
Decupagem Entrevista Ministro Vantuil Abdala 

 

Entrevistador: Como Vossa Senhoria encara a atividade correicional? Quais seus fins e 

meios? 

Ministro Vantuil Abdala: A Corregedoria é um órgão de extrema importância na Justiça do 

Trabalho. Ela tem duas funções diferentes. Uma é a correição permanente, que é mais voltada 

à administração do órgão ou dos órgãos judiciais. Nesse sentido, o Corregedor visita os vários 

tribunais do país, para verificar a regularidade, a normalidade do funcionamento dos órgãos 

em seus vários aspectos, não só quanto à prestação jurisdicional em si, mas também quanto a 

aspectos administrativos. Hoje, a Corregedoria, nessa inspeção que é considerada ou 

denominada “correição permanente”, se estendeu mais um pouco também aos órgãos de 

primeiro grau, porque se viu que não se poderia se inspecionar bem o Tribunal sem que se 

observasse muitas coisas que estavam acontecendo em primeiro grau, de tal maneira que, 

hoje, o Corregedor, quando da correição, embora o foco direto sejam os TRTs, também dirige a 

sua inspeção aos trabalhos do primeiro grau, das Varas do Trabalho. Nesse sentido, é 

extremamente importante essa atividade da Corregedoria, porque em um país do tamanho do 

nosso, é natural que houvesse atitudes que não condiziam com uma orientação uniforme em 

todas as regiões.  

Então, em minha época, eu notei que os tribunais menores estavam ficando relegados 

a segundo plano, então eu fiz questão de iniciar as correições pelos tribunais menores: 

Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, porque esses tribunais vinham, há 

anos, não recebendo a visita do Corregedor. E o Corregedor, quanto vai aos estados para esta 

função, faz publicar um edital na mídia para que todos fiquem sabendo, os advogados e 

principalmente os jurisdicionados, para que alguém que tenha qualquer questão ou 

questionamento possa ser recebido pelo Corregedor para apresentar aquela matéria que lhe 

causou uma dúvida, não quanto ao mérito em si, mas quanto à atividade, seja do magistrado, 

seja dos funcionários, de tal maneira que isto dá uma segurança e uma satisfação à sociedade. 

A sociedade sabe que tem ali uma autoridade superior a quem ela possa ir e narrar os fatos, 

sem que haja um constrangimento, porque não precisa apresentar nada por escrito, ninguém 

precisa saber que ele esteve lá, ele é recebido como uma visita particular e ele narra 

particularmente os fatos. E o Corregedor, naturalmente, vai verificar se é uma questão que 

convém se aprofundar, convém se examinar, e quando for o caso, tome as providências 

devidas.  

Mas não só quanto às notícias que lhe são apresentadas pelos advogados ou pelas 

partes, pelos cidadãos. O Corregedor vai com uma equipe e examina os próprios autos dos 

processos, por meio de uma inspeção para verificar se, por amostragem, aqueles processos 

estão tendo um andamento regular, quanto a prazo, quanto a sistema de certidões, ou seja, 

todos os atos judiciais que são praticados no processo, o Corregedor vai verificar. E estabelece 

uma série de orientações e determinações para que aquele tribunal cumpra, e solicita aos 

tribunais que informem quanto à efetivação daquelas determinações. De maneira que esta 

parte da correição, que é denominada “correição permanente”, é extremamente importante 

nesse sentido: é uma satisfação que se dá à sociedade e é uma fiscalização do que está 



acontecendo, não apenas na parte funcional-administrativa como na própria prestação 

jurisdicional e sua regularidade. Há uma outra função da Corregedoria que, como disse 

inicialmente, é tão importante quanto, denominada “correição parcial”: quando um juiz na sua 

atividade jurisdicional, pratica um ato que importa em um tumulto processual, cabe a 

correição parcial. Se for um juiz de primeiro grau, ele pode apresentar a correição parcial ao 

Corregedor do Tribunal Regional do Trabalho. Se for um ato praticado por um Desembargador 

de Tribunal Regional do Trabalho, cabe a correição parcial ao Corregedor-Geral da Justiça do 

Trabalho. “Mas um juiz pratica um ato de tumulto processual”? Acontece isto, e por incrível 

que pareça, ocorrem as coisas mais surpreendentes, de o juiz ter praticado um ato 

completamente descabido, um ato absurdo, um ato fora da boa ordem do processo. Então 

cabe ao Corregedor determinar que não se pratique aquele ato daquela maneira, e muitas 

vezes nesses atos há extrema urgência: é preciso de uma intervenção imediata do Corregedor. 

