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Tânia Rangel - Ministro, primeiramente, queria agradecer a disponibilidade do senhor em nos 

conceder esta entrevista. A gente começa com o senhor expondo os seus dados pessoais. Nome 

completo, filiação, data e local de nascimento. 

 

César Asfor - Francisco César Asfor Rocha. Meu pai, Simor Aguiar Rocha, já falecido, minha mãe, 

ainda viva, Siria Maria Asfor Rocha. Nasci em Fortaleza, Ceará, em 5 de fevereiro de 1958. 

 

Tânia Rangel - E o senhor se formou em Direito onde? 

 

César Asfor - Me formei na Universidade Federal do Ceará, na Faculdade de Direito, em 1971, 

onde também fiz um curso de mestrado e fui professor, também concursado, e exerci o magistério 

na faculdade ministrando Direito Civil até de 19… Eu me formei em 1971, ingressei no quadro de 

magistério na Universidade Federal do Ceará em 1972 e, mediante concurso público, fiquei até 

1992 dando aula no curso de bacharelado, quando fui para o Tribunal de Justiça. Ainda passei 

alguns semestres ensinando no curso de pós-graduação lato sensu, depois deixei a Universidade, 

porque entendi ser incompatível, pelo excesso de trabalho no STJ
1
, o exercício da magistratura. 

 

Tânia Rangel - E como acontece esse ingresso do senhor na magistratura? Logo que o senhor se 

forma, vai ser advogado. Na pesquisa que fizemos, o senhor foi Procurador-Geral do Município de 

Fortaleza e foi também Procurador judicial de dois institutos muito importantes no Ceará. O 

Instituto de Previdência do Estado e a Superintendência de Desenvolvimento. Antes de ser Ministro 

do STJ, o senhor já tinha essa vinculação com políticas públicas? 

César Asfor - Não, na verdade sempre fui advogado. Desde que comecei a frequentar a Faculdade 

de Direito, em 1967, quando passei no vestibular. 1967, [196]8, [196]9… [19]70 e [19]71, é, cinco 

anos. Eu já frequentava o fórum, fui solicitador acadêmico e era advogado por excelência. Mas 

ocupei esses cargos mediante concurso públicos, eram realmente cargos muito importantes na 
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época, mas fazia muita advocacia forense mesmo, sempre fui advogado, fui do Conselho da OAB
2
 

também. Tive uma vida muito dedicada à advocacia. Então surgiu uma vaga no STJ e procurei, me 

candidatei, querendo apenas ilustrar o meu currículo, ingressando, sendo escolhido pelo Conselho 

Federal da OAB para o STJ. Achei que poderia tentar, ilustrar mais ainda o currículo ingressando na 

lista elaborada para o STJ. Depois disso, já na lista tríplice, fui procurar ainda melhorar mais o 

currículo, sendo nomeado ministro, o que ocorreu em 1992, no dia cinco de maio. No dia vinte e 

dois de maio tomei posse. E fui, de todos os ministros nomeados para o STJ, até hoje o mais novo a 

ser nomeado, com 44 anos de idade, recém-concluídos, quer dizer, eu tinha recém feito esses 44 

anos. Então, até hoje, o Ministro que entrou com menor idade no STJ fui eu.  

 

Tânia Rangel - E quando o senhor entrou no STJ, qual foi a diferença principal que o senhor notou 

entre a advocacia que o senhor exercia no estado do Ceará e a magistratura exercida no STJ?  

 

César Asfor – Primeiro, para mim, foi uma mudança muito grande, porque mudei de cidade, mudei 

de vida. E, realmente, eu queimei as caravelas. Saí do Ceará e fui morar em Brasília. E no tempo 

que passei como ministro, efetivamente morei em Brasília. Hoje já não se vê tanto isso. 

 

Tânia Rangel - O senhor foi com a família toda para Brasília? 

 

César Asfor - Fui. Fui para lá, foi como eu disse: queimei as caravelas e fiquei morando em 

Brasília. Então foi uma mudança de vida, mudar de uma cidade como Fortaleza para uma cidade 

como Brasília já é uma alteração muito forte. E depois mudar de profissão também, que é uma coisa 

muito… Embora eu sempre, como advogado, tenha achado que deveria haver um bom 

relacionamento da advocacia com a magistratura, e muito respeito recíproco, como magistrado 

entendi a mesma coisa. Mas a diferença é muito grande. Primeiro, você perde o seu espaço privado. 

Na atividade pública, e cada vez mais está sendo assim, você fica muito na vitrine, o que realmente 

é algo não muito sedutor, porque você perde a privacidade por completo. Segundo, há um nível de 

exigência… de insatisfação, muito grande com a magistratura e, diga-se de passagem, com muita 

razão. Porque a magistratura é lenta, é cara, é imprevisível. Há uma sensação de impunidade, uma 

sensação de insegurança jurídica… E tudo isso é atribuído à conduta dos magistrados, e em certa 

parcela isso tem muito fundamento. Então você trabalha muito, se esforça muito, renuncia muito às 

coisas comuns da vida e é muito mal compreendido, muitas vezes, quase sempre, se não sempre. 

Isso é muito desestimulante. É preciso querer muito ser juiz para continuar sendo juiz. Todo mundo 
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pensa que ser ministro de um tribunal superior é estar perto do céu. Não é assim, de forma alguma. 

Conquanto seja extremamente honroso, mas é… Há um nível de exigência muito forte e quem tem 

senso de responsabilidade vai viver momentos que têm mais ônus do que bônus. Muito mais. Cada 

dia isso está sendo mais evidente. Então foi uma mudança muito brusca para mim. Porque, na época 

em que fui para o STJ, estava mais fácil julgar, uma vez que o número de processos que chegavam 

ao STJ era muito inferior ao número que chega hoje. No primeiro ano ele recebeu 3.000 processos, 

hoje está recebendo 300.000 processos por ano. A diferença é muito grande. Cada Ministro recebe 

1.000 processos por mês. Tem que julgar, senão acumula. E depois o número, a quantidade de 

recursos, é muito grande. Então é enxugar gelo. Não se consegue… Eu, na minha primeira fase no 

STJ, deixei meu gabinete sempre zerado, quando saí do STJ. Na minha primeira fase… 

 

Tânia Rangel - A primeira fase… 

 

César Asfor - A primeira fase foi enquanto não ocupei cargos que me afastassem da bancada. 

Então, quando passei a ocupar os cargos, essa é minha primeira fase, de julgamento, até mais ou 

menos quando eu tinha uns 12 anos, ou mais ou menos, no STJ. Depois fui ser corregedor, fui ser 

ordenador do Conselho da Justiça Federal, hoje corregedor… Fui ser ministro do TSE
3
 e corregedor 

do TSE. Fui ser Corregedor Nacional de Justiça, vice-presidente e presidente do STJ… Então, 

ocupei tantas… Fui presidente de todas as comissões do STJ, diretor da escola, diretor da ENFAM
4
, 

diretor da revista, ouvidor… Então você passa a ter tantos encargos que não dá mais para manter o 

gabinete em dia. Na minha primeira fase, sempre mantive rigorosamente em dia o meu gabinete. 

Hoje está mais difícil. Porque é um número muito grande. Há algo compensador, porque até o 15º 

ano do STJ, ele estava formulando as grandes teses. Hoje, praticamente todas as grandes teses já 

estão formuladas. É difícil chegar um tema novo no STJ que venha a requerer a formatação de uma 

tese. Antes, todas as teses tinham que ser formuladas, porque o STJ começou em 1989. Foi criado 

em [19]88, pela Constituição, mas foi implantado em 1989. De maneira que a mudança foi muito 

grande. Do advogado para o… Além do que, o que eu digo, o impacto maior é que a sua 

privacidade é devastada, quando você vai para um cargo público de relevo como o de um ministro 

do STJ. 

 

Tânia Rangel - E o… Só para deixarmos registrado… O STJ foi criado em [19]88, nós não 

tínhamos antes nenhum tribunal que funcionasse como órgão recursal tanto dos estados como da 
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União, também não tínhamos antes da Constituição de [19]88 os TRFs
5
. A gente só começa a ter 

isso após [19]88. E nesse primeiro momento, o STJ faz, pela primeira vez na história brasileira, a 

união de uma jurisprudência que é ao mesmo tempo estadual e federal. Pois antes nós não tínhamos 

essas duas áreas conversando na jurisprudência, a não ser para o Supremo. E nem tudo chegava ali. 

 

César Asfor - Não, na verdade a mudança que houve fundamental, mais estridente, com a 

Constituição de 1988, foi a divisão de dois tribunais superiores, vamos dizer assim, um Supremo, 

que cuida da matéria constitucional, e o outro, o Superior Tribunal de Justiça, que cuida da matéria 

infraconstitucional. Então quem dá a última palavra na matéria legal é o STJ e na constitucional o 

STF
6
. E é evidente que o Supremo… A nossa Constituição é muito extensa, muito detalhista, então 

é muito fácil ter qualquer tema como tema constitucional. Então o Supremo muitas vezes rejulga 

causas do STJ. Mas a grande mudança, a fundamental mudança foi essa. Ter um órgão de cúpula 

para as questões constitucionais e outro para as questões legais, infraconstitucionais.  

 

Tânia Rangel – Sim. Quando o senhor, na sua carreira no STJ, como o senhor bem colocou, o 

senhor atuou como ministro do STJ por mais de 20 anos. Provavelmente deve ter sido o ministro 

com maior tempo de casa… 

 

César Asfor - Até hoje fui… 

 

Tânia Rangel - Até hoje. E o senhor passou também por todas as Comissões, por todos os cargos 

de gestão possíveis ali dentro do STJ. 

 

César Asfor - E fui o único a ocupar todos esses cargos. 

