator principal e que a lei é aplicada com todas as suas consequências a partir da qualificação 

do fato”175. Em outras palavras, o TJSP mais uma vez defendia publicamente a ideia de que, de 

fato, não aplicava em seus casos os precedentes dos Tribunais Superiores, já que apenas a 

análise de cada caso com todas as suas circunstâncias específicas permite ao julgador tomar a 

decisão correta. 

Relembro que pesquisas já haviam demonstrado que, de fato, o TJSP se recusa a aplicar 

entendimentos jurisprudenciais garantistas, em especial nos crimes relacionados à Lei de 

Drogas176. Também merece destaque a pesquisa de doutoramento de Luciana Cardoso, na qual 

aponta que haveria uma espécie de troca de favores entre o TJSP e o Executivo estadual quando 

se trata de Justiça criminal: o Tribunal atuaria de forma uniforme no sentido de não reparar 

violações de direito relacionadas ao sistema prisional, gerido pelo Executivo paulista e, em 

troca, teria seus pedidos relativos a orçamentos para a própria gestão atendidos com 

facilidade177.  

                                                      
175 Disponível em https://www.conjur.com.br/2020-jul-31/tj-sp-nao-entrou-rota-colisao-stf-stj-pinheiro-franco. 

Acesso em: 21 mar. 2021. 
176 Uma outra pesquisa, “Prisão a qualquer custo”, da Conectas Direitos Humanos, analisou o entendimento de 

juízes em primeiro grau em São Paulo em relação a avanços jurisprudenciais em relação ao tráfico privilegiado e 

também indicou resistências em aplicação de entendimentos jurisprudenciais mais garantistas das cortes 

superiores. Disponível em: https://www.conectas.org/publicacoes/download/prisao-a-qualquer-custo-como-o-

sistema-de-justica-descumpre-decisao-do-stf-sobre-penas-para-pequenos-traficantes. Acesso em: 10 nov. 2020. 
177 CARDOSO, L. Z. L. Uma espiral elitista de afirmação corporativa: blindagens e criminalizações a partir 

do imbricamento das disputas do sistema de justiça paulista com as disputas da política convencional. São 

https://www.conjur.com.br/2020-jul-31/tj-sp-nao-entrou-rota-colisao-stf-stj-pinheiro-franco
https://www.conectas.org/publicacoes/download/prisao-a-qualquer-custo-como-o-sistema-de-justica-descumpre-decisao-do-stf-sobre-penas-para-pequenos-traficantes
https://www.conectas.org/publicacoes/download/prisao-a-qualquer-custo-como-o-sistema-de-justica-descumpre-decisao-do-stf-sobre-penas-para-pequenos-traficantes
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Voltando às disputas de narrativas existentes entre o TJSP e o STJ sobre o papel do 

tribunal paulista no encarceramento, no mesmo ano de 2020 o STJ decidiu conceder um habeas 

corpus coletivo, impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, que pedia que o TJSP fosse 

proibido de insistir em descumprir entendimento do STJ e do STF sobre o regime inicial de 

cumprimento de pena para condenados pelo chamado tráfico privilegiado178. A notícia do novo 

entendimento foi fixada no portal oficial do STJ e chama atenção por apresentar crítica direta e 

dura ao Tribunal estadual, nos seguintes termos:  

 

Diante do reiterado descumprimento da jurisprudência das cortes superiores 

pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), a Sexta Turma do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) concedeu habeas corpus para fixar o regime aberto 

a todas as pessoas condenadas no estado por tráfico privilegiado, com pena de 

um ano e oito meses.179  

 

Na mesma notícia, há um destaque para o pronunciamento do ministro Rogerio Schietti 

sobre o papel do TJSP em descumprir entendimentos jurisprudenciais já consolidados, e vale a 

pena transcrever alguns trechos: 

 

Schietti lembrou que, em agosto, a Sexta Turma declarou a ilegalidade de uma 

decisão do TJSP em situação idêntica e pediu uma atuação mais harmônica 

das instâncias ordinárias em questões jurídicas pacificadas. Na ocasião, 

revelou-se que, dos 11.181 habeas corpus impetrados pela Defensoria Pública 

                                                      
Paulo: Fundação Getúlio Vargas – Escola de Administração de Empresas de São Paulo, 2017. Disponível em: 

https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/18099.  
178 No ano de 2016, o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou o habeas corpus nº 118.533, no qual reconheceu 

que o tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) corresponde a um crime comum e que, portanto, não deve ser considerado 

crime equiparado a hediondo. Desse modo, pessoas em cujas sentenças estivesse reconhecida a causa de 

diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas deveriam ser compreendidas como praticantes de uma 

modalidade delitiva comum, e não mais hedionda. Tal entendimento do STF foi importante, pois impactaria cerca 

de 80 mil pessoas presas no país que passaram a ser beneficiados com o indulto presidencial, progressão de regime 

da maneira disposta no Código Penal (1/6 de cumprimento, vis-à-vis 2/5 de cumprimento nos delitos hediondos). 

Vale dizer também que essa decisão do STF só foi possível com o trabalho de organizações de direitos humanos 

que intervieram no processo em questão, lideradas pela Conectas Direitos Humanos. À época, eu trabalhava na 

organização e participei da definição da estratégia e da confecção de um memorial e um amicus curiae, 

apresentados fora do prazo regimental para tanto e mesmo com os votos já estarem sendo proferidos pelos 

ministros e ministras do STF. Após nossa intervenção, mesmo sendo formalmente extemporânea, os ministros 

Edson Fachin, Teori Zavascki e Rosa Weber, que já haviam se posicionado a favor da equiparação à  hediondez, 

voltaram atrás e seguiram o voto da relatora Cármen Lúcia e dos ministros Roberto Barroso, Ricardo 

Lewandowski, Gilmar Mendes e Celso de Mello. Luiz Fux, Dias Toffoli e Marco Aurélio foram os únicos a apoiar 

a equiparação. O placar, então, inverteu-se, com o final de 8 a 3. O caso se tornou uma das principais referências 

do litígio estratégico do país, diante do fato de impactar cerca de 80 mil pessoas presas, um número muito 

expressivo. Como consequência, o STJ aderiu ao novo entendimento, até mesmo cancelando uma súmula que 

dizia o contrário, e passou a exigir com mais força que os tribunais estaduais, como o TJSP, apliquem-no também.   
179 Disponível em: https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/08092020-STJ-da-habeas-

corpus-a-mais-de-mil-presos-de-SP-que-cumprem-pena-indevidamente-em-regime-fechado.aspx. Acesso em:  15 

fev. 2021. 

https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/18099
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/08092020-STJ-da-habeas-corpus-a-mais-de-mil-presos-de-SP-que-cumprem-pena-indevidamente-em-regime-fechado.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/08092020-STJ-da-habeas-corpus-a-mais-de-mil-presos-de-SP-que-cumprem-pena-indevidamente-em-regime-fechado.aspx


106 
 

 
 

de São Paulo no STJ em 2019, a ordem foi concedida em 6.869 (61,43% das 

impetrações). 