Por isso que eu dizia que, nesse sentido, a Corregedoria é quase um “pronto-socorro”, porque 

requer-se uma atuação imediata, sem maiores formalidades.  

Vamos dizer: há uma praça para ser vendida a Santa Casa de Misericórdia no dia 

seguinte. E é completamente sem fundamento a venda da Santa Casa de Misericórdia em 

praça, e o Corregedor, vendo aquilo, determina ao juiz que suspenda aquela praça marcada 

para o dia seguinte. É um ato de extrema urgência. Então, ao Corregedor, não cabe estar 

intervindo em qualquer ato judicial. Não lhe cabe isto. Cabe apenas quando há um tumulto 

processual quando o juiz teve um comportamento indevido na prática daquele ato. E esta é 

uma atuação, ao lado de ser extremamente importante, extremamente delicada para o 

Corregedor, exatamente porque não há uma normatividade, uma regulamentação sobre o que 

se considera um tumulto processual que possa autorizar o Corregedor a agir. Então nós temos, 

historicamente, o Corregedor que foi mais flexível na interpretação do que seria tumulto 

processual e, portanto, agiu mais amplamente, e tivemos outros que entendiam mais 

limitadamente seu campo de atuação e diziam: “Não, a isto aqui não cabe a correição. O 

senhor pode entrar com mandado de segurança, entre com recurso ou cautelar ou o que 

entender cabível, mas não cabe a mim intervir, porque isto aqui é puramente um ato judicial”. 

Ou seja, isto foi aquilo me pareceu mais dificultoso para o Corregedor: os limites no seu campo 

de atuação na correição parcial.  

Mas o pior era que tudo era de “urgência urgentíssima”. Se ele não decidisse, muitas 

vezes não haveria tempo para mais nada. Então, muitas vezes, em nome da urgência, eu 

mesmo, ainda que tenha tido dúvidas quanto à minha competência, mas eu dei a decisão para 

evitar um “mal maior”. Porque no exemplo que eu dei: eu não ia dizer que não podia ser 

vendida a Santa Casa. Eu dizia apenas que eu suspendi a praça naquele dia para que depois se 

examinasse a questão. Então, em nome de um mal menor, ou para evitar um dano irreversível, 

eu algumas vezes ampliei aquilo que seria o campo de ação do Corregedor em virtude da 

gravidade e da urgência da medida. Mas confesso ter, muitas vezes, sofrido com isso. “Interfiro 

ou não interfiro neste caso? Atuo ou não atuo? Está dentro da minha competência ou não?”.  

Mas em nome de uma segurança jurídica, em nome de se evitar um dano irreversível, 

de se evitar um mal maior, é que muitas vezes o Corregedor tem que intervir, embora se possa 

ter até dúvidas se aquele ato era puramente de natureza jurisdicional e processual, e portanto 

não se identificasse com tumulto processual e portanto, não seria da competência do 



Corregedor, ou se seria. Então, muitas vezes se intervêm em determinados atos e, não 

obstante, tenha essa dúvida. Mas, historicamente, a Corregedoria tem desenvolvido um 

trabalho de extrema relevância, seja no campo administrativo, seja no campo da correição 

parcial.  

 

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? 

Ministro Vantuil Abdala: Bem, como eu dizia, infelizmente nós não temos uma regulamentação 

quanto à competência do Corregedor no que diz respeito à correição parcial. Naturalmente, eu 

procurei ler doutrinas sobre a questão, verificar a jurisprudência, ver os precedentes, para 

poder agir da maneira mais adequada. Mas, por mais que isto se fizesse, por mais que se 

procurasse verificar historicamente como é que se comportou o Corregedor de cada 

momento, apareciam inúmeros casos inéditos, que nem a doutrina se referia e nem a 

jurisprudência, de maneira que ficava, mesmo, e imagino que fique até hoje, ao vereio do 

Corregedor a decisão final. Solitária, porque ele é sozinho. E dada sempre a urgência, porque 

essas questões são sempre de urgência, sempre com uma consequência grave, então, o 

magistrado de um modo geral tem como sua virtude principal o bom senso, e o bom senso 

leva muito em consideração a razoabilidade. A razoabilidade se funda, muitas vezes, em qual é 

o mal menor. Então, eu avaliava a minha decisão que era de urgência menos se aquilo era 

mesmo um ato jurisdicional ou se aquilo se identificava com um tumulto. Mas via muitas vezes 

pela urgência da questão. É lógico que eu verificava se a parte não teve um tempo para tomar 

a providência anteriormente, porque se ela teve tempo, eu dizia: “bem, porque me vem com 

essa urgência se teve dias, semanas, meses para tomar essa providência e me veio no dia 

anterior”, não é? Se a questão é dúbia... Há um provérbio latino que diz: Dormientibus non 

succurrit jus, “O direito não socorre aquele que dorme”.  