 

Tânia Rangel - Ou seja, o senhor é hoje a pessoa que tem a maior visão sobre a organização da 

magistratura brasileira, já que, como corregedor e como presidente do STJ, o senhor é também o 

chefe principal, vamos dizer assim, da magistratura federal… Ela acaba podendo chegar ao STJ. O 

STF, apesar de ser o maior órgão hierárquico na função jurisprudencial, não exerce essa função de 

corregedor, em relação à magistratura federal. Nesses 20 anos como ministro do STJ, qual é a 

principal ou as principais mudanças que o senhor vê na magistratura? 
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César Asfor - Bom, primeiro nos magistrados e hoje os… quando entrei na magistratura, o juiz, 

vamos dizer, corajoso, era aquele que condenava. Hoje o juiz corajoso é aquele que absolve. Porque 

há um clamor coletivo muito forte a exigir uma condenação, seja lá como ela venha. Então, isso 

exige do magistrado uma força moral muito grande, para que ele não sucumba a essas exigências, já 

não digo a esses apelos, e condene, mesmo sem provas nos autos e mesmo sem respeitar o direito de 

defesa… O que não significa dizer, evidentemente, que o juiz tenha que ser absolutamente ausente 

diante do que ocorre na sociedade. Não, ao contrário. O juiz tem que saber da vida mundana para 

poder ter sintonia com a sociedade. Não pode ser conduzido, de maneira nenhuma. Segundo, que 

antes o juiz pouco se cuidava em saber… Era um juiz muito… Vamos dizer assim, legalista, no 

sentido de aplicação. Quer dizer, ir rigorosamente, dentro dos padrões da… Do que é disposto em 

leis. Hoje, o juiz procura extrair mais o que está no espírito da lei do que propriamente o que está no 

seu texto, para que ele possa fazer exatamente essa sintonia da disposição legal com os anseios da 

sociedade. Evidentemente que não é para atender em tudo, não é para ser assim, porque isso gera 

insegurança jurídica, porque você tem que saber que agindo de uma certa maneira você está agindo 

dentro da legalidade. E não pode ser depois surpreendido por um sentimento qualquer, de algum 

magistrado, de modo que você venha a ser punido ou venha a ser tida como reprovável a sua 

conduta. Então a grande mudança que vejo esse tempo todo foi essa. Porque antigamente o juiz 

precisava ter coragem para condenar, porque a pressão dos poderosos era muito forte. Hoje, ao 

contrário, é preciso ter muita coragem para não sucumbir a essas forças que muitas vezes, 

impensadamente, exigem uma condenação. Então tem que se buscar agora um ponto de equilíbrio. 

O juiz não pode ser ausente aos rumores da sociedade, mas também não pode ser sucumbente a ela. 

Esse é o estágio que espero que nós alcancemos muito brevemente. Essa foi a grande mudança. 

Segunda mudança… e disso decorrem muitas coisas, muitas verdades que foram depois 

desmistificadas, por exemplo, o juiz só pode… É… O que não está nos autos está no mundo é uma 

decorrência do que eu falei. O que não está nos autos está no mundo. O que está no mundo é o que 

está no mundo. Não precisa estar nos autos para estar no mundo. Então, quer dizer, hoje nós 

sabemos que podemos olhar para o mundo, não é só ficar com uma visão equivocada de só olhar 

para os autos. Tem que saber o que está no mundo também. Até para poder ser um melhor julgador. 

E há muitas verdades também, por exemplo, certas verdades tidas como sagradas… A 

imutabilidade da coisa julgada, que hoje já é muito abalada. Já há muita discussão com relação a 

isso e também que o juiz era muito mais, vamos dizer assim, soberbo do que é hoje. 

 

Tânia Rangel - Em que sentido? 
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César Asfor - Ele se achava acima do bem e do mal. Achava que não precisava dar satisfação a 

ninguém, que não podia ser exigido por ninguém quando, na verdade, o juiz tem que ouvir todo o 

tipo de exigência, o juiz tem que cumprir o seu horário de trabalho, tem que julgar com 

regularidade, tem que julgar com isenção, tem que ter uma vida menos mundana… São certas 

condutas que são próprias da magistratura… Você não pode ser magistrado desobedecendo a essas 

coisas… Então isso mudou porque antigamente não, o juiz fazia o que queria e pouco se lixava para 

o que estava… Se alguém viesse reclamar… E o CNJ
7
 realmente foi um… Tem uma importância 

muito grande em relação a isso. Porque o corporativismo de antes não permitia… Quer dizer, ele 

impedia certas condenações administrativas por parte dos órgãos que tinham competência para 

tanto. 

 

Tânia Rangel - É, nós chegamos a entrevistar o ministro Antônio de Pádua [Ribeiro], que foi o 

primeiro corregedor do CNJ e que também foi ministro do STJ e ele nos contou que, no momento 

de tramitação da emenda, do que veio a ser a Emenda Constitucional 45, tanto na Câmara quanto no 

Senado, o STJ tinha uma comissão legislativa que fazia o acompanhamento não só dessa proposta 

de emenda, mas também de outros projetos de lei. E faz até hoje, se a gente pegar hoje a reforma 

tanto do Código de Processo Civil quanto do Código de Processo Penal, as comissões criadas tanto, 

hoje mais pelo Senado, mas tanto pela Câmara quanto pelo Senado, costumam ter como seus 

membros ministros do STJ. O senhor, como ministro do STJ, acompanhou essa tramitação? 

 

César Asfor - Acompanhei. Veja o seguinte, essa discussão da reforma judicial, o chamado 

controle externo da magistratura, já vem de muitos anos, desde que me entendo por gente se fala 

com relação a isso e havia muitas formatações… Que seria um órgão que não tivesse, por exemplo, 

na reforma feita pelo [Ernesto Beckmann] Geisel, já havia previsão de um Conselho Nacional da 

Magistratura, formado por ministros do STF. Então se dizia que não poderia haver nenhum 

ministro. Outros, de todos os segmentos apresentados pelo sindicato. Outros, que só seriam 

ministros, só seriam magistrados. Outra proposta que seriam magistrados, mas magistrados das 

instâncias especiais… Supremo, STJ, TST
8
, porque ficaria difícil um ministro ser julgado pelo… 

por um juiz de primeiro grau. E terminou essa, com uma composição mista e que, aparentemente, 

por ter uma maioria de magistrados, tem um ministro do Supremo, que é o presidente; um do STJ, 

que é o corregedor; tem um ministro do trabalho, dois juízes, magistrados estaduais, que são o 

desembargador e um juiz, escolhidos pelo Supremo; um desembargador e um juiz federais que são 
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escolhidos pelo STJ; um desembargador e um juiz do trabalho, que são escolhidos pelo TST; tem 

dois representantes do Ministério Público; dois representantes da advocacia, escolhidos pelo 

Conselho Federal da OAB; um representante do Senado e um da Câmara. Aparentemente, porque 

tem nove magistrados e seis que não são magistrados, pode parecer que a magistratura vai ser 

protegida pelo CNJ, mas não é isso o que se vê. E não tem sido a realidade. A realidade tem 

desmentido isso. Algumas vezes, até por um rigor que acho excessivo. Porque o CNJ foi na verdade 

criado com dois propósitos, dois objetivos, um correicional, efetivamente. Combater as mazelas da 

magistratura que eram muito grandes, com gastos suntuosos, juízes venais, ainda bem que muito 

poucos, juízes que não trabalham, um pouquinho mais do que os que são venais, e esse era o viés. O 

outro viés era de gestão. O Judiciário, o juiz, não tem vocação para gestão. Aliás, fazia questão de 

dizer: “não sou gerente, sou formado em Direito, o meu dever é julgar”. E não é bem assim, nós 

sabemos disso. Esses são os dois grandes vieses que estimularam a criação do CNJ. E o CNJ tem 

exercitado mais, vamos dizer assim, ora o viés disciplinar, ora o viés da gestão. No primeiro 

momento, na primeira composição do CNJ, foi mais um viés disciplinar, porque o clamor era muito 

grande e com muita razão. Eram gastos suntuosos, havia o Palácio da Justiça… Era palácio porque 

todo mundo queria fazer obras suntuosas mesmo… E nepotismo, então veio o combate ao 

nepotismo, que era uma praga, realmente uma praga, e inclusive os magistrados realmente não 

queriam porque seus familiares todos… Imagine eu, como presidente do STJ, iam aparecer 

familiares do Brasil inteiro, pessoas que eram parentes minhas… Então isso… A segunda 

composição, que foi a minha, já foi uma composição mais voltada para a gestão. Inobstante isso, 

não deixou de ter preocupações disciplinares… Porque veja o seguinte… quando assumi, nós não 

sabíamos quantos cartórios existiam no Brasil. Nem judiciais nem extrajudiciais. Não se sabia 

sequer com exatidão quantos juízes havia no Brasil. Quantas varas havia no Brasil. Ninguém sabia, 

porque não era conveniente para ninguém expor todos os dados da magistratura. Pois se nós 

soubéssemos que numa determinada cidade havia tantos… Um número tal de juízes poderia ser 

excessivo, como é que com tantos juízes se produz tão pouco? Então todo mundo queria encobrir 

ou, para não ser ofensivo, ninguém tinha motivações para mostrar. Criei o programa Justiça Aberta, 

que está aí até hoje. Por esse programa, nós conseguimos cadastrar todos os cartórios do Brasil. 

Inclusive, pode imaginar o que isso significou. 

 

Leandro Molhano - Como o senhor conseguiu adesão a esse programa? 

 

César Asfor – Primeiro, com determinação. Se fosse só com um trabalho de convencimento, você 

não faria. Era com determinação mesmo. E eu tinha poder para isso, tinha autoridade para isso. O 
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CNJ tinha competência para isso. Houve reações, porque o que se pensava era que nós estávamos 

querendo tomar dinheiro dos caras, não era isso de maneira nenhuma, era saber. Veja o seguinte… 

Esse é um trabalho de gestão mesmo, porque você poderia… Por exemplo, como é que você 

poderia extinguir ou criar um cartório em uma determinada comarca se você não soubesse os dados 

daquela comarca? Essas mudanças eram feitas por interesses políticos, só e só, por motivações 

políticas, políticas dentro da própria magistratura mesmo, não estou falando dos políticos 

profissionais não, da política judiciária. Nós conseguimos fazer e foi pouco a pouco, em um 

trabalho de convencimento. 

