
Entrevista Ex-Ministro Corregedor-Geral Luiz José Guimarães Falcão 

 

Entrevistador: Como Vossa Excelência encara a atividade correicional? 

Quais seus fins e meios? 

Min. Luiz José Guimarães Falcão: Bem, a pergunta não é difícil de responder, 

porque eu sempre encarei a visita do Corregedor-Geral aos Tribunais como um 

instrumento de aproximação entre o TST e os Tribunais Regionais. Tribunais 

Regionais representados pelos seus juízes, advogados, sindicatos, 

jurisdicionados, advogados em geral, e sempre foi uma aproximação muito 

benéfica para nós e para os Tribunais Regionais. De forma que acho que ainda 

continua assim, sempre tem sido assim. A presença do Corregedor-Geral é 

sempre motivo de festa nos Tribunais Regionais, e eu encarava dessa forma. 

Quando eu anunciava ao Tribunal Regional que iria fazer a visita correicional, 

era com essa intenção de participar de uma festa de congraçamento, de 

confraternização. E sempre foi assim, e está sendo assim no decorrer desses 

anos todos, desde que eu deixei a Corregedoria-Geral. 

 

Entrevistador: Qual a metodologia adotada por Vossa Excelência para 

realizar a correição geral nos tribunais trabalhistas e resolver as 

correições parciais que lhe foram apresentadas? 

Min. Luiz José Guimarães Falcão: Claro que o Corregedor... A missão dele é 

identificar equívocos, erros que estejam acontecendo na tramitação dos 

processos perante os Tribunais Regionais do Trabalho. Agora, eu tinha 

realmente um método próprio que implementei durante os meus dois anos de 

Corregedor. Por exemplo, eu imaginava que a visita do Corregedor deveria 

também significar uma fonte de informação e troca de informação com outros 

Tribunais Regionais, outras Corregedorias Regionais do Trabalho. Dessa 

forma, eu escolhi o secretário-geral da Corregedoria do TRT de Minas, Dr. 

Carlos Alberto, que não é o Ministro Presidente do Tribunal, era o funcionário 

do TRT da 3ª Região, para me acompanhar, por gentileza do TRT da 3ª 

Região, às visitas correicionais que eu fazia nos outros Tribunais Regionais do 



Trabalho. Por quê? Porque eu tinha identificado a boa organização na 

Corregedoria Regional de Minas Gerais, e achava que aquele modelo era um 

modelo interessante de ser transmitido aos demais Tribunais Regionais, às 

outras Corregedorias Regionais, através da presença física de um 

representante dessa Corregedoria Regional, que eu considerava de excelente 

qualidade. 

Mas não ficava nisso. Eu lembro que uma das primeiras visitas 

correicionais que fiz foi ao TRT de Minas, 3ª Região. E na oportunidade, me 

levaram para conhecer o mecanismo de funcionamento da Corregedoria 

Regional em relação aos juízes de 1º Grau, que não era propriamente a minha 

função, mas me despertou a curiosidade de conhecer, de saber como eles 

trabalhavam. Porque era muito comum, o Brasil é muito grande e era já muito 

grande naquela época (risos), não tínhamos as comunicações que temos hoje, 

que facilitam muito esses contatos mais próximos, e fiquei curioso, fui verificar 

e achei muito interessante a Corregedoria Regional da 3ª Região, que estava 

sob o comando do Dr. Carlos Alberto, um funcionário que não é o Ministro 

Presidente, hoje, do Tribunal Superior do Trabalho, mas era um funcionário 

graduado do TRT de Minas, certamente um funcionário benemérito da 

instituição. 

Naquela ocasião, eu me inteirei do funcionamento, de como eles 

cuidavam do andamento dos processos de 1º Grau, porque o TRT recebe os 

processos do 1º Grau, com as exceções normais dos processos de 

competência originária. A partir daí, eu tive a ideia de convidar sempre um 

representante da Corregedoria Regional da 3ª Região para me acompanhar 

nas visitas em outros Tribunais Regionais. E aproveitei também para convidar 

representantes de Corregedorias Regionais de outros estados da Federação, 

normalmente iam três comigo, para que todos eles trocassem ideias enquanto 

eu realizava, com a equipe do TST, a correição normal nos processos em 

andamento do TRT. 