Para o ministro, esses dados são a tradução ‘inequívoca e indesmentível’ de 

que o volume de trabalho das turmas criminais do STJ, ocupadas em mais de 

50% por habeas corpus oriundos do TJSP – dos 68.778 habeas corpus 

distribuídos no STJ em 2019, 35.534 vieram de lá –, ‘em boa parte se resume 

a simplesmente reverter decisões que, contrárias às súmulas e à jurisprudência 

das cortes superiores, continuam a grassar, crescentemente, em algumas das 

16 Câmaras criminas daquele tribunal’. 

Em seu voto, o relator criticou o aumento exponencial do encarceramento de 

pessoas sob a acusação de tráfico, cujo número aumentou 508% entre 2005 e 

2017 apenas no estado de São Paulo, segundo dados da Secretaria de 

Administração Penitenciária. 

O relator ainda destacou pesquisa do Instituto Conectas segundo a qual o 

estado de São Paulo é responsável por cerca de 50% das prisões por tráfico no 

país. O estudo concluiu que os juízes de primeira instância, em São Paulo, 

continuam aplicando tratamento desproporcional ao tráfico privilegiado, em 

comparação a outros delitos sem violência de igual pena. 

Na avaliação de Schietti, isso contribui para ‘uma trágica realidade’: mesmo 

com o expresso reconhecimento de que não possuem antecedentes nem 

integram organização criminosa ou exercem atividade delitiva, mais de mil 

homens e mulheres permaneceram presos durante o processo, foram 

condenados à pena mínima prevista para o tráfico privilegiado – ou, quando 

muito, a uma pena menor que quatro anos de reclusão – e tiveram negado o 

direito de recorrer em liberdade. E, no julgamento da apelação, o TJSP não 

apenas confirmou a sentença condenatória, como também manteve o regime 

fechado e a proibição de substituição da pena. 

 

O duro conteúdo da notícia oficial do STJ contra o TJSP desencadeou, novamente, uma 

resposta pública dos julgadores paulistas. A seguir, destaco os trechos que considero mais 

significativos para esta dissertação, constantes de nota pública, assinada pelo então presidente 

da Seção Criminal do Tribunal desembargador Guilherme Strenger, chamada “Ainda há juízes 

em São Paulo”:  

 

Novamente, os magistrados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

são alvo de críticas injustas, em razão do conteúdo de suas decisões, dessa vez 

por parte de Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 

sessão realizada aos 4 de agosto de 2020, o que desafia as seguintes 

considerações. [...] De outro lado, importa considerar que, não obstante a 

existência de perigosas facções criminosas e do crime organizado instalado 

em seu território, São Paulo desponta como um dos Estados com os melhores 

índices de segurança do país, resultado que, em grande parte, deve-se a 

atuação firme e obstinada de seus magistrados, sobretudo na área criminal. 

[...] Por tais razões, o Tribunal de Justiça de São Paulo, instituição com cerca 

de 150 anos de história, jamais se curvará a pressões ou permitirá que 

membros de quaisquer Poderes da República venham atacar a independência 

funcional de seus magistrados, podendo-se afirmar, em analogia ao conhecido 
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conto do Moleiro de Sans-Souci, imortalizado por François Andrieux, que, 

seguramente, ainda há Juízes em São Paulo. 

 

Como se vê, além de argumentar sobre a independência dos julgadores como valor 

central do Judiciário, o desembargador nitidamente expressa que cumprir entendimentos 

jurisprudenciais de modo acrítico representaria uma espécie de omissão ou covardia por parte 

dos julgadores paulistas, já que enfrentam perigosas facções criminosas no estado. E que, 

mesmo diante desse cenário, o estado seria o mais seguro do país exatamente por conta dessa 

atuação livre do tribunal em relação aos precedentes dos Tribunais Superiores.  

Parece bastante claro que, à luz de pesquisas e do diálogo institucional expostos neste 

capítulo, quando se trata de analisarmos como o TJSP se vê perante seu papel na Justiça 

criminal e diante do sistema prisional, a magistrada Kenarik atuava em uma instituição que 

expressava convicções sobre o Direito bastante distantes da dela.  

Se de um lado o tribunal concretamente deixa de aplicar entendimentos garantistas já 

consolidados pelos tribunais posteriores – como pesquisas diversas já mostraram e destaquei 

há pouco –  e, ainda, assume pública e institucionalmente que essa postura seria justificável 

diante da “realidade” criminosa local, do outro há uma juíza que optou – no caso concreto –  

por mudar práticas internas para buscar sanar com celeridade e urgência situações de prisões 

ilegais, também diante do que ela chamou de “realidade” do sistema prisional. O debate, sob 

esse argumento, aliás, parece abertamente colocado: o TJSP se vê como o único capaz de 

enxergar a realidade no estado e que, diante dela, confessa a aplicação mais rígida das normas, 

ainda que em sentido contrário aos Tribunais Superiores; Kenarik, por sua vez, no caso 

concreto, alega que ela é quem conhece a realidade do sistema prisional paulista e, diante dela, 

aplica entendimentos jurisprudenciais garantistas e, ainda, estabelece nova prática 

administrativa para agilizar a soltura de pessoas presas.  

Trazendo para análise essa dinâmica conflituosa, seja entre o TJSP e as cortes 

superiores, seja entre o TJSP e Kenarik, parece importante o diálogo com o conceito de 

constitucional hardball, apresentado por Mark Tushnet180 em artigo escrito em 2004, que 

consiste, em síntese, na ideia que existem práticas políticas ou institucionais que são aceitas 

pelo sistema político ou jurídico ainda que não estejam expressamente previstas no texto 

constitucional. Essas práticas são repetidas e aceitas pelos atores do sistema, ainda que não 

                                                      
180 TUSHNET, Mark. Constitutional Hardball. The John Marshall Law Review, v. 37, n. 7, p. 523-553, 2004. 

Disponível em: https://dash.harvard.edu/handle/1/12916580. Acesso em: jun. 2021. 

https://dash.harvard.edu/handle/1/12916580
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escritas, e garantem algum grau de previsibilidade e harmonia entres os envolvidos, mas quando 

um deles decide mudar ou romper essas práticas, gera-se um conflito político e institucional 

importante. O TJSP, nesse sentido, ao optar por processar e condenar uma de suas juízas por 

ter violado as dinâmicas administrativas internas relativas à colegialidade, parece ter praticado 

um jogo duro em relação aos limites das prerrogativas de seus membros, mesmo quando se 

tratam de relatores das ações distribuídas aos seus gabinetes – o que lhes permite ampla margem 

de discricionariedade para gerir e dar andamento ao caso.  