 

Tânia Rangel - É com nesse trabalho se pôde, pela primeira vez, descobrir quantos cartórios 

estavam em situação legal e quantos não estavam. E nesse momento o CNJ, imagino que o senhor 

também, deve ter recebido muita pressão pela ANOREG
9
, que é a Associação Nacional dos… 

 

César Asfor - Exatamente! Olha, eu fui, não vou dizer pressão, com toda sinceridade. Esse negócio 

de sofrer pressão não existe. Fui muito procurado pela ANOREG, muito procurado mesmo, mas eu 

não fazia nada como um ato de força, com autoritarismo, fazia só o que estava dentro da legalidade, 

não fugia disso. Eu digo, não tem jeito, vamos fazer porque vamos fazer mesmo. Nós temos que 

fazer e um dia vai ser feito, então vai ser agora. E assim fizemos também com a Justiça. Comecei 

pela Justiça Estadual, porque a Justiça Federal já tinha um Conselho da Justiça Federal, que 

acompanha muito bem a Justiça Federal. Mas não havia um órgão que supervisionasse até então… 

Supervisionasse os juízes, a magistratura estadual. Então, com esse Justiça Aberta, cadastrei todas 

as varas do Brasil, de Justiça Estadual de todo o Brasil. E eu poderia acompanhar qual a vara, 

quantos servidores ela tinha. Esses servidores… concursados, servidores requisitados e 

terceirizados… Quantos processos ingressavam por mês e quantos saíam por mês. Quantos 

processos, quantas audiências eram marcadas e quantas audiências eram efetivamente realizadas. 

Todos os dados. Então eu fazia a correição sem sair do lugar. E possibilitava às corregedorias 

estaduais fazer a correição sem… quando havia um fato absurdo, nós então íamos fazer a correição 

presencial. Aí não precisava. Evidentemente que esse foi um trabalho que possibilitou um avanço 

muito grande, porque até então não se sabia… Ninguém sabe dizer quantos juízes havia. Ninguém 

sabia dizer e com isso aí passamos… Então nós pudemos comparar a produção de um juiz com o 

outro. Então tem juiz que julga dez, mil processos por mês, e tem um que julga dez. Vamos ver 

quais são esses mil processos que esse juiz julga e quais são os outros cem, dez processos que o 

outro juiz julga. Tem que tratar, tem que fazer o comparativo entre iguais. Considerando a Vara, o 
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objetivo da Vara, o conteúdo da Vara, considerando a cidade. Tem que considerar uma porção de 

fatos. Então nós pudemos ver quem trabalhava e quem não trabalhava… porque tinha um que 

julgava duzentos processos e dava a impressão que era o melhor juiz, e não era… Porque eram 

duzentos processos iguais, repetitivos. Isso foi feito… Isso foi a grande, acho que foi a grande 

mudança que nós tivemos em termos de gestão. 

 

Tânia Rangel - E qual infraestrutura o senhor tinha para conseguir fazer esse trabalho? 

 

César Asfor - Ninguém. Eu tinha… umas dez, umas cinco pessoas trabalhavam comigo. 

 

Tânia Rangel - Eles eram contratados pelo CNJ ou pelo STJ
10

? 

 

César Asfor - Do STJ, que eu levei para o CNJ, colocados à disposição. Havia um rapaz, um juiz, 

que era muito bom nessa parte de informática também, lá do Rio Grande do Sul, o Dr. Tejada, hoje 

não sei se ele é desembargador, mas era muito preparado, um juiz muito correto… E ele também 

ajudou muito nisso. Mas eu tinha servidores no STJ que eu já vinha preparando para isso. Então nós 

fizemos, esse foi o grande salto. Na verdade foi um grande salto, e isso passou desapercebido, não 

vejo mais ninguém falar mais nisso. 

 

Leandro Molhano - Essa ideia do Justiça Aberta, do programa, foi uma ideia do senhor? 

 

César Asfor - Minha. Implantada por mim em dois meses. Em dois meses nós fizemos o programa. 

E não pagamos um tostão de royalties, direitos autorais, nada, a ninguém. E no STJ, nós 

assumimos… Assumi a presidência do STJ, respondi pela presidência porque o presidente se 

aposentou, até ser eleito e tomar posse, eu na verdade exerci a presidência do STJ três meses além 

do que todo mundo exerce… Porque fiquei três meses respondendo como presidente, sem ter 

presidente. Então assumi efetivamente dia três de setembro. Em novembro, eu já estava com o 

projeto de informatização do STJ, informatização dos processos judiciais do STJ. Já tudo moldado, 

quer dizer, totalmente pronto. Isso é questão de vontade política. Não tem outra… É querer fazer e 

fazer. Porque as reações são profundas. Por exemplo, quando implantei no STJ o processo 

eletrônico, que é hoje exaltado por todo mundo, todo mundo se queixa do estado tal, da Justiça tal. 

Quando é do STJ, todo mundo elogia, e é realmente perfeito. E foi uma luta implantar isso… Por 

quê? Porque a burocracia não quer, porque ela perde poder. Se você é advogado, chega para uma 
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pessoa num cartório, num balcão, e quer ter informação, diz: “Olha, vou te dar, mas não pode ser 

agora, volte amanhã”. São pessoas até honestas, mas que querem mostrar poder. Então hoje não 

precisa… Você não precisa mais se deslocar… E muitas vezes a pessoa não precisa… pois havia 

custos para a parte mandar um advogado para Brasília… Havia custos. E havia os advogados de 

Brasília, também, que não tinham um movimento muito grande, que faziam os acompanhamentos… 

Foram prejudicados. Em nome de uma coisa maior que é… Mas lá no CNJ, isso foi feito, sem 

descuidar, como eu disse, da parte disciplinar… Porque eu efetivamente afastei… Fui relator de um 

processo afastando juízes e, diga-se de passagem… A única vez em que um ministro, na história do 

país, foi afastado no exercício de seu cargo, foi por um ato meu, como relator, no Conselho 

Nacional de Justiça. Eu, que não tenho vocação nenhuma para algoz… Não gosto de condenar, mas 

não me furto a condenar quando é necessário, e com o coração sangrando, porque era um colega 

meu… E tive que afastar. Agora, sempre trabalhei muito calado, não fazendo propaganda, barulho, 

querendo aparecer, nunca, acho que se vocês procuraram as notícias, o que saía comigo eram 

coisas, notícias daquilo que estava sendo efetivamente realizado… Mas a minha grande 

preocupação no STJ era a questão de gestão, e veja que eu também trabalhava na Justiça Estadual, o 

que me fez conhecer mesmo a Justiça brasileira … eu antes havia sido corregedor da Justiça 

Eleitoral, que é uma justiça especializada, mas que reúne muitos ministros, magistrados da Justiça 

comum, da Justiça Estadual… Desembargadores, e dá uma visão muito… eu tinha sido 

coordenador do Conselho da Justiça Federal, então conhecia muito bem a Justiça Federal e isso, 

tinha sido da OAB, eu conhecia mais ou menos… mais ou menos não. Eu conhecia profundamente 

a Justiça brasileira… E isso me deu, vamos dizer assim, a oportunidade de pôr em prática certos 

fatos, ou certas maneiras de administração… Só porque tive essa vivência me foi possível fazer. 

 

Leandro Molhano - E o senhor se inspirou em algum modelo de administração? 

 

César Asfor - Não. Vou lhe dizer assim, é preciso saber porque foi criado o CNJ… Ah, porque é 

uma coisa brasileira. Não, não é assim. Ah, é uma conquista do povo brasileiro! Não. Isso foi um 

movimento mundial, isso foi idealizado desde o chamado Consenso de Washington, em que se 

cogitava a chamada globalização, globalização da economia. E precisava haver uma segurança 

jurídica. Isso pouca gente percebe, precisava haver uma segurança jurídica. O empresário de um 

determinado país A, ele precisava saber. Ele tinha que saber que, para ele investir em um país B… 

Ele tinha que ter uma segurança jurídica. Para isso era preciso uma maior transparência do 

Judiciário e uma maior previsibilidade do Judiciário, além da seriedade. O que é a transparência? 

Para saber o que ocorre no Judiciário. A previsibilidade é você saber que, agindo dessa maneira, 
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você vai… Vou investir em tal campo porque os meus encargos são esses e só esses… Você tem 

que ter previsibilidade. É por isso que depois disso foram criados muitos instrumentos de soluções 

coletivas de conflito. Para que se pudesse… Foi dada uma força imensa para o Supremo, e alguma 

força relativa para o STJ. Para que quando os órgãos do Judiciário, os inferiores, estivessem 

discordando ou inventando coisas… O Supremo invoca a sua autoridade e disciplina aquilo logo. 

Coisa que não podia haver… Tanto que, quando foi para implantação da súmula vinculante, foi uma 

guerra no Judiciário. Ah, porque quebra a independência do juiz… Não! Não quebra a 

independência do juiz, porque não adianta o juiz julgar contra o que o Supremo decidiu. Porque é só 

para criar uma expectativa falsa no jurisdicionado, vai criar um mal-estar no Judiciário muito 

grande e muitas vezes cometer injustiças… Porque a parte que deveria ganhar não ganhou, porque o 

advogado recorreu mal, perdeu prazos… Ela vai ficar prejudicada e o seu vizinho pode ter ganho 

uma causa igual à dela, então se precisava de uma racionalidade no Judiciário. E assim foram 

criados os Conselhos no mundo todo. Um dos últimos a ser criado foi no Brasil, e quem financiava 

isso era o Banco Internacional, o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o 

Banco asiático, o Banco europeu, eram os interessados. O Brasil foi um dos últimos, por quê? 

Porque a magistratura brasileira, por mais incrível que possa parecer, e digo por mais incrível que 

possa parecer por que muita gente se queixa, é uma queixa muito grande do Judiciário, é uma das 

mais bem estruturadas do mundo. Tem carreira, há prerrogativas para os magistrados, fortes 

prerrogativas… Há um sistema seletivo extremamente rigoroso. E hoje muito sério. Antigamente, 

passava gente sem condição. Mas agora é muito sério, pois é muito vigiado, tanto pelo Judiciário 

quanto pela imprensa. Então é um dos melhores. Então a magistratura começou… Reagiu, reagiu 

porque no começo, na verdade, impor um órgão que mandasse na magistratura… Por exemplo, 

quiseram fazer um Conselho Nacional da Magistratura, vamos chamar assim… Para a imprensa. E 

ainda está a briga até hoje. O PT
11

 querendo fazer e os profissionais de imprensa querendo evitar 

esse controle. Então, quer dizer, o Conselho nasceu com esses propósitos, mais com o propósito de 

gestão do que propriamente… Porque veja… Com a dificuldade que teve para acabar. Para… 

Vamos dizer assim, para enfraquecer essa resistência… Vocês são muito jovens, mas são 

historiadores podem ir atrás dos noticiários da época, havia quase que uma campanha, saudável 

inclusive, mostrando as mazelas da magistratura. Palácios não sei de quê, salários absurdos. 