Esse intercâmbio eu considero que foi muito salutar, porque situações 

interessantes que os Corregedores, os funcionários, secretários das 

Corregedorias Regionais percebiam em algum estado, eles levavam como 



modelo para que eles próprios pudessem adotar nas suas Regiões. E com 

isso, se proliferou a troca de informações através das visitas correicionais que 

eu fazia. Porque, com exceção do Dr. Carlos Alberto, do TRT da 3ª Região, 

que eu considerava o melhor de todos, na ocasião eu fazia uma variação, e a 

cada visita correicional eu fazia um convite para uma representação de outro 

estado. Então, para dar um exemplo: se fosse fazer uma visita correicional ao 

TRT de Salvador, na Bahia, ia comigo o Dr. Carlos Alberto e eu convidava, por 

exemplo, o funcionário da Corregedoria da 4ª Região, ou um outro do Pará, 

para que fossem comigo a Salvador com a finalidade de fazer esse contato 

com o funcionamento do mecanismo do 1º Grau. Esse foi o método que usei 

durante meus dois anos, e não tenho lembrança de ter prosseguido. 

 

Entrevistador: Durante o mandato de Vossa Excelência como Corregedor-

Geral da Justiça do Trabalho, quais os principais desafios e problemas 

que teve de enfrentar? 

Min. Luiz José Guimarães Falcão: Olha, como Corregedor-Geral, a função era 

de fazer os contatos com o Tribunal, corrigir equívocos... Eu fui e me considero 

um Corregedor “feliz”. Eu tive um excelente relacionamento com todos os 

Tribunais Regionais, as dificuldades, que em alguns casos eram mais ou 

menos assim: eram acórdãos do Tribunal em que o juiz prolator e redator do 

acórdão não gostava de fazer ementa (risos). E isso era uma situação curiosa.  

Em outros Tribunais, os juízes simplificavam muito a questão pertinente 

ao convencimento da Corte sobre a matéria de fato, que se esgota no Tribunal 

Regional. Essa era uma situação muito difícil para o jurisdicionado, para o 

advogado, porque muitos Tribunais, às vezes, pelo volume de trabalho que 

tinham no dia-a-dia do funcionamento, simplificavam ao máximo esses 

aspectos, e isso dificultava muito a atuação dos advogados. A ausência de 

ementa hoje seria inadmissível, porque, com a informática, se não tivéssemos 

processos com ementa seria dificílima a classificação e o arquivamento desses 

dois. Na época isso criou alguns problemas, mas com tempo e com 

persistência, com conversa, se chegou sempre a um bom entendimento. 

Alguns Tribunais logo perceberam a finalidade, porque dessa produção 



jurisdicional, da publicidade dos acórdãos com a clareza dos fundamentos da 

decisão e com a ementa, que é algo importante para o estudo do Direito do 

Trabalho, para o estudo das Universidades e para a atuação dos advogados 

perante o Tribunal Superior do Trabalho e o próprio Supremo Tribunal Federal. 

Essas eram algumas das dificuldades dessa área, propriamente dita, de 

funcionamento dos Tribunais. 

Nós tivemos no TST dois problemas a enfrentar, principalmente nos dois 

anos da Assembleia Nacional Constituinte. A Assembleia Nacional Constituinte, 

por exemplo, através... Chegou a aprovar, numa das edições da Nova Carta 

que seria submetida, ainda, a uma última votação, chegou a registrar que a 

competência recursal para o Tribunal Superior do Trabalho nos dissídios 

individuais, nas reclamatórias trabalhistas simples de um trabalhador contra um 

empregador, ou de um grupo de trabalhadores, só caberia através de violação 

à literalidade do texto da lei. Ora, isso desvirtuava a função do Tribunal 

Superior do Trabalho e era uma incongruência grave que se estava colocando 

na Carta Magna. Um Tribunal Superior da República, num regime federativo 

como é o nosso, funciona para uniformizar a jurisprudência divergente entre os 

Tribunais na aplicação do Direito Federal, e não na violação do Direito Federal. 