E ainda que tenha cumprido formalmente os passos previstos em lei para denunciar, 

processar e condenar uma de suas magistradas, essa embalagem formal, autorizada pelo Direito, 

busca, na prática, constranger um entendimento jurisprudencial diverso, o que o Direito não 

autoriza. Assim, o autor do conceito, ainda que ao olhar para seu país, Estados Unidos, contribui 

para o caso na medida em que podemos observar como o TJSP se sente confortável e autorizado 

a enfrentar os entendimentos garantistas do STJ e STF –,  seria absolutamente esperado e 

razoável que o tribunal se curvasse aos entendimentos das cortes superiores, como prática 

institucional que privilegiaria o equilíbrio e harmonia dos atores envolvidos e, ainda que 

indiretamente181, da magistrada, sempre com uma aparência de legalidade, mas com finalidades 

não autorizadas pela Constituição Federal. 

Essa prática de jogo duro do TJSP reflete também como o tribunal, ou ao menos a cúpula 

dele, se vê como um ator especial diante do sistema jurídico e dos debates existentes sobre o 

papel da jurisdição penal e sistema prisional. Em outras palavras, a corte local não só não se 

sente desconfortável em enfrentar pública e institucionalmente o STJ e o STF, como se entende 

como legitimada a tanto. Se, por analogia, é assim que o TJSP se coloca diante da cúpula do 

Judiciário brasileiro, não é de estranhar, portanto, que se sinta confortável para fazer o mesmo 

diante de uma juíza convocada para atuar em segundo grau. O perigo do jogo duro, voltando 

ao autor do conceito, é que essas práticas vão, ao longo do tempo, tensionado e esgarçando os 

acordos e dinâmicas políticas e institucionais existentes entre os atores, representando sérias 

ameaças à democracia. 

Explicitam-se, assim, as diferentes visões de mundo existentes em como lidar com “a 

realidade”, e o choque entre essas visões tomou forma jurídica através do processo 

administrativo disciplinar instaurado contra a juíza. Mas não posso deixar de ponderar que, ao 

                                                      
181 Digo indiretamente neste contexto pois, como já expus, os colegas da magistrada não defendem 

confessadamente que estão buscando censurá-la diante de suas decisões garantistas. 
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menos no caso concreto, foi a juíza quem foi diretamente prejudicada pelo jogo duro, e não a 

cúpula do tribunal que propositalmente deixa de aplicar o que já é pacificado pelos Tribunais 

Superiores no que toca a entendimentos mais garantistas da norma.  Além disso, resta evidente 

que não só há uma pressão interna contra colegas de Câmara que pensam diferente da cúpula 

em matéria penal, como há também o enfrentamento político, ofertado às claras em eventos, 

entrevistas, notas institucionais, entre outros, o que também pode significar uma outra estratégia 

de enfrentamento também às claras, com o fim de influenciar e pressionar os demais 

magistrados vinculados ao tribunal. 

 

5.2 Disputas da magistratura garantista na jurisdição criminal 

 

A pesquisa permitiu inferir que, em um primeiro momento, os órgãos correcionais locais 

vinculados ao TJSP (Corregedoria e Órgão Especial) consideraram que a magistrada Kenarik 

havia violado o princípio da colegialidade em 3 dos 11 casos constantes em sua denúncia e o 

dever de cuidado em 5 dos casos analisados. Em grau de recurso, o Conselho Nacional de 

Justiça reformou a decisão local e um dos argumentos centrais dessa decisão foi de que o 

processo do TJSP que condenou a magistrada Kenarik, em seu escopo, demonstraria uma 

tentativa de censura velada às suas decisões judiciais. Os argumentos vencedores no CNJ (e na 

PGR) seguiram a linha apresentada pela magistrada em sua defesa, de que revestidos de 

violação de princípios e preocupação pelos ritos burocráticos de Câmara colegiada, os colegas 

de Kenarik no TJSP buscavam camuflar possivelmente outra motivação do incômodo do 

Tribunal: a insurgência da juíza contra uma lógica encarceradora da Câmara Criminal em que 

atuava.  

Ao contrário de seus colegas de Câmara, a narrativa da juíza é que sua atuação tirou 

alguns réus do rumo “natural”, que seria a manutenção de suas prisões ou a manutenção de 

ilegalidades contra elas. Ou seja, existiria por parte dela uma busca e análise de uma verdade 

processual, baseada na justiça, que deveria prevalecer diante de ritos burocráticos do tribunal. 

Nesse sentido: 

 

Essa situação desnatura diretamente a finalidade da investigação sob a 

perspectiva epistemológica, em que seu objeto seria uma possível tentativa de 

reconstituição fática aproximativa da verdade, como uma correspondência da 

hipótese com o mundo. Se entendermos que a verdade sempre deverá, mesmo 

que de forma utópica, consistir em um dos principais objetivos que norteiam 
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o procedimento, ainda que não seja o único fim que o processo persegue, é 

imprescindível discutir a correta reconstituição dos fatos. 182  

 

Consegue-se admitir dos documentos analisados, nesse prisma, que, ao menos para o 

Conselho Nacional de Justiça, as justificativas legais que embasam a formulação da decisão 

que pretendia punir disciplinarmente a juíza advêm de um descontentamento do corpo de 

trabalho do Tribunal de Justiça, que tem comumente entendimento contrário ao de Kenarik, 

como já expus. O Conselho parece ter interpretado que, atenta à condição dos réus e suas 

trajetórias processuais, a juíza Kenarik julgou os processos de acordo com a vertente mais 

sublime do trabalho de um representante do poder punitivo do Estado183. Tanto que o CNJ 

argumenta que haveria uma divergência jurisprudencial, indicando, a meu ver, que a visão de 

mundo da magistrada – é claro, formalizada em suas decisões judiciais – seria justificável.  

Os conflitos existentes entre essas visões de mundo ou da realidade absorveram a 

discussão sobre colegialidade e independência judicial no caso que estudei. Em um primeiro 

plano, para tratar das garantias institucionais dispensadas a juízes de Direito para o livre 

exercício de suas funções, como visto no capítulo sobre independência judicial, cabe reforçar 

que essa função de julgar traz consigo respaldo das garantias, também pressupostos para a 

existência do sistema e da confiança social neste. Inclusive, a Constituição de 1988 traz a 

garantia da independência do juiz diante das pressões internas e/ou externas. Portanto, cabe ao 

Estado aliar-se a função do magistrado e permitir que ele aja sem interferência: 

 

Por isso, o juiz deve subordinar-se única e exclusivamente à Constituição e às 

leis, sendo que quanto a estas poderá deixá-las de aplicar se reconhecê-las 

inconstitucionais, valendo-se do exercício do controle difuso.184  

 

Muito mais do que predicados do juiz, as garantias da magistratura são garantias do 

funcionamento do sistema de Justiça. Juízes independentes e imparciais são juízes que não 

mudam suas decisões por interesses políticos ou econômicos. São aqueles que buscam a 

                                                      
182 MOSCATELLI, Lívia Yuen. N. Considerações sobre a confissão e o método Reid aplicado na investigação 

criminal. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, Porto Alegre, v. 6, n. 1, p. 361-394, jan./abr. 2020. p. 

382. 
183 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. O Nascimento da Criminologia Crítica. [S.l.: s.n.], [20--]. 1 Vídeo (90 min). Aula 

on-line. Publicado pelo canal Politicrim. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=xke0rDhbmOY. 