 

Tânia Rangel - O senhor está falando antes ou depois da CPI
12

 que o ACM
13

… 
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César Asfor - Antes do Conselho… Aquilo já foi um teste, já foi um sinal. Foi depois, perto de ser 

votado… 

 

Tânia Rangel - A emenda. 

 

César Asfor - Na verdade, o Conselho só passou mesmo porque entrou um governo muito forte. O 

PT… Com muita credibilidade. E era ponto de honra deles fazer isso. 

 

Leandro Molhano - É, não era da agenda do Fernando Henrique [Cardoso] a magistratura, não é? 

 

César Asfor - Não, até que se quis fazer, mas acontece que a resistência era muito grande… 

 

Tânia Rangel - Mas essa resistência diminuiu com o tempo? Não? 

 

César Asfor - Diminuiu. 

 

Leandro Molhano - E o Lula também jogou na agenda a questão da caixa-preta. Quando ele falou 

isso… 

 

César Asfor - Exatamente. E tinha mesmo. Tinha efetivamente! 

 

Tânia Rangel - O fato de o Márcio ter sido Ministro da Justiça não pode ter sido um fator também 

que… 

 

César Asfor - Não, isso era projeto, isso era projeto do PT, evidentemente. 

 

Tânia Rangel - Sim, mas a primeira emenda da reforma do Judiciário, proposta pelo Hélio 

[Pereira] Bicudo, não falava nada do Conselho. Quem traz a emenda para prever isso foi justamente 

o José Genuíno… Ele faz a mudança, só que no Conselho previsto por ele não havia nenhum 

magistrado, era todo sociedade civil. 
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César Asfor - Olha, me lembro que em 1993, mais ou menos, houve um congresso promovido pela 

AMB
14

, que ela promove parece que todo ano, ou de dois em dois anos, não me lembro bem… Esse 

era um congresso nacional, que estava sendo realizado no Ceará. E o presidente da AMB na época 

era o Paulo [Benjamin Fragoso] Galotti, que depois se transformou, chegou a ser ministro do STJ. E 

como eu já era ministro e era lá no Ceará, ele me colocou numa comissão de organização disso lá. E 

fui… Sugeri a criação de um painel para discutir a reforma do Judiciário, que estava muito em 

voga… Em [19]93. Convidei o Marcelo Déda [Chagas], que era deputado e líder do PT, e o Roberto 

Magalhães [Melo], que era deputado, foi governador de Pernambuco, foi prefeito de Sergipe, se não 

me engano. Pessoas com perfis ideológicos muito diferentes. Ele era do PFL
15

, então. E aí… 

naquele tempo ainda era PFL. Quando fui chamar o então deputado Marcelo Déda, que é hoje 

governador do Sergipe, ele disse: “Ministro, aceito com muita honra, mas sou favorável ao controle 

externo da magistratura”. Eu disse: “É por isso que estou te convidando. Porque vai haver um 

defendendo o controle externo e um contra o controle externo, para se ter uma visão mais completa 

disso”. Então naquele tempo já se falava nisso. E eu disse que um era do PFL e outro do PT porque 

as visões eram, vamos dizer assim, ideológicas, mas depois houve o interesse também econômico 

de criar os Con… Porque na América Latina, o Judiciário era muito desorganizado, senão 

extremamente desacreditado. E com isso começou a haver uma mudança muito… Quando houve 

esse movimento da instalação dos conselhos, começou a haver uma, como é que diria, uma 

campanha quase, muito grande… Nacional e internacional. De organizar o Judiciário. E nós 

tínhamos, acho que até temos ainda, uma Cumbre
16

 dos tribunais… Dos supremos tribunais da 

América Latina. Quando se falava no Supremo Tribunal no Brasil entendia-se que… Supremo 

Tribunal em todo o canto, não é o tribunal constitucional, é outra coisa. Na grande maioria, 

inclusive, é corte constitucional, fica fora até do Poder Judiciário. Então o STJ era o órgão que 

representava o Brasil nesta Cumbre…  

 

Tânia Rangel - E o senhor chegou a fazer parte dela? 

 

César Asfor - Cheguei a fazer parte dela. E depois foi criada uma maior ainda, que é o Conselho 

dos órgãos de cúpula do Poder Judiciário Iberoamericanos e Europeus… Eram 41 países, e fui 

presidente por quatro anos. Fui primeiro presidente, até sair do STJ. E aí se cuidava disso. Nessa 

época, quem tinha… quando estava na estruturação das Justiças na América Latina, quem teve uma 

influência muito grande na América Latina, até pela facilidade da língua, foi a Espanha… Estava 
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bem economicamente e, é ilação minha, grandes empresas internacionais, globalizadas, área 

financeira, telefonia… 

 

Tânia Rangel - Petróleo, não é, a Repsol
17

. 

 

César Asfor - Eletricidade. Então, aqui no Brasil quantos tem? Atuando na Espanha… Então ela 

investiu muito na formatação dos poderes judiciais de quase todos os países da América Latina. 

América Central, praticamente toda. Através desse órgão. O que acabou sendo uma coisa boa, 

porque deu mais… Vamos dizer assim… Não vou dizer mais credibilidade, que seria até uma 

deselegância de minha parte. Mas deu uma… 

 

Tânia Rangel - Uma uniformidade… 

 

César Asfor - Uma organização melhor, está entendendo, uma organização. E pude ver, eu conheço 

praticamente todos os órgãos judiciários da América, e conheci muitos países, da América Latina 

todos. Não tem, não tem, no mundo, um Poder Judiciário melhor que o Poder Judiciário brasileiro. 

Não existe. 

 

Tânia Rangel - Em que sentido o senhor fala isso? 

 

César Asfor - O recrutamento dos magistrados, é um concurso difícil, muito difícil. Inclusive peca 

por que buscar só o saber jurídico e não ir atrás da experiência. Então a gente vê muitas vezes um 

garoto de 20, 22, 23 anos… Ele sendo juiz, e precisa ter noção do mundo para poder julgar as 

pessoas, não é? Você tem que compreender que… Como eu digo no livro que tenho aí… Cartas a 

um jovem juiz, que cada processo hospeda uma vida. Tem que ter noção disso. Não pode ver 

friamente só as folhas do processo. Tem que saber que ali dentro tem sentimentos, honra, 

patrimônio, tudo. E então o recrutamento é realmente criterioso. Sobretudo, cada vez mais, pois 

hoje não há mais aqueles favorecimentos de antes. Segundo, carreira. Não é todo mundo que tem 

carreira. Tinha Poder Judiciário por aí que era quase terceirizado. Então a carreira. Carreira bem 

estruturada. Terceiro, as garantias, as prerrogativas da magistratura: vitaliciedade, inamovibilidade, 

irredutibilidade de vencimentos. Isso é muito forte. Na verdade, não são prerrogativas da 

magistratura. São prerrogativas da sociedade. Para evitar que um plantonista tire o juiz tal, coloque 

ali, pois ele não quer julgar de acordo com… 
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Leandro Molhano - É o que garante a independência? 

 

César Asfor - É o que garante a independência. Então é um dos melhores do mundo. 

 

Tânia Rangel - Um dos outros entrevistados que a gente teve, na época era juiz, agora já deve ser 

desembargador, o Claudio Baldino [Maciel]. Que foi o presidente da AMB. 

 

César Asfor - É desembargador, lá do Rio Grande do Sul. 

 

Tânia Rangel - Ele disse que, junto com isso, o magistrado brasileiro também se diferenciava de 

boa parte da magistratura mundial em razão do controle de constitucionalidade brasileiro, porque 

ele acabava sendo também um agente soberano do Estado, porque ele poderia, um magistrado de 

Primeira Instância, poderia deixar de aplicar uma lei, feita pelo Parlamento, se ele a considerasse 

incidentalmente inconstitucional. O senhor acha que isso também fortalece a magistratura? 

 

César Asfor - Olha, veja o seguinte, veja o seguinte… Se ele não tivesse a prerrogativa da 

inamovibilidade, não adiantaria isso. Se não tivesse a garantia da irredutibilidade de vencimentos, 

também não adiantava. Da vitaliciedade, também não adiantava isso. Essas três prerrogativas são 

realmente, absolutamente fundamentais para dar grandeza à magistratura. Na verdade, muitas vezes 

essas, antes, algum tempo atrás, essas prerrogativas davam soberba ao magistrado, porque ele não 

era criticado, ninguém tinha coragem de criticar o magistrado. Não é verdade? Hoje não, hoje como 

o magistrado passa a ser notado, passa a ser julgado, não só judicialmente mas também 

administrativamente e pelo CNJ, e ninguém tem mais medo de se queixar, antigamente não tinha a 

quem se queixar, tinha que se queixar ao bispo. Um desembargador tinha que se queixar com seu 

próprio Tribunal. E um espírito de corpo, que é até compreensível, diga-se de passagem, é 

compreensível, porque é muito grande a proximidade ali. O CNJ não, está distante do Estado, da 

cidade em que o juiz vive. Não há passado comum entre o julgador e o julgado. Então isso abalou 

de uma forma muito benfazeja a soberba do magistrado. Entendeu? Ele sabe que agora está sendo 

vigiado pelo CNJ, pela imprensa. Acho que essas prerrogativas, esses freios, têm sido muito 

saudáveis para a magistratura brasileira e para a sociedade brasileira.  

 

Tânia Rangel - E o senhor acredita que o freio acabou vindo mesmo com o CNJ? Pois na verdade 

já havia a previsão de uma Corregedoria, de um órgão onde o jurisdicionado pudesse reclamar da 
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atuação do magistrado. Na própria LOMAN
18

. Então, na verdade, havia previsão legal, mas era 

complicado. 