Mas na grande maioria das vezes que a gente tinha essa situação tormentosa é porque 

havia mesmo uma urgência, não foi por culpa da parte que se criou aquela situação inusitada. 

Vamos dizer: face um bloqueio através da penhora online, está se executando uma dívida de 

quinhentos mil reais e de repente, através do sistema da penhora online, se penhora as contas 

de todas as empresas do grupo econômico de bilhões de reais. E a parte requer ao juiz... 

Porque diz: “Olha, as empresas vão parar, não tem nem como pagar os trabalhadores”. Mas o 

juiz, por acaso, naquele dia, nem foi à Vara, é uma sexta-feira! E as empresas todas do grupo 

estão lá, com suas contas bloqueadas. Imagine uma situação dessas. Então a parte vai ao 

Corregedor para... É uma solução emergencial. Embora fosse de competência do juiz liberar o 

excesso de penhora, ele não estava ali para tomar essa providência, então o Corregedor toma 

aquela providência. É também tumulto processual você deixar de praticar o ato que devia 

praticar. Então, o tumulto processual é também por omissão, por ausência do dever. E aí, 

muitas vezes, o Corregedor intervém.  

Então, como eu dizia antes, não há uma normatividade para definir claramente a área, 

o campo de atuação do Corregedor na correição parcial. Mas em virtude da urgência, ele tem 

que decidir muitas vezes, e aí ele decide com base no princípio da razoabilidade, utilizando-se 

do bom senso, e sempre levando em conta qual o mal maior a evitar, se haverá uma 



irreversibilidade do dano para que decida. Eu acho que isto justifica, muitas vezes, que ele aja, 

que ele não deixe de agir se a questão é grave. 

Entrevistador: Durante o mandato de Vossa Excelência como Corregedor Geral da Justiça do 

Trabalho, quais os principais desafios e problemas que teve de enfrentar? 

Ministro Vantuil Abdala: Talvez hoje não seja exatamente assim, mas havia uma resistência 

maior às determinações do Corregedor. Depois da criação do Conselho Nacional de Justiça, 

houve um certo “enquadramento” dos magistrados. Os magistrados estavam um pouco mal-

acostumados sob esse ângulo de viver com um distanciamento e eram verdadeiras repúblicas 

que levavam lá adiante a atividade sem tomar muito conhecimento da existência do Tribunal 

Superior, da correição, muitas vezes até por omissão mesmo do Corregedor Geral da Justiça do 

Trabalho, porque deixava um tempo maior do que o devido de ir visitar o Tribunal. E naquela 

época era indispensável a visita porque hoje se pode fazer muita coisa através da Internet, e 

na época se exigia a presença física do Corregedor para tudo, mas também não tinha o 

cuidado devido de examinar muitas coisas que necessitavam ser examinadas. Então quando 

essas coisas começaram a mudar, foi um certo impacto. Havia uma certa reação para que se 

cumprisse.  

Acho que foi na minha gestão que pela primeira vez se determinou que os Tribunais 

Regionais informassem quais eram as providências tomadas em relação às determinações que 

haviam sido feitas pelo Corregedor. Porque o Corregedor ia, fazia a correição durante uma 

semana, era muito bem recebido, com jantares, com almoços, com homenagens, e chegava ao 

final e reunia o Tribunal, fazia uma ata e dizia “Olha, está tudo muito bonito, está tudo 

andando muito bem, tem aqui umas pequenas coisas que devem ser feitas ‘assim, assado’ 

etc.”, e vinha embora e acabou. Ora, havia coisas importantes ali. Embora se chamasse de 

pequenas coisas, eram coisas importantes, e se não se cobrava, não se fazia. Então eu, quando 

via aquela situação, dizia: “Olha, isto aqui não tem sentido. Eu ir lá fazer essas determinações e 

depois não ter notícia de que se foram observadas ou cumpridas ou por que não foram 

observadas ou cumpridas”. Depois se passou a fazer isto e creio