Acesso em: out. 2020.  
184 ABREU, Desembargador Federal Nylson Paim. Princípio do juiz natural. Revista do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, [S.l.], v. 17, n. 9, 2005. p. 15. 

https://www.youtube.com/watch?v=xke0rDhbmOY
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verdade185 e a justiça no processo e, exatamente pela busca da justiça, não podem ser afastados 

de onde exercem sua profissão. Pensando ainda sobre a independência e imparcialidade, uma 

outra dimensão do caso Kenarik no Conselho Nacional de Justiça gira em torno do possível 

ativismo que ela representaria no TJSP ao dissonar do pensamento majoritário de seus colegas 

de Câmara. Afinal, ela tomou decisões judiciais e administrativas diferentes das usuais sob a 

justifica de urgência da situação dos réus. Mas como a magistrada se coloca como garantista, 

posso auferir que, para ela, sua noção de ativismo se justifica quando se trata de prestigiar os 

direitos do cidadão. Nesse sentido:  

 

Não obstante os argumentos apresentados pela doutrina que apoia a visão 

ainda tradicionalista do self restraint quanto ao exercício da atividade 

probatória do juiz no âmbito do processo penal, o certo é que o ativismo 

judicial não representa qualquer risco ao sistema acusatório e ao princípio da 

imparcialidade do juiz.  

Modernamente não há, nem mesmo no ordenamento jurídico anglo-saxão, um 

sistema acusatório puro. A interligação entre a atuação das partes e do juiz é 

o resultado de uma atividade jurídica que tem por objetivo final um processo 

justo e équo.  

Outrossim, barreiras externas ao processo penal, como, por exemplo, a 

pobreza, recomenda maior atuação do magistrado no exercício de seus 

poderes instrutórios. A desigualdade existente entre a parte que está amparada 

pela assistência judiciária gratuita e aquela que paga pelo exercício de sua 

Defesa justifica um maior ativismo judicial.  

Igualmente não se observa qualquer mácula ao princípio da imparcialidade do 

juiz (se é que existe efetivamente algum ser humano totalmente imparcial), 

uma vez que o exercício dos poderes instrutórios voltados à produção 

probatória não decorre de uma postura tendenciosa e vinculada aos interesses 

de uma determinada parte que compõe a relação jurídica processual, mas, sim, 

ao objetivo último da atividade jurisdicional, que é a busca de um processo 

justo e équo186.  

 

Entretanto, como visto, através de pesquisa preliminar para esta dissertação, foi possível 

identificar e avaliar alguns casos em que a independência judicial foi colocada em debate diante 

de processos administrativos de natureza disciplinar. Para o Conselho Nacional de Justiça, e 

para a defesa da magistrada, o modo de expressão de suas convicções durante a atuação 

profissional, como analisamos ao longo do capítulo que trata da análise da documentação, por 

desagradar o pensamento majoritário do Tribunal paulista, sofreu punição. Em outras palavras, 

                                                      
185 MOSCATELLI, Lívia Yuen N. considerações sobre a confissão e o método Reid aplicado na investigação 

criminal. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, Porto alegre, v. 6, n. 1, p. 361-382. jan./abr. 2020. 
186 SOUZA, Artur César de. O ativismo judicial no processo penal e a imparcialidade do juiz. Revista de Doutrina 

da 4ª Região, [S.l.], v. 25, n. 17, 2007. p. 21-22. 
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a independência judicial estava sendo violada, pois Kenarik só poderia decidir em um só 

sentido, aguardando as rotinas burocráticas do colegiado se exaurirem, mesmo diante de prisões 

ilegais.  

No diálogo entre as teorias até o momento interpretadas, é possível auferir que para uma 

magistrada com o perfil “garantista” a ideia do operador do Direito como imparcial em todas 

as suas decisões é impossível. Cada indivíduo conteria as cargas histórico-sociais presentes em 

sua trajetória. Isso significa que o magistrado deveria levar em suas análises todo arcabouço 

teórico-social de suas experiências de vida para analisar o sujeito que possivelmente cometeu 

crimes. Kenarik, aliás, utilizou como um de seus argumentos principais seu conhecimento sobre 

a realidade do sistema prisional paulista. Nesse sentido, para ela:  

 

O Direito não é uma coisa estática. O Direito é o resultado de uma contínua 

luta. Por sinal, sempre temos uma porção autoritária, uma posição com poder 

e a luta entre arbitrariedade, exercício arbitrário do poder, exercício sem 

limites do poder e contenção do poder é eterno. Isto é dinâmico: sempre vamos 

ter de lutar contra uma porção autoritária e, consequentemente, contra 

interesse e contra poder. Isso é a luta. Sempre que fomos (os operadores do 

Direito) na história da humanidade úteis e tivemos algum sucesso na 

contenção do exercício do poder punitivo foi porque o entendemos como um 

poder político: uma faceta do poder. Neste sentido Tobias Barreto já dizia que 

não havia necessidade de justificar a pena, já que seria o mesmo que justificar 

a guerra. A guerra e o poder punitivo são fatos de poder.  

Assim, tanto a guerra quanto o poder punitivo serão controlados não pelos 

livros que escrevermos justificando a guerra justa [...]. Escrevemos tratados 

sobre a pena como se os livros fossem solucionar o exercício de poder, 

entretanto, temos de fazer a teoria de contenção racional do exercício do poder 

punitivo.187 

 

Sob esse aporte, ainda, percebo que o progressismo jurídico serve de apoio a 

magistratura garantista, ao menos quando analisamos o caso estudado. As teorias progressistas 

aplicadas ao Direito vêm de encontro à tentativa de incorporar a racionalidade no ordenamento 

jurídico. Porém, não a racionalidade positiva cega e rígida, a racionalidade aplicada às escolhas 

individuais, que neste trabalho muito dialogam com a escolha que a magistrada tomou em seus 

julgados. Ou seja: juízes progressistas se enxergam como juízes aliados ao bom funcionamento 

do Estado Democrático de Direito, pois pregam a interpretação da norma de maneira justa e 

contextualizada. Assim:  

                                                      
187 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. O Nascimento da Criminologia Crítica. [S.l.: s.n.], [20--]. 1 vídeo (87 min). 

Aula on-line. Publicado pelo canal Politicrim. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=xke0rDhbmOY. Acesso em: out. 2020.  

https://www.youtube.com/watch?v=xke0rDhbmOY
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Numa democracia constitucional concebida em paradigmas liberais, deve-se, 

sobretudo, assegurar a garantia aos direitos fundamentais dos cidadãos, 

atribuindo-se respeitabilidade à Constituição e à dinâmica de direitos nela 

materializada.  

A Constituição, documento no qual se declaram os direitos fundamentais dos 

cidadãos que se impõem ante os processos majoritários de formação da 

vontade política, tem como escopo primordial proteger os direitos e liberdades 

individuais que asseguram a autonomia moral dos indivíduos –  sentido 

deontológico de validade das normas e princípios constitucionais. 