 

César Asfor - Mas veja o seguinte. Quem julgava um juiz ou desembargador de um estado X, eram 

os desembargadores desse estado X. Então a proximidade era muito grande, está entendendo? Bem, 

um desembargador julgar um desembargador é uma dificuldade, porque eles fizeram faculdade 

juntos, são pessoas contemporâneas, a grande maioria se… fizeram concurso juntos, foram 

promovidos, moraram no interior. É difícil julgar. Juiz também. É filho do médico do meu neto e 

por aí vai. É difícil julgar. Tinha, mas não tinha. Agora, não. Tem. 

 

Tânia Rangel - E o senhor acha que essa dificuldade da Corregedoria se dava mais na magistratura 

estadual ou era uniforme, tanto na do Trabalho, na Federal quanto na Estadual? 

 

César Asfor - Havia na Magistratura estadual. Agora tem mais um detalhe. Tem uma questão 

cultural. O juiz era intocável, inviolável, todo mundo tinha um medo muito grande de juiz. Na 

verdade foi aquela CPI do Judiciário que tirou o medo… O leão é manso. Então, foi perdido o 

medo, perdeu-se o medo do leão. Foi a partir daí. E a sociedade passou a ter mais… sabia que 

poderia reclamar. Sabe que tem um canal para reclamar. Pode não dar em nada, mas tem um canal 

para reclamar. E a imprensa teve um papel. Teve e tem. Na verdade, um papel relevantíssimo. Às 

vezes, às vezes não, muito comumente comete excessos, evidentemente. Mas o resultado geral tem 

sido muito mais favorável a um aprimoramento das instituições do que desfavorável. Mas muito 

mais, mesmo. Então isso dá coragem à sociedade para se manifestar. O cidadão, para se manifestar 

também. Agora, tem muitos erros a magistratura. Muitos mesmo. 

 

Tânia Rangel - Cite algum, por exemplo. 

 

César Asfor - Ah, posso citar vários. Juiz que trabalha pouco. Tem muito o chamado TQQ. Juiz 

que trabalha terça, quarta e quinta. Não estou falando de juiz só do primeiro grau não, não é só o 

juiz de primeiro grau. Tem de outros graus também. E tem juiz que mesmo trabalhando se dedica 

pouco. Trabalha lentamente, então… hoje, com o volume de trabalho que nós temos, o Brasil 

recebe por ano, mais ou menos, cerca de vinte milhões de processos novos a cada ano. E tem, deve 

ter hoje, um volume aproximado de oitenta milhões de processos. Isso é um volume muito grande 

de processos… Isso dá demora ao Judiciário também. O juiz tem que trabalhar mais do que 
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trabalhava antes. Mas sobretudo, no que quero chegar, é que hoje a capacidade de gestão do juiz é 

muito mais exigida do que antes. O juiz não precisa ter só saber jurídico. Ele tem que ter uma 

capacidade gerencial dos seus processos. O juiz do primeiro grau e o juiz presidente do STF. Não 

são só aqueles ocupantes de cargos administrativos, não. O juiz na sua função jurisdicional. 

 

Tânia Rangel - Ele é responsável também pela administração da Vara, não é? Ele que responde. 

 

César Asfor - Pois é… e para dar vazão, não é só a questão administrativa da Vara. É questão de 

produção mesmo, porque não pode parar. A quantidade de processos novos é muito grande. Então 

essa é uma coisa errada. Muito errada. Além daqueles que se deixam influenciar por outros… 

Deixam-se receber influências nefastas… Pude verificar no período em que ocupei esses cargos 

todos, que a grande maioria, quase a totalidade dos juízes são pessoas sérias. Homens e mulheres 

sérias. Só que é aquela história da maçã que está podre. Então contagia todas as demais. No que diz 

respeito à imagem. 

 

Leandro Molhano - O senhor participou, em alguma medida, do desenho do CNJ? 

 

César Asfor - Não como um personagem influente. Porque nós tínhamos no STJ uma comissão que 

acompanhava e eu integrava essa comissão, mas não era de muita relevância. Em 2003 eu já estava 

no Tribunal há 11 anos, mas não tinha ocupado esses cargos. Estava muito na atividade do Tribunal. 

Então fui muito… Participei, acompanhei, mas sem muita importância. 

 

Tânia Rangel - Outra pergunta que eu queria fazer. No momento, o STJ é quem indica o seu 

próprio ministro que vai compor o CNJ. Como é feita essa indicação ali dentro? Os ministros se 

candidatam…  

 

César Asfor - Não, tem sido feito, como tudo que é feito no Tribunal, embora não haja pela regra 

escrita, pela antiguidade. E evidentemente há, por exemplo, não vou citar nomes, porque o nome é 

que faz intriga. Mas há colegas que não se julgam afeitos a isso e não quisearm. Nós tivemos já dois 

colegas que, pela antiguidade, deixaram de ser ministros corregedores do STJ, não quiseram ir… 

Pois realmente é um posto complicado. Costumo dizer que a Corregedoria é o local onde se faz 

amizades passageiras e inimizades permanentes. É muito complicado. Há muitos embates. Imagine 

no dia em que votei afastando um colega meu, do meu Tribunal. E não tenho satisfação nenhuma, 
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não vejo graça nenhuma em punir, mas tenho que fazer. Fiquei muito abalado comigo mesmo, 

durante algum tempo. Passei uns 15 dias muito chateado. 

 

Tânia Rangel - O ministro Antônio de Pádua, logo que esse caso chegou na mão dele, se declarou 

impedido e passou adiante por não se sentir à vontade. O senhor não viu esse problema? 

 

César Asfor - Não, pelo seguinte. Não posso convocar ninguém do STJ para lá, eu tenho que 

julgar. Não tem ministro substituto, o Corregedor. E iria para outra pessoa, para outro ministro, 

outro conselheiro. Talvez… e achei melhor não, me senti… Gostava muito dele. Gosto. Mas 

infelizmente tive motivos para afastar. 

 

Tânia Rangel - O dever prevaleceu, não é? 

 

Leandro Molhano - E o senhor sendo indicado teve a sabatina. 

 

César Asfor - Teve a sabatina. 

 

Leandro Molhano - E como foi a sabatina? 

 

César Asfor - Eu já tinha sido sabatinado para ser ministro. Então eu já sido sabatinado, tinha 

passado, já estava… como se diz… Passado na casca do alho, eu já tinha sido coordenador do 

Conselho de Justiça Federal, já tinha sido corregedor da Justiça Eleitoral, no período de eleição 

presidencial não é fácil, não é fácil, já tinha sido isso, já tinha… Embora tenha sido uma sabatina 

longa! Umas duas horas mais ou menos, mas não tive a mínima dificuldade. 

 

Tânia Rangel - E quando o senhor assume no CNJ qual era a infraestrutura com a qual o senhor 

contava? Na primeira gestão o CNJ está ainda em formação. Então estava no prédio do Supremo, 

onde continua até hoje, mas em uma área muito menor, os conselheiros dividiam sala, não havia 

muita infraestrutura… Já no segundo ano isso melhora, pois já havia possibilidade da previsão 

orçamentária. Como o senhor encontra isso no terceiro e quarto anos? 

 

César Asfor - Olha, na verdade o seguinte, levei o meu gabinete do STJ para lá, trabalhei com o 

meu gabinete do STJ, com dois, três juízes que convoquei. Um juiz estadual, um federal e um juiz 

trabalhista. 
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Tânia Rangel - E por que o senhor convocou um de cada área da magistratura? 

 

César Asfor - Porque o CNJ abrange toda a área da magistratura… Então são pessoas que têm 

interlocução melhor com a magistratura, conhecem mais o espírito da magistratura… Chamei três 

pessoas da minha confiança. 

 

Tânia Rangel - E chegando à Corregedoria do CNJ, quais foram os principais desafios no começo? 

 

César Asfor - Primeiro, eu queria saber quantos juízes nós tínhamos e queria saber qual era o 

desempenho de cada um, consegui isso através do Justiça Aberta.  

 

Leandro Molhano - O Justiça Aberta teve resistência dentro do CNJ ou foi… 

 

César Asfor - Teve também. Teve, claro, da magistratura… Lógico. Tinha que ficar escondido… 

 

Tânia Rangel - E a justificativa era qual? 

 

César Asfor - Ah, vai ser como? Como é que é? Esse negócio de saber quantas… Encontra mil 

maneiras… 

 

Tânia Rangel - De custo, que vai aumentar a carga de trabalho, alguma coisa nesse gênero… 

 

César Asfor - Na verdade, hoje os tribunais precisam ter um departamento para o CNJ, e também 

não pode ser assim, não pode ser desse jeito. E depois tem certas cobranças que são feitas… Por 

exemplo, saber se está estabelecida uma meta para julgar as ações de improbidade… Não sei se isso 

é certo… Isso é muito bonito para o povo ouvir, é uma beleza, soa muito bem, mas não se pode 

pressionar o juiz para julgar dessa maneira, acho isso errado, não acho correto. E parece o seguinte, 

quer saber quantas condenações houve. Não é bem assim. Nós sabemos, eu sei, como juiz, que há 

muitas, mas muitas aventuras nessas ações de improbidade. O juiz se vê coagido, muitas vezes, a 

condenar… Decreta a indisponibilidade dos bens… E a pessoa, dez anos depois, vai ser absolvida, e 

passou dez anos com os bens indisponibilizados. Então tem que ter muito cuidado com essas 

coisas… Acho que o acompanhamento não é esse, mas é o que está aí agora. Hoje a tendência é, 

quer dizer, o que se quer exigir é condenação, precisamos condenar, precisamos condenar! Não 
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pode ser assim, não pode ser dessa maneira. O Supremo deu uma agora, quando do julgamento do 

processo, da ação penal propriamente dita do Mensalão, deu provas de que pode cumprir a sua 

missão também… Absolveu quem deveria absolver… E condenou quem deveria condenar. Não se 

deve ter medo de condenar, mas não se deve ter medo de absolver. Não pode ter medo de absolver. 