O que passaríamos a ter seria vários Tribunais Regionais interpretando o 

Direito do Trabalho na interpretação, sem possibilidade de uniformização pelo 

Tribunal Superior do Trabalho, ou por outro Tribunal Superior da República, ou 

mesmo pelo Supremo Tribunal Federal. Se isso fosse transferido para o 

Supremo Tribunal Federal, então o absurdo seria maior.  

Neste ponto, conseguimos salvar a competência, que é a principal do 

Tribunal Superior do Trabalho e de qualquer Tribunal Superior da República, 

que é a uniformização da interpretação divergente entre os Tribunais na 

aplicação do Direito do Trabalho ou do Direito processual do Trabalho. Íamos 

ter um dispositivo expresso na Carta Magna dizendo que os recursos para o 

Tribunal Superior do Trabalho, no caso de dissídios individuais, somente 

caberia na hipótese de violação à literalidade do texto da lei. O que ocorre 

muito raramente, porque é muito raro um Tribunal violar a literalidade de um 

texto da lei que ele esteja aplicando. Então seria, praticamente, acabar com o 

Tribunal Superior do Trabalho.  



Diante disso, na verdade, eu, como Corregedor Regional, participei de 

contatos, ainda, com a Assembleia Nacional Constituinte para dar aos 

constituintes duas opções: ou extingue-se o Tribunal Superior do Trabalho, 

porque não tem sentido um Tribunal Superior sem competência para 

uniformizar jurisprudência divergente nos dissídios individuais e na aplicação 

do Direito do Trabalho (não em execução de sentença, porque já há algum 

tempo essa competência é restritiva), mas não teria sentido existir um Tribunal 

Superior como o TST para não funcionar. Era preferível extinguir e passar-se a 

competência ou para o STJ, que estava sendo cogitado de criação na 

Assembleia Nacional Constituinte, ou até para o Supremo Tribunal Federal. Ou 

fora isso, seria o caso de se reestabelecer a competência principal de um 

Tribunal Superior, que é a uniformização da jurisprudência. Isso se obteve já 

nos extertores da Assembleia Nacional Constituinte, através de uma emenda 

do Senador Arthur da Távola, que apresentou uma emenda suprimindo esse 

texto, porque não dava mais, pelo Regimento Interno da Assembleia Nacional 

Constituinte, não era mais possível se apresentar emenda modificativa. Ou 

aquela emenda, aquele texto seria aprovado ou seria suprimido. O texto então 

foi suprimido e com isso, transferiu-se para a legislação ordinária a fixação da 

competência do Tribunal Superior do Trabalho, quando a intenção dos 

constituintes era de deixar no texto expresso da Carta Magna a competência 

do Tribunal Superior do Trabalho como é a competência do STJ, de outros 

Tribunais Superiores e do Supremo Tribunal Federal. 

Essa foi a razão pela qual da Carta Magna não apareceu o registro da 

competência do TST, o que só veio a ocorrer agora, se não me falha a 

memória, quase 25 anos depois. Amanhã, dia 5 de Outubro [de 2013], hoje 

estamos no dia 4, amanhã completaremos 25 anos da promulgação da Carta 

de 1988. E só recentemente, se não me engano no início deste ano, é que foi 

feita uma emenda constitucional, para definir no texto da Carta algumas 

competências do Tribunal Superior do Trabalho que tiveram de ser suprimidas, 

porque modificou-se o texto que definia a competência funcional do TST. Essa 

foi uma complicação séria que eu, como Corregedor e representante do TST à 

época, juntamente com o Presidente na época, o Ministro Marcelo Pimentel, 

tivemos para enfrentar esse problema. 



Um outro problema que tivemos  