Isso significa que os direitos constitucionalmente assegurados devem ser 

interpretados como comandos impositivos, e não como simples valores que, 

em algumas hipóteses específicas, têm preferência em relação aos demais.  

Nesse sentido, os direitos fundamentais devem estar garantidos nas 

Constituições, tanto por intermédio de regras como de princípios, para que o 

Estado e a comunidade respeitem a inviolabilidade dos direitos e liberdades 

individuais dos cidadãos.  

Esses direitos fundamentais constitucionalmente garantidos – direitos 

individuais – preenchem o próprio conteúdo da democracia, bem como traçam 

os limites e contornos de atuação dos poderes estatais188.  

 

Inclusive, essas violações podem ter relação com uma possível adaptação dos sistemas 

de Justiça criados nos países considerados desenvolvidos189 e transplantados no Brasil como se 

todas as sociedades no globo operassem de uma mesma maneira. Corroborando com o trecho 

citado acima, as consequências de uma formação iluminista pouco integrada são claras: seria, 

então, o Tribunal de Justiça paulista um tribunal violador, que só admite a expansão do sistema 

prisional e pede a seus servidores – magistrados – que continuem aplicando a norma sem 

observar as discrepâncias e desigualdades do nosso sistema carcerário?  

Mas uma questão que se mostra importante, e que não foi foco deste trabalho – mas 

talvez mereça novos trabalhos de apuração –, é como magistradas como Kenarik, que 

representam visões de mundo muito diferentes da instituição (mais especificamente ao papel já 

exposto da magistrada na fundação e atuação na Associação Juízes para a Democracia, entidade 

privada assumidamente crítica ao encarceramento em massa e à banalização das prisões), não 

                                                      
188 VERBICARO, Loiane Prado. A Judicialização da Política à luz da Teoria de Ronald Dworkin. In: CONPEDI 

–  Fortaleza. Anais do XIV Congresso Nacional. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2005. p. 9. 
189 Sob esta perspectiva, Boaventura de Sousa Santos fala da criação da ideia de desenvolvido e subdesenvolvido 

como consequência do fenômeno da globalização. O autor define a globalização, inclusive, como: “O processo 

pelo qual determinada condição ou entidade local estende a sua influência a todo o globo e, ao fazê-lo, desenvolve 

a capacidade de considerar como sendo local outra condição social ou entidade rival”. Mais em:  SANTOS, 

Boaventura de Souza. Por uma concepção multicultural de direitos humanos. In: SANTOS, Boaventura de Sousa 

(org.). Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo multicultural. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2003. p. 433. Assim, correlaciona como o movimento acirrou a desigualdade social. A globalização 

não apenas teria espalhado em escala global um determinado modo de vida, mas, também, agravado as 

desigualdades sociais. 
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só conseguem ingressar na carreira através de concurso público como são convocadas para 

atuar em segunda instância e em área criminal? Vale lembrar também que, logo após a decisão 

de condenação à pena de censura, em fevereiro de 2017, Kenarik foi nomeada desembargadora 

no Tribunal paulista em novembro do mesmo ano, uma promoção dentro da carreira, promovida 

pela mesma instituição. 

Ou seja, se as pesquisas e os dados indicam que o TJSP é um tribunal “encarcerador”, 

porque magistradas como Kenarik continuam a ingressar e atuar na instituição? Seria algum 

tipo de “falha” do próprio tribunal permitir a atuação de membros com esse perfil? Minha 

pesquisa não permitiu chegar a maiores conclusões sobre essas questões, mas apontou para o 

fato de que a pressão existe contra seus membros de maneira absolutamente clara e concreta, o 

que pode representar uma séria ameaça à independência judicial de determinados perfis de 

juízes de Direito no estado.  

 

5.3  O CNJ como ator sensível aos desafios do sistema prisional 

 

Já expus uma análise histórica do surgimento do Conselho Nacional de Justiça que se 

proporia a atuar como órgão capaz de gerar maior eficiência do Judiciário brasileiro, atuar como 

órgão fiscalizador e, por fim, como fiador do trabalho que se espera seja praticado pela 

magistratura nacional em busca do bem comum. Essa análise foi importante para a pesquisa, 

pois, como pude concluir, havia o receio da magistratura que esse órgão representasse, na 

prática, um instrumento de censura e de interferência na independência judicial dos juízes de 

direito, mas, no caso estudado neste trabalho, foi o CNJ quem interpretou como sendo censura 

e violação à independência judicial da magistrada Kenarik a decisão do Órgão Especial local.  

Contudo, voltando a questão das disputas entre entendimentos garantistas ou 

punitivistas existente entre o TJSP e Tribunais Superiores, e entre a magistratura garantista e o 

TJSP, também é importante olhar para como o CNJ se coloca nesse debate – mais precisamente 

na agenda do sistema prisional e o papel do Judiciário –, já que foi o órgão competente para 

julgar o caso da magistrada Kenarik.  

Nesse sentido merece destaque a criação do Departamento de Monitoramento e 

Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas 

(DMF), criado pela Lei nº 12.106/2009, que é a área do Conselho Nacional de Justiça 
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responsável por iniciativas relacionadas ao sistema carcerário, à execução penal e à execução 

de medidas socioeducativas: 

 

Constituem objetivos do DMF, dentre outros correlatos que poderão ser 

estabelecidos administrativamente:  

I – monitorar e fiscalizar o cumprimento das recomendações e resoluções do 

Conselho Nacional de Justiça em relação à prisão provisória e definitiva, 

medida de segurança e de internação de adolescentes; 

II – planejar, organizar e coordenar, no âmbito de cada tribunal, mutirões para 

reavaliação da prisão provisória e definitiva, da medida de segurança e da 

internação de adolescentes e para o aperfeiçoamento de rotinas cartorárias;  

III – acompanhar e propor soluções em face de irregularidades verificadas no 

sistema carcerário e no sistema de execução de medidas socioeducativas;  

IV – fomentar a implementação de medidas protetivas e de projetos de 

capacitação profissional e reinserção social do interno e do egresso do sistema 

carcerário;  

V – propor ao Conselho Nacional de Justiça, em relação ao sistema carcerário 

e ao sistema de execução de medidas socioeducativas, a uniformização de 

procedimentos, bem como de estudos para aperfeiçoamento da legislação 

sobre a matéria;  

VI – acompanhar e monitorar projetos relativos à abertura de novas vagas e 

ao cumprimento da legislação pertinente em relação ao sistema carcerário e 

ao sistema de execução de medidas socioeducativas;  

VII – acompanhar a implantação e o funcionamento de sistema de gestão 

eletrônica da execução penal e de mecanismo de acompanhamento eletrônico 

das prisões  provisórias;  

VIII – coordenar a instalação de unidades de assistência jurídica voluntária no 

âmbito do sistema carcerário e do sistema de execução de medidas 

socioeducativas. 

 

A criação do DMF inegavelmente representa o reconhecimento institucional da agenda 

do sistema prisional como foco de atenção por parte daquele órgão externo, mas não somente 

esse elemento histórico é relevante.  