 

Tânia Rangel - E como era a relação entre os conselheiros do CNJ? Como o senhor viu isso? 

Como o senhor se relaciona? Se é que se relacionava… 

 

César Asfor - Olha, vou dizer o seguinte. O CNJ é uma espécie de Big Brother. As pessoas que 

estão no Big Brother são as pessoas mais celebradas do mundo. Pode prestar atenção. Qualquer 

programa da televisão que se abrir, está lá o Big Brother depois que sai. Todo mundo sabe o nome 

do Big Brother, do Big Brother não, dos participantes do Big Brother. Termina o Big Brother, 

termina o programa, dois meses depois ninguém se lembra mais nada. Não é? Então os conselheiros 

se acham o máximo! Porque eles chegam, nunca foram reconhecidos… Aí em qualquer estado em 

que ele chega, na porta do avião está o presidente do Tribunal de Justiça, o presidente do Tribunal 

Eleitoral, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho. Ele começa a dizer: “Ué, tudo isso para 

mim?” E ele começa a se empolgar… e pensa que realmente pode tudo e que vai ser para sempre. E 

não é. E essa exigência de que tem que condenar… Tem que condenar, então aparece dando 

declarações… Isso e aquilo. Depois quando ele sai… Se lhe perguntar agora qual é o nome do 

conselheiro que representou a Justiça Federal na última composição, você não sabe dizer. Ninguém 

sabe. Então, enquanto é conselheiro, quando digo do Big Brother é isso, todo mundo sabe quem é… 

todo mundo morre de medo: “Excelência!”. Quando sai, ninguém mais sabe quem é. E o mal é que 

muita gente se empolga quando está lá, se empolga muito. E isso… A dificuldade que tive quando 

estava lá… São pessoas que… Poxa, geralmente um juiz de Primeira Instância, representante da 

OAB, são pessoas que não têm ainda… Não têm mesmo. Porque julgar é uma arte difícil. Muito 

difícil. E você julgar, você ter poderes para julgar um Ministro, desembargadores, um juiz, não é 

fácil! Então, muitas vezes, a pessoa se empolga. Agora estou julgando desembargador! Isso ocorre 

mesmo. Isso ocorre de verdade. Então, muitas vezes eu tinha algum conflito por causa disso. Por 

que a pessoa não pode perder a isenção, para julgar sem pensar… Que vai fazer bonito. 

 

Tânia Rangel - E na definição de pauta? Havia definição de pauta? Uma discussão… A gente sabe 

que era definida pelo presidente… mas… 
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César Asfor - Não! Na minha época não! Na minha época botavam em pauta os processos que 

queriam. Cada conselheiro colocava em pauta os processos que queria, não era o presidente não.  

 

Tânia Rangel - E quem colocava em pauta já ia automaticamente para a próxima sessão? 

 

César Asfor - Já iam para a sessão que você pautou! Podia pautar para daqui uma semana, ou duas, 

para a terceira sessão você poderia pautar… para a primeira sessão que tiver, para a segunda, ou 

para a terceira… e sempre era obedecido isso. 

 

Tânia Rangel - E havia alguma discussão de algum processo, alguma questão mais sensível… 

Alguma questão administrativa antes… 

 

César Asfor - Olhe, não, muito raramente. Quem presidiu o CNJ no período em que fui corregedor 

foi a ministra Ellen Gracie [Northfleet], uma pessoa extremamente ponderada, muito correta, muito 

elegante, muito preparada. Agora, ela é uma pessoa muito sensata, a ministra Ellen. Ela é uma 

pessoa de pulso, mas muito dócil, sem perder, vamos dizer assim, a autoridade. Jamais perdeu a 

autoridade. Então foi muito tranquila a composição… Foi muito boa. Falcão foi uma pessoa 

madura, uma pessoa esclarecida… Então nunca houve grandes discussões, na minha época não. 

 

Tânia Rangel - E quais os… 

 

César Asfor - Quer dizer, grandes desavenças. Nunca houve grandes desavenças. 

 

Tânia Rangel - E quais os principais pontos que o senhor considera que a segunda gestão fez? 

 

César Asfor - Gestão. A questão da gestão. Deu-se ênfase à gestão. Nós íamos aos tribunais falar 

sobre a gestão. Em todos os tribunais a que íamos, falávamos da gestão. Abrimos os olhos para a 

gestão, para a necessidade de gestão. Você pode observar que a partir daí é que os tribunais 

começaram a prestar atenção nisso, antes não tinham preocupação.  

 

Tânia Rangel - O senhor fez parte, no CNJ, da comissão de informatização, e implantou no CNJ o 

processo eletrônico. 

 

César Asfor - Implantei no CNJ e implantei, dei condições de muitos tribunais fazerem o mesmo. 
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Tânia Rangel - Exato! E é nesse ponto que a gente quer chegar… Na Justiça Federal, sabemos que 

na área da gestão, até em razão do CJF
19

, e da atuação do STJ também, já existe uma uniformidade 

maior de gestão, e na área…. 

 

César Asfor - Vou lhe explicar, desculpe interromper… Quando eu era presidente do STJ, 

implantei o processo eletrônico no STJ. Com poucos meses… E poucos meses depois estava 

funcionando e funciona até hoje. Então vi que podia fazer isso na Justiça Federal. Porque no STJ eu 

só tinha, vamos dizer assim, competência para atuar na Justiça Federal… Aí havia os recursos da 

Justiça Federal, que são muitos, elevados, inclusive precatórios lá depositados estão na Caixa 

Econômica [Federal] e no Banco do Brasil, então, depois de fazer estudos, pedi aos tribunais, cinco 

tribunais estaduais, para fazerem um apanhado, um orçamento de quanto eles precisariam para fazer 

o processo eletrônico. E eles fizeram. Claro que sempre pedem mais que o necessário, e tinha uma 

equipe boa que cuidava, que já vinha do STJ e que já tinha implantado no CNJ, nós já tínhamos 

ideia dos custos, pois todo o sistema do STJ foi feito por servidores do STJ. Nós não comprávamos 

nada, programa nenhum. Foi o STJ quem fez, a custo baratíssimo. Porque no STJ nós fizemos, a 

mão de obra que nós utilizamos foi de surdos-mudos. O custo, além da inclusão social 

extraordinária, é muito baixo. Porque o órgão empregador não tem, não tem… 

 

Tânia Rangel - Tem isenção tributária… 

 

César Asfor - Tem isenção tributária, não tem os encargos sociais… O governo paga, o governo 

mesmo paga. Esse é um e, segundo, a produtividade do surdo mudo é 30% maior do que a do 

cidadão que escuta. Porque ele, coitado, vive isolado do mundo, então produz mais… Então ganhei 

muito tempo e saiu um custo barato, tanto que nós ganhamos o prêmio do Innovare
20

. E o prêmio 

tinha uma remuneração que foi distribuída para todos os integrantes dessa equipe.  

 

Tânia Rangel - Olha, que legal! 

 

César Asfor - E também no STJ coloquei para trabalhar os portadores de Síndrome de Down, que 

são as melhores pessoas para trabalhar em portaria de órgão público, porque se você ensinar a ela o 

que ela deve fazer, ela faz rigorosamente. E quem é que vai reclamar deles? Ninguém tem coragem 

                                                           

19
 Conselho da Justiça Federal. 

20
 Refere-se ao prêmio de práticas inovadoras na área da Justiça, concedido pelo Instituto Innovare. 
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de reclamar. Vai pedir a um juiz, um advogado, um jornalista. Identifique-se, se não entra. Quem é 

que vai se queixar de um portador de Síndrome de Down? Então isso foi muito bom para o 

Tribunal…  

 

Tânia Rangel - Me desculpe interromper, mas é interessante. Essa preocupação do senhor com os 

excluídos… Porque eles não deixam de ser excluídos, independentemente da classe econômica ou 

social, a gente sabe que na sociedade existe uma exclusão dessas pessoas… 

 

César Asfor - Total, exclusão total. 

 

Tânia Rangel - E o senhor sempre teve essa preocupação com esse grupo? 

 

César Asfor - Não, veja o seguinte. Como juiz, sempre fui um juiz muito motivado para essas 

dificuldades da vida… Então o que houve foi o seguinte. Fiz uma licitação e tinham me dito que na 

licitação iria haver um acordo. E até que, e houve várias etapas, eletrônicas… E realmente deu 

aquela empresa que tinham dito que ia ser e depois da primeira perder, tirou o primeiro lugar, 

depois foi desclassificada. Até que parecia, não vou dizer que era, porque não sei, uma coisa 

combinada. Então anulei. Teve a segunda, eu também anulei. Eu digo… Bem, não está dando certo 

isso. Como é que vou fazer agora? E o tempo correndo… Vamos implantar isso, porque tudo isso 

era para digitalizar, digitalizar não, escanear os processos. Eu escaneei trezentos mil processos. Por 

isso… nós contratávamos todas as pessoas que tinham dificuldade de ouvir… Surdo e mudos, que 

havia no Distrito Federal, todos, com exceção daqueles que não quiseram ir, mas estava aberto, 

todos que houvesse contratávamos, foram quase 400. Um preço mais barato. Então fiquei, como é 

que vamos fazer isso? Tive a ideia de que… nós poderíamos fazer com dispensa de licitação se 

fizéssemos com uma associação de deficientes e foi isso. Então digo, vamos fazer. O preço era 

muito baixo e depois nós vimos que a eficiência era muito grande, ninguém ia se queixar. Não 

podia dizer, ele anulou as duas para colocar uma empresa dele, uma empresa que ele tinha 

preferência, não tinha nada disso e o preço foi lá para baixo. Tanto que nós tínhamos pedido ao CNJ 

40 milhões para fazer, 40 milhões, que é muito dinheiro, mas só, que era muito pouco para fazer a 

virtualização… Nós não gastamos cinco milhões, por causa disso caiu, não tinha lucro…  

 