Um ano antes, na verdade, o CNJ já havia deflagrado um grande projeto relacionado à 

agenda prisional com os mutirões carcerários, e que teve enorme repercussão ao expor para a 

sociedade a situação caótica do sistema prisional com milhares de pessoas presas injustamente, 

e o projeto “Começar de Novo”, de incentivo à empregabilidade de egressos do sistema 

prisional e à oferta de emprego àqueles que ainda estão encarcerados – ambos capitaneados 

pelo então presidente do CNJ ministro Gilmar Mendes. Aliás, chama a atenção que no próprio 

site do CNJ a respeito desse segundo projeto, especificamente, o órgão afirma estar investindo 

“contra a cultura do encarceramento ao tentar controlar a quantidade de pessoas dentro das 

penitenciárias, mas também colocar a vida dessa população, tradicionalmente marginalizada 
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pela sociedade como foco de uma política pública.”190 Uma ideia muito semelhante àquelas 

externadas pela magistrada Kenarik e seus colegas garantistas ao longo de suas carreiras. 

Em fevereiro de 2015, outro grande sinal de compromisso institucional do CNJ com a 

agenda do sistema prisional foi o lançamento das audiências de custódia em São Paulo, no 

modelo de acordo que posteriormente seria replicado em todo o país envolvendo CNJ e o 

TJSP191 – projeto capitaneado pelo então presidente do CNJ e STF ministro Ricardo 

Lewandowski. Na prática, as audiências de custódia sofreram enorme resistência do Ministério 

Público, das Polícias e de parte da magistratura, que viram no instrumento uma ameaça à 

punição e à ideia de que somente a prisão preventiva para casos de flagrantes seria a resposta 

adequada para o crime, mas o empenho dos atores envolvidos em sua implementação acabou 

se sobrepondo e atualmente este novo procedimento foi consolidado em boa parte das comarcas 

do país.  

No mesmo ano de 2015, foi o Supremo Tribunal Federal que, ao apreciar a ADPF 347 

que tratava das graves violações de direitos fundamentais do sistema prisional brasileiro, 

reconheceu se tratar de um sistema hipertrofiado e que não para de crescer, transformando as 

prisões brasileiras em espaços de violações de direitos fundamentais constantes, como, por 

exemplo, a prática de tortura, insalubridade das celas, falta de água potável, ausência de política 

de saúde, educação e trabalho, além da marcante ausência de assistência jurídica e da falta de 

controle quanto ao cumprimento das penas e progressão de regime. Exatamente devido a esse 

cenário de crônico descumprimento de direitos é que o Supremo Tribunal Federal decidiu, em 

sede de Medida Cautelar, declarar o “estado de coisas inconstitucional” do sistema prisional 

brasileiro, e determinou uma séria de medidas urgentes a serem tomadas por diversos órgãos 

da Administração Pública192. 

Nesse sentido, ainda que não esteja propondo uma análise da efetividade ou acerto 

dessas políticas públicas neste momento, trazer para a pesquisa a dimensão desse recente 

histórico me parece importante, pois evidencia que o órgão que iria julgar o recurso da 

magistrada Kenarik tem, ao menos institucionalmente e nos últimos 12 anos, um claro interesse 

                                                      
190 Disponível em https://www.cnj.jus.br/estado-de-coisas-inconstitucional-nas-prisoes-repercute-dentro-e-fora-

do-pais/. Acesso em: 5 maio 2021. 
191 Ao término do ano o CNJ publicou a Resolução 213/2015 disciplinando as audiências de custódia em todo o 

país, na prática regulamentando o procedimento e dando sinal claro de adesão à essa agenda especifica. Disponível 

em: https://atos.cnj.jus.br/files/resolucao_213_15122015_22032019145102.pdf  
192 Para compreender os contornos exatos da decisão em referência, ler “O Estado de Coisas Inconstitucional na 

ADPF 347 e a sedução do Direito: o impacto da medida cautelar e a resposta dos poderes políticos”, de Bruno 

Baía Magalhães, em Rev. direito GV vol.15 no. 2, São Paulo, 2019. 

https://www.cnj.jus.br/estado-de-coisas-inconstitucional-nas-prisoes-repercute-dentro-e-fora-do-pais/
https://www.cnj.jus.br/estado-de-coisas-inconstitucional-nas-prisoes-repercute-dentro-e-fora-do-pais/
https://atos.cnj.jus.br/files/resolucao_213_15122015_22032019145102.pdf
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na agenda prisional. Interesse esse, via de regra, com foco no reconhecimento de violações de 

direitos fundamentais das pessoas presas, da necessidade de racionalizar o papel da Justiça 

criminal nas prisões desnecessárias, da ruptura com o encarceramento em massa, e de indução 

para que o sistema de Justiça seja mais efetivo na garantia de direitos da pessoa presa.193  

Assim, me parece possível auferir que, à época do julgamento do pedido revisional de 

Kenarik pelo CNJ, a magistrada encontrou uma instituição que, no mínimo, é sensível às 

mazelas do sistema prisional, pano de fundo, como já expus, das decisões judiciais objeto da 

denúncia contra ela194 – cenário esse oposto ao encontrado na cúpula do TJSP, como já tratei 

anteriormente. A magistratura garantista, assim, parece ter encontrado ressonância às suas 

demandas e visões de mundo no CNJ, ainda que, ressalto novamente, não propus neste trabalho 

avaliar detidamente os projetos e políticas capitaneadas pelo Conselho. De qualquer forma, o 

que me parece inegável é a aderência de uma agenda pró direitos no sistema prisional – 

comumente verbalizada pela magistratura garantista – no CNJ.  

Nesse contexto, as manifestações dos integrantes do CNJ quando do julgamento 

revisional do caso – mais precisamente o conselheiro Alkimin, relator do voto vencedor, e a 

presidente Carmén Lúcia, que se manifestaram –, bem como o placar da votação (10 a 1), 

acabaram sinalizando que houve uma compreensão que Kenarik tinha autorização para fazer 

algo diferente do previsto, ou seja, determinar sumariamente a soltura de pessoas presas 

ilegalmente, e que esse algo novo era justificável diante do papel esperado da magistratura na 

esfera penal diante do sistema prisional que temos. Esse reforço jurídico e institucional a ao 

menos um dos pilares da ideia de garantismo penal que juízes de Direito como Kenarik 

defendem me parece evidente, e no caso estudado não considero que tenha havido algum tipo 

de acaso nesse sentido. Ao contrário, da análise dos argumentos das partes, da literatura, do 

perfil de Kenarik e do TJSP, bem como do histórico do próprio CNJ na agenda prisional, tenho 

como muito provável que o CNJ iria decidir como decidiu, já que institucionalmente tem se 

                                                      
193 Para além da relevância da decisão citada, destaco que o STF tradicionalmente se alinha nesse sentido aos 

projetos que destaquei, valendo lembrar que há um rodizio na presidência do CNJ cujo cargo é de direito do 

Presidente do Supremo, cargo que também é ocupado através de um rodizio. Assim, ao menos no plano 

institucional, as agendas tocadas pelos Ministros e Ministras do STF quando na presidência no CNJ alimentam os 

entendimentos do próprio tribunal na agenda prisional, e vice-versa. 
194 Além disso, relembro novamente, a própria magistrada tinha uma notória atuação nessas agendas de interesse 

do CNJ e era, à época, como hoje, reconhecida pelo movimento de direitos humanos e pelos operadores do direito 

na área. E, ainda, como já expus, a magistrada denunciou publicamente o que considerava uma perseguição por 

conta de suas convicções garantistas, e teve o apoio institucional de diversos personagens da sociedade civil e de 

operadores do direito. 
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colocado ao lado daqueles que não se conformam com o estado de coisas inconstitucional do 

sistema brasileiro. Tal como Kenarik. 
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CONCLUSÕES 

 

Ao longo desta dissertação procurei apresentar primeiramente, ainda que em caráter 

introdutório, possíveis lentes de estudo do que chamei como caso Kenarik. Em seguida, 

apresentei que a escolha metodológica foi analisar como mecanismos de controle 

administrativos da magistratura estavam sendo disputados por diferentes atores diante de um 

caso concreto em que uma magistrada assumidamente “garantista” e “progressista” fora punida 

por seus colegas de tribunal, e absolvida posteriormente pelo CNJ. Sob a forma de um processo 

disciplinar, o tribunal local avaliou que a conduta da magistrada em determinar a soltura de réus 

presos monocraticamente violava o princípio da colegialidade e o dever de cautela inerente a 

atividade jurisdicional. Ao recorrer de sua condenação, a magistrada teve uma vitória no CNJ 

que, por ampla maioria, enxergou em sua condenação uma tentativa de censurar a atividade 

jurisdicional, violando sua independência judicial. 

Nos debates argumentativos entre o que chamei de acusação e defesa, procurei dissecar 

as ideias de lado a lado e concluí que houve um conflito entre visões de mundo diferentes a 

respeito do papel esperado da jurisdição penal diante do sistema prisional paulista. Mostrei que 

o TJSP, tribunal ao qual estava vinculada a magistrada, publicamente defendeu a não aplicação 

de entendimentos jurisprudências garantistas, até mesmo aqueles que provêm das cortes 

superiores. Mais: considera que o tribunal é agente da segurança pública, e que a realidade 

local, com a presença de organizações criminosas e com o maior sistema prisional do país 

justificariam uma postura mais “dura” dos juízes locais. Do outro lado, a magistrada defendeu 

que é justamente a realidade do sistema prisional, enquanto lugar de violação de direitos, que a 

obrigou a tomar decisões judiciais e medidas administrativas diferenciadas para prover com 

urgência direitos às pessoas presas. No cotejo entre essas visões antagônicas do papel esperado 

da magistratura penal, Kenarik foi condenada.  

Na sequência, foi o CNJ quem foi acionado para dirimir o conflito. Órgão este que tem 

sido um ator relevante na construção de políticas públicas voltadas a garantias de direitos das 

pessoas presas, da racionalização do uso de prisões preventivas e da produção de dados que 

evidenciam a necessidade de mudanças diante do alto grau de violações de direitos 

fundamentais.  
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Mostrei também como a ideia da independência judicial foi sendo construída ao longo 

do tempo dentro e fora do Brasil, sua centralidade para o exercício da jurisdição e, mais ainda, 

como o conceito é objeto de disputas constantes mesmo entre os atores do sistema de justiça, 

como o caso Kenarik mostrou. Para o TJSP, Kenarik não podia exercer sua independência 

frente aos seus colegas de Câmara, mesmo que se tratasse de casos em que havia réus presos 

ilegalmente. A burocracia e rotinas administrativas internas seriam mais relevantes do que o 

exercício jurisdicional monocrático da juíza. Ao mesmo tempo, mostrei como o mesmo tribunal 

utiliza pública e institucionalmente o argumento da independência judicial de seus membros 

para justificar a não aplicação de entendimentos garantistas das cortes superiores em matéria 

penal. E que esse aparente paradoxo, a bem da verdade, sinaliza com muita riqueza que, ao 

menos nos últimos anos, a cúpula do tribunal entende que o caminho da jurisdição paulista deve 

ser o de prender e deixar preso. 

Chegando ao CNJ, expus seu histórico de criação absolutamente não pacificado, no qual 

havia forte resistência da magistratura que denunciava a criação de um órgão que iria, 

justamente, violar sua independência judicial. Ao mesmo tempo, analisei que foi justamente o 

CNJ quem utilizou como argumento central na fundamentação da absolvição de Kenarik a 

defesa da independência dos juízes e, ainda, acusou frontalmente o TJSP de utilizar de processo 

disciplinar como uma estratégia de censurar entendimento de uma juíza que pensava diferente. 

Ainda, procurei expor que, diferentemente da cúpula do TJSP, o CNJ é institucionalmente 

sensível às mazelas do sistema prisional brasileiro, e há mais de dez anos tem tido forte presença 

na agenda prisional no sentido de induzir boas práticas, criar políticas públicas mais eficientes, 

produzir dados e, principalmente, forçar novas práticas da magistratura que atua na Justiça 

criminal. No conflito entre visões de mundo diferentes, dessa vez colocadas entre TJSP e CNJ, 

Kenarik teve no órgão externo a adesão quase total de seus argumentos, evidenciando, a meu 

ver, uma aderência daquele órgão à ideia central da magistrada de que, diante da realidade do 

sistema carcerário, o juiz pode e deve agir para sanar uma ilegalidade, ainda que tenha, para 

isso, que mudar práticas administrativas e procedimentais onde atua. 

Também me vali da teoria sobre o garantismo penal como postulado do Estado de 

Direito para classificar as decisões judiciais alvos de controle disciplinar por parte do Tribunal 

de Justiça de São Paulo, bem como para classificar o perfil de Kenarik como magistrada. Como 

já expus, o garantismo se baseia nos ideais iluministas e modernos, que foram sendo 

desenvolvidos ao longo do tempo, em especial nos países europeus, e para além de expandir-se 
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em todos os ramos do Direito, no processo penal ele o orienta para que seja instrumento de 

transformação positiva da sociedade, e não mero mecanismo de controle social195. Para 

Ferrajoli, principal referência da teoria, garantismo é um modelo jurídico calcado em três 

princípios: estreita legalidade, orientado com técnicas de intervenção aptas a minimizar a 

violência e maximizar a liberdade, e de vínculos impostos ao poder punitivo do Estado para 

proteger as garantias do cidadão196. 

A meu ver, diante do fato de o Brasil possuir a terceira maior população carcerária do 

mundo197 e de que a política criminal já consegue observar como a criminalização das condutas 

praticadas por classes menos favorecidas tem causado a superlotação dos presídios198, a 

magistratura penal não pode mais apenas atentar-se às condições e verdades processuais – como 

trâmites burocráticos e prazos –, mas também a todo o sistema que leva a pessoa a ser presa. 