Tânia Rangel - Não tinha. 
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César Asfor - E foi por isso que nós fizemos. Com relação ao portador de Síndrome de Down, um 

dia o Everardo [de Almeida] Maciel foi me visitar e mostrei a ele esse trabalho de escaneamento. E 

ele disse: “Olha, Cesar, vou te dar uma sugestão”. Ele é uma pessoa muito humanitária, embora não 

pareça, mas é uma pessoa muito humanitária. Ele disse, vou lhe dar uma sugestão, por que você não 

coloca portador de Síndrome de Down para trabalhar em portarias? São pessoas eficientes demais, 

são… o que elas aprendem, cumprem muito bem. E digo: “Ótimo, vou fazer isso”. E realmente deu 

certo. Deu muito certo. Eu tinha na minha porta, na minha antessala um rapazinho desses muito… 

Porque o que ele aprende, ele faz com muita correição. E muito sincero. Eles não dizem nada para 

agradar. Fiquei até com pena, porque tinha um que trabalhava no meu gabinete. E quando saí, ele 

ficou desesperado, queria até morrer! Mas consegui, um colega conseguiu, não, um colega meu viu, 

e gostava dele e levou para lá esse rapazinho, e ele está lá. Então foi obra do acaso e fico muito, me 

sinto muito feliz de ter tido essa iniciativa. E os surdos-mudos, realmente isso foi notável. Porque 

nós fizemos, você imaginou… Armei um circo no STJ… Lá na garagem, peguei uma parte da 

garagem, coloquei escâneres e baixava os processos… Os processos que iam chegando eu já 

virtualizava… E ficavam pegando os processos dos gabinetes… Qual gabinete quer virtualizar? E 

ninguém queria. Aí divulgavam, que estavam virtualizados e divulgavam a produção. Então os 

outros gabinetes começaram a querer copiar também. Foi feito assim, virtualizamos 300 mil 

processos que estavam no Tribunal. Nós ganhamos 30% de área no Tribunal sem construir nada, 

porque tiramos os processos, tiramos estantes. Nós comprávamos cerca de 1.600 estantes por ano, 

não compramos mais nada e aquelas estantes nós demos para órgãos federais. Foi tudo para as 

instituições militares que precisavam muito. Nós… Diminuiu o número de pessoas que tinham dias 

para licença, para tratamento de saúde, porque o papel é um portador de ácaros… problemas de 

olhos, respiratório, de pele e mental… Porque aquela multidão de papel assusta para burro. Nós 

também… A produtividade aumentou absurdamente. Absurdamente. Tivemos uma economia muito 

grande, porque nós começamos também a estimular os tribunais a mandarem processos 

eletronicamente. Então o processo que demorava sete meses para chegar no STJ, chegava agora em 

questão de minutos. Foi um benefício enorme para o STJ. Como eu disse, nós ganhamos 30% da 

área do STJ, então as pessoas trabalharam mais comodamente, estava tudo abarrotado, um em cima 

do outro, o ambiente ficou mais limpo, tivemos uma economia de energia imensa, porque o papel 

esquenta, o papel é cobertor do pobre, tem até uma música… Tivemos uma economia de energia 

muito grande. E de elevadores, porque a circulação diminuiu muito, o advogado não precisava ir lá, 

ele podia fazer a petição de onde estivesse. E tinha as informações do processo do local onde 

estivesse também. Então foi extremamente… 
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Tânia Rangel - E como foi o diálogo para tentar implementar isso no TRF? 

 

César Asfor - Chamei, quando os TRFs fizeram isso e chegamos a um valor razoável… Fiz uma 

reunião com os diretores da Caixa Econômica [Federal] e do Banco Brasil, e disse para eles que 

queria a ajuda deles, porque eles eram beneficiados, muito beneficiados, extremamente 

beneficiados. 

 

Tânia Rangel - Porque os depósitos da Justiça Federal ocorrem basicamente nesses dois bancos. 

 

César Asfor - Basicamente não, só nesses dois bancos. Tem que ser em órgão público. Em banco 

público. Podiam ser outros, mas são poucos os estados, Santa Catarina, Brasília, que têm, mas eles 

são dois órgãos, bancos grandes… Então eles disseram que iriam nos ajudar. Eu disse: “Não, aqui 

nós estamos falando sobre… A conversa aqui é a seguinte… O maior aplicador que tem no Banco é 

a Justiça Federal, então nós precisamos de ajuda”… Um jantar? “Não! O que nós precisamos é 

disso aqui”. Dei os orçamentos de cada Tribunal. E para resguardar a autonomia do Tribunal, então 

houve discussão, e terminou havendo um consenso. E, para manter a autonomia dos tribunais, o 

dinheiro era remetido diretamente para o Tribunal, não era para o Conselho e o Conselho repassava. 

Eu tinha levado minha responsabilidade, a responsabilidade do Conselho, nosso, de cada. E depois 

respeitava a autonomia para o Tribunal, ele fazia o que quisesse, porque as idiossincrasias do Rio 

Grande do Sul são diferentes das do Tribunal de Recife, por exemplo. De um Tribunal da 4ª região 

para um Tribunal da 5ª região. De um Tribunal do Rio [de Janeiro] para um Tribunal de Brasília, 

por exemplo. O Tribunal de Pernambuco, de Recife… porque esse rapaz que falei agora, esse juiz 

que trabalhava, que era o secretário do CNJ, ele era juiz federal do Rio Grande [do Sul] e tinha um 

presidente que tinha um empenho muito grande para fazer. Hoje a Justiça Federal na 4ª região está 

totalmente informatizada, é o que eu digo. A questão é gestão, é vontade política de fazer e… Não 

foi fácil, eu trabalhava, quando eu era presidente do STJ, eu trabalhava… Chegava ao Tribunal sete 

horas da manhã e saía do Tribunal às dez horas da noite… Todo dia você tinha que estar lá, 

presente, estimulando, louvando, levando gente para ver, está entendendo… Para estimular as 

pessoas, por que se não ninguém faz. O serviço público você sabe como é, não é fácil. 

 

Tânia Rangel - E na Justiça Federal havia a preocupação dos sistemas se falarem? 

 

César Asfor - Havia. Claro que havia. Evidente. Acontece o seguinte. Não tem ninguém mais 

vaidoso do que esse pessoal da informática. Cada um acha que o seu serviço, seu sistema, é o 
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melhor. É difícil demais. Mas nós tentamos… Acontece o seguinte. É que o CNJ, eu já não era mais 

do CNJ, mas o CNJ também queria influenciar… E eu sabia de antemão de certos caminhos que 

não iam dar em nada… Como o Tribunal que quis em seis meses estar funcionando, e até hoje não 

está. Quantos anos depois? Seis anos depois não está funcionando. É difícil. Não é muito fácil. 

 

Tânia Rangel - E nos estados, encontrou resistência à informatização? 

 

César Asfor - Olha, nos estados a resistência é menor. Os juízes, os tribunais regionais estão muito 

mais próximos do STJ, porque há aquela tradição, de a Justiça Federal ser do Conselho, ser 

vinculada ao Tribunal Federal de Recursos… Então há uma proximidade maior… Os tribunais… 

Há um temor reverencial, vamos dizer assim, maior na Justiça Estadual do que na Justiça Federal. 

Agora são estados em que as diferenças são muito grandes. Você vê, tem estados do Norte que 

estão totalmente informatizados e o maior estado do Brasil, que é São Paulo, é essa dificuldade. 

Minas Gerais não queria… disse “não quero, não vou informatizar”. Está bom, então não vai 

informatizar. Aí, por exemplo, o que acontecia. O Tribunal de São Paulo, que é o maior tribunal do 

país, não contribuía, não estava contribuindo, não sei nem se ainda está, se já voltou a estar, na 

formação da jurisprudência nacional. Por quê? Porque os processos custavam tanto a chegar lá… 

Tratando de temas que, quando esses processos chegavam, aqueles temas já estavam definidos no 

STJ, as teses já estavam definidas. E fui mostrando a eles, vinha aqui e falava: “Olha, vocês estão 

perdendo a liderança intelectual”. E perderam mesmo, perderam mesmo. Por quê? Porque quando 

chegavam os processos, como a demora era muito grande, já estavam definidas as grandes teses. 

 

Tânia Rangel - E havia preocupação também no CNJ, nessa segunda composição, com o acesso ou 

com a demora do processo dentro do Judiciário, ou seja, o que o CNJ poderia fazer para facilitar o 

acesso da população ou para que o processo demorasse menos e não… 

 

César Asfor - O Justiça Aberta. Com o Justiça Aberta nós tínhamos o controle e dávamos para as 

corregedorias. E acompanhávamos as corregedorias. Sempre. Visitei todos os tribunais, visitei 

quando fui corregedor estadual, eleitoral, quando eu ainda era da Justiça… visitei todos os tribunais, 

muitos estados, quase todos os estados, então eu mostrava que determinada região estava 

trabalhando pouco… Então o acompanhamento era esse… Além de disponibilizar os equipamentos 

de informática, para que eles pudessem adotar procedimentos mais céleres. Porque havia muitos, 

muitos tribunais… Porque quando falo informatizar eu estou falando o seguinte: é acabar com o 

papel. No STJ, nós acabamos com o papel. Na verdade ficaram lá aqueles processos antigos que 
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não podiam ser escaneados, de tão velhos que estavam, não podiam ser escaneados. Ou então o 

processo de duzentos volumes… Não dá para escanear isso, então a gente pede ao colega para 

julgar logo esse processo, pois escanear… Um trabalho imenso e desnecessário. Julga a tese 

jurídica, não julga matéria fática. Muita gente fala que informatizar é o acompanhamento processual 

pelo computador, isso é muito fácil, facílimo. Mas havia Tribunais, Justiças, não vou dizer 

Tribunais, havia estados em que o acompanhamento era feito ainda nas cartelas de papelão. Não 

tinha nada, absolutamente nada informatizado, nada. Então, o tempo de dois anos é muito curto para 

você fazer tudo isso. 

 

Tânia Rangel - O senhor fez também uma instrução normativa, eu acho, para fazer o 

acompanhamento das interceptações telefônicas. Esse também foi um tema muito sensível tratado 

pelo CNJ. 

 

César Asfor - É por que tinha demais, estava muito desordenado, e não sei se está ordenado não. 