Crucial, para mim, que o papel do juiz enquanto operador da lei seja o que reformula aquilo 

que sistemicamente viola garantias fundamentais – e, ao que a pesquisa mostrou, também 

parece ser essa a visão de Kenarik sobre o tema. Assim, este trabalho caminha sob a perspectiva 

de que se estará reiteradamente empurrando aos presídios pessoas que, em sua maioria, 

deveriam ter respaldo estatal, e não punição pelas más condições de vida199. A violação ocorre 

em tantas esferas quanto é possível diagnosticar como magistrados atentos às mazelas do 

cárcere são punidos.200 

                                                      
195 PRADO, Geraldo. Prisão e liberdade. Revista Jurídica, [S.l.], v. 48, n. 278, dez. 2000. p. 67. 
196 FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. 
197 Dados de todo o mundo podem ser localizados em: https://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/prison-

population-total?field_region_taxonomy_tid=All. Acesso em: mar. 2021. 
198 O inimigo já foi declaradamente o negro, o indígena, as mulheres e os pobres. Com os avanços das lutas sociais, 

os direitos humanos foram se embrenhando nas leis nacionais e municipais em busca da igualdade, entretanto, essa 

equidade não se reflete no cotidiano político-criminal-urbano. Somos um país racista que segrega e prende sua 

população majoritariamente negra, estigmatizando e taxando novamente o inimigo. Os índices são indubitáveis: 

70% dos moradores de rua são negros (SOBRINHO, 2020). O Brasil também encarcera em sua maioria a 

juventude. O Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, atualizado em junho de 2017, indica que 

46,2% das pessoas privadas de liberdade no Brasil são de cor/etnia parda, seguido de 35,4% da população 

carcerária de cor/etnia branca e 17,3% de cor/etnia preta. Somados, pessoas presas de cor/etnia pretas e pardas 

totalizam 63,6% da população carcerária nacional. Mais em: ALMEIDA, Julia de Moraes. Criminalização da 

pobreza, inimigo urbano e população de rua: por que São Paulo vive o quadro mais drástico de sua história? In: 

SHECAIRA, Sérgio Salomão; FERRARINI,  Luigi Giuseppe Barbieri; ALMEIDA, Julia de Moraes. 

Criminologia: estudos em homenagem ao Professor Alvino Augusto de Sá. Belo Horizonte: Editora D’Placido, 

2020. p. 298. 
199 Neste sentido, importante nos atentarmos aos trabalhos clássicos da Sociologia da Punição e que exemplificam 

o papel declarado e não declarado da prisão como pena típica das sociedades capitalistas. Nesse sentido, ver: 

Rusche (1933 [1978]); Rusche e Kirchheimer (1939 [2004]) e Melossi e Pavarani (1981 [2006]). 
200 Alvino Augusto de Sá afirma que: “Temos que caminhar do tratamento penitenciário ‘centrado no autor’ 

(Schneider, 1991, p. 218) para um tratamento centrado na relação preso-sociedade, incluída aí a própria vítima. 

Deve-se trabalhar sobre a interação entre autor, vítima e sociedade, através [...] de ‘recompensa’, buscando-se 

restabelecer a paz. Romano, Professor de Filosofia Política da Unicamp (Universidade de Campinas – São Paulo), 

https://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/prison-population-total?field_region_taxonomy_tid=All
https://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/prison-population-total?field_region_taxonomy_tid=All
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Partindo do pressuposto trazido por García-Pablos de Molina201, para quem o controle 

social, de acordo com a criminologia, seria definido como aquelas “instituições, estratégias e 

sanções sociais que pretendem promover e garantir referido submetimento do indivíduo aos 

modelos e normas comunitários”, também é possível analisar como a independência judicial 

pode ser utilizada em sentidos opostos, a depender dos objetivos postos pelos atores do sistema 

de Justiça. É que a lei, nas palavras do autor, "passa pelo crivo de certos filtros altamente 

seletivos e discriminatórios que atuam guiados pelo critério do status social do infrator”. Assim, 

os juízes de Direito não são os mensageiros desses interesses, mas os “filtros a serviço de uma 

sociedade desigual”. Kenarik, nesse sentido parece ter se colocado como uma magistrada que 

tencionava esse papel esperado para a atividade jurisdicional na Justiça criminal no TJSP e 

compreendia que as pessoas privadas de liberdade são, em resumo, “o produto final do 

funcionamento discriminatório do sistema legal”202, e contra isso atuava203. Todavia, ao realizar 

esse movimento dentro de um órgão punitivista, logo houve reação de seus pares, que a 

processaram e a condenaram por não atuar como o esperado.  

Na disputa pelo direito de dizer o Direito na jurisdição penal – lembrando o franco 

enfrentamento que a cúpula do TJSP faz contra o STF e STJ – e através de um sistema legal 

que é e funciona de modo discriminatório, os juízes de Direito, como os colegas de Kenarik, 

externalizaram em seus entendimentos (alegadamente) técnicos suas próprias visões de mundo, 

nem que, para isso, fosse preciso reconhecer que algumas pessoas poderiam continuar presas 

ilegalmente. No caso do TJSP, houve uma deflagrada atuação no sentido de orientar 

internamente os membros da corte como engrenagem que sustenta o encarceramento no estado, 

                                                      
em suas reflexões sobre o problema da violência (1996), analisa o pensamento de Platão, e o cita, a partir do 

diálogo ‘O Político’, nos seguintes termos: ‘Qual será o melhor Juiz? O que faria morrer todos os injustos e 

prescreveria aos justos comandar a si mesmos? Ou o juiz que, dando autoridade aos justos e deixando viver os 

injustos, tornaria estes últimos submissos, voluntariamente, a esta autoridade?’ Platão, comenta Romano, não 

segue esta pista enganosa. Há um terceiro juiz, diz ele (Platão), ‘supondo-se que ele exista, é claro’, ‘o que tomando 

na mão uma parcela única onde reina a divisão, não faria nenhum dos membros perecer mas, após tê-los 

reconciliado para o futuro, dando-lhes leis, seria capaz de vigiar para que eles fossem amigos uns dos outros’”. 

Prisionização: um dilema para o cárcere e um desafio para a comunidade. Revista Brasileira de Ciências 

Criminais, [S.l.], v. 21, p. 117, 1998. 
201 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio; GOMES, Luiz Flávio. Criminologia. 5. ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2006. p. 96-97. 
202 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio; GOMES, Luiz Flávio. Criminologia. 5. ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2006. p. 97. 
203 Aliás, explicitando o caráter discriminatório do sistema legal, o último Censo do Poder Judiciário, publicado 

pelo Conselho Nacional de Justiça  (CNJ), indica que 80,9% dos magistrados brasileiros que ingressaram entre 

2012 e 2013 são brancos, não obstante a porcentagem de população negra corresponde hoje a mais da metade da 

população nacional (51,4%), considerando pessoas que se autodeclararam pretas e pardas segundo os dados mais 

atuais do IBGE .  
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nem que para isso tenha sido necessário afastar a garantia historicamente mais cara à 

magistratura: a independência judicial.  
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