Mas quem cuidou mais disso foi o ministro Gilson [Langaro] Dipp, quando ele me substituiu, pois 

ele gosta muito desse tema também. Mas imagina o acompanhamento… Essas quebras de sigilo 

telefônico, hoje as Secretarias de Fazenda têm, todo o Ministério Público tem, todos os estados… 

Então hoje estamos todos muito vulneráveis. Não só os EUA que estão fazendo, acompanhando as 

pessoas, o Brasil também. 

 

Tânia Rangel - Um outro programa também, muito difundido pela ministra Ellen nesses dois 

primeiros anos, iniciado com ela e mantido com ela até hoje, é o da Conciliação, estimular a 

conciliação como uma forma não só de você acelerar a prestação jurisdicional, mas também de você 

conseguir atender melhor o jurisdicionado, reduzir volume de trabalho… Como isso surgiu no CNJ? 

 

César Asfor - Olha, esse negócio, primeiro veja a cultura. O juiz era premiado pela quantidade de 

processos que julgava. Então não era considerada para a estatística dele a sentença que extinguiu 

um processo por acordo entre as partes. Não era nem considerada, veja como era a cultura. Toda a 

cultura do juiz, desde os bancos escolares, era para o contencioso, não para a mediação, a 

arbitragem e nem para a conciliação. Para você ter uma ideia, quando estive no Conselho da Justiça 

Federal, fiz o primeiro Dia Nacional da Conciliação na Justiça Federal. Certo, primeiro fim de 

semana. Para se ter uma ideia de como é difícil serem feitas as coisas no Brasil. O Sindicato dos 

Servidores na Justiça de Santa Catarina queria entrar com uma ação de assédio moral, contra o 

coordenador, porque eu estava forçando os funcionários a trabalhar. Fazer a conciliação. Veja como 
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é difícil isso. E fez o maior movimento e eu disse: “Pois vou fazer! Vou fazer e promova a ação! Eu 

vou atrás para ver a quantidade de processos que vocês não estão julgando”. E houve. Realmente 

houve, e isso há muitos anos atrás… Isso foi lá, em, sei lá, 2000, por aí, que fiz isso. Então a 

ministra Ellen teve realmente um papel muito importante em fazer isso. Inclusive mudar essa 

cultura de que o juiz só é juiz quando julga uma ação até o fim. Então os juízes passaram a ter, 

vamos dizer assim, saber… Não é nem ter cuidado, saber que existe, a conciliação… Não se davam 

conta da existência da conciliação, pois não eram premiados por isso, ao contrário. Ah, o juiz só 

quer fazer acordo, era assim que se falava, isso não é juiz, só quer fazer acordo…  

 

Tânia Rangel - Aí começou a contar na estatística do magistrado… 

 

César Asfor - Passou a se saber o seguinte, o processo que termina, não importa como foi, o que 

vale é o processo que termina. Se ele terminou na conciliação, ótimo. Porque se ele terminou na 

conciliação, ele está poupando as demais instâncias desse processo. 

 

Tânia Rangel - Sim, a tramitação na Primeira Instância já é mais curta e tem essa vantagem de não 

ter recurso…  

 

César Asfor - Claro, Lógico! Não vai mais para canto nenhum, termina ali! 

 

Tânia Rangel - E o senhor lembra de mais algum outro tema que pudesse…  

 

César Asfor - Não, acho que esses são… Essas são as coisas mais relevantes… Acho que no 

âmbito do STJ… Acho que foi isso. Porque no CNJ nossa ênfase foi gestão… Evidentemente, sem 

descuidar da parte disciplinar… Mas sem fazer alarde de que estávamos punindo os corruptos. Eu 

não tenho esse espírito. 

 

Tânia Rangel - E como era a relação da Corregedoria Nacional de Justiça com as corregedorias… 

Com as outras brasileiras… 

 

César Asfor - Muito bem, muito boa! Nós nos reuníamos todo mês, fazíamos reuniões todos os 

meses. Além das visitas que eu fazia, e das visitas que eles faziam… 

 

Tânia Rangel - E as reuniões eram para que, exatamente? 
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César Asfor - Eram para corrigir, para… Não era todo mês, mas de dois em dois meses. Era para 

ver as experiências de um e outro… Para ver se podia aplicar em tal canto… Conversas claras, 

abertas, muito francas…  

 

Tânia Rangel - E qual balanço o senhor faz, hoje, olhando para trás, da sua gestão na 

Corregedoria? Quais foram os pontos que o senhor acha que acertou e os que podia ter melhorado? 

 

César Asfor - Olha, vou lhe contar, com toda a sinceridade, o seguinte, vou falar do… Não só da 

minha gestão, mas do CNJ… Dos conselheiros como um todo… Acho que nós fizemos um 

trabalho, todos nós, voltado para a gestão, muito grande. Hoje nós estamos falando em processo 

eletrônico com uma facilidade muito grande, parece que sempre existiu isso. Mas isso não existia. 

Havia um estigma muito grande contra isso, muito grande. Olha, só de implantar um sistema 

“Justiça Aberta”, com três meses, todo mundo tomou um susto muito grande com o sistema de 

Justiça Aberta, e depois fomos abastecer esses dados, porque demora também para abastecer, 

relatos… porque as pessoas ficam desnudas, quer dizer, os profissionais ficam desnudos. Eles 

passam a ser notados e ninguém quer isso. Então, o papel daquela composição do CNJ foi muito 

importante para a gestão. Foi a primeira vez que o Judiciário foi balançado para a existência de 

gestão. E hoje, não… você vê que se fala mais em questão disciplinar do que em gestão… e gestão 

é muito importante. Não adianta esse negócio de estabelecer metas, tem que julgar tal… não é 

assim. Tem que dar os meios para a gestão, tem que dar… Porque o magistrado, ele não é, na 

verdade, formado para ser o gestor, ele não é… Mas ele pode se acercar com boas pessoas para isso, 

evidentemente… Tem que saber… Quando implantei o sistema eletrônico no STJ havia ministros 

que não usavam computador, que faziam seus votos à mão… Claro que ele foi contra, evidente que 

ele era contra.  

 

Tânia Rangel - E como que era lidar com ele? Como vencer essa resistência? 

 

César Asfor - Assessoria. Ia para a assessoria. Porque é muito mais fácil. Depois, quem está usando 

o processo eletrônico julga muito mais, então nós dávamos publicidade a esses. Aí a assessoria do 

outro… O gabinete do que não julgava queria aparecer também. E criava-se um espírito de 

emulação, um bom espírito de emulação. Então acho que aquela gestão, aquela composição do CNJ 

foi muito boa. Foi muito boa mesmo. 
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Tânia Rangel - E no que ela poderia ter feito melhor? 

 

César Asfor - Para sua época e para o tempo em que foi implantada, ela fez tudo o que era possível 

fazer, tudo o que era possível fazer. É claro que a cada instante tem mais coisas por fazer, é lógico 

que seja assim. Mas a grande contribuição que ela deu foi para a questão da gestão. Essa foi uma 

grande contribuição que a primeira não deu. A primeira deu mais… E fez, não estou fazendo crítica 

de maneira nenhuma, pois quando foi implantado o CNJ o leigo pensava o seguinte: “Bem, 

implantou-se agora o CNJ e dentro de uma semana o meu processo estará julgado”, e não é assim. 

Então criou-se uma expectativa falsa, com relação a soluções, sobretudo na morosidade, e tinham 

que ser postas em evidência certas correções de rumo, para pelo menos mostrar que para alguma 

coisa foi bom. E foi o nepotismo, a questão de gastos excessivos, abusivos… Viagens, essas coisas 

todas… Então a primeira veio para implantar o CNJ. Realmente para dizer: agora existe um órgão. 

Nós viemos para a gestão, e depois veio o ministro Gilson Dipp, que como era juiz do crime, foi 

mais vocacionado para a questão disciplinar e fez… Foi mais voltado para isso, para a questão 

disciplinar. E, até agora, não vejo assim… 

 

Tânia Rangel - Depois veio a ministra Eliana? 

 

César Asfor - É, acho que do ponto de vista de gestão, não sei, não tenho conhecimento de que ela 

tenha feito alguma coisa. 

 

Tânia Rangel - Agora veio o Francisco [Cândido de Melo] Falcão [Neto]. 

 

César Asfor - Também não sei se ele fez. 

 

Tânia Rangel - E como o senhor vê hoje a atuação do CNJ, assim depois que o senhor sai do 

CNJ… 

 

César Asfor - Acho que as pessoas, os conselheiros, estão chegando lá no momento… Pelo menos 

agora, é com um sentimento de que tem que condenar… Vamos logo condenar, vamos fazer, 

condenar logo, e vamos atropelar. Tenho essa sensação, não sei se estou certo, mas há um 

sentimento muito forte hoje de… Se você perguntar às pessoas, dizem: “Essa composição atual do 

CNJ vai vir muito forte com a questão disciplinar”. Não sei se vocês foram… não é verdade? 
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Leandro Molhano, Tânia Rangel - Sim. 

 

César Asfor - Acho que o juiz não pode ter, juiz tem que ter um espírito mais isento. 

 

Tânia Rangel - E o processo de legitimação do CNJ com a sociedade, como o senhor vê isso? Já 

uma instituição que se encontra legitimada ou que está ainda num processo… 

 

César Asfor - Acho que sim pois, na verdade, há um avanço muito grande… Se você comparar o 

Judiciário de 2003 com o de agora, a diferença é total. É muito grande a diferença, para quando foi 

implantado.  

 

Tânia Rangel - O CNJ começa a funcionar em 2005. A emenda é de 2004, mas ele começa em 

2005. 

 

César Asfor - A emenda constitucional é de 2004. Então a diferença é muito grande, muito grande. 

Hoje tem a quem se reclamar. E outra coisa… Isso inibe práticas reprováveis, por parte dos 

magistrados, de servidores e de agregados… Mas acho que, fazendo a comparação, é muito melhor 

agora, eu acho. Mas acho que o CNJ deveria se dedicar, cuidar com a mesma intensidade, da 

questão da gestão.  

 

Tânia Rangel - Estou satisfeita, e você? Ministro, muito obrigada pela entrevista. 

 

César Asfor - Eu que agradeço. Não sei se falei demais. 

 

Tânia Rangel - Não, imagina! Está ótimo! Muito obrigada.  

 

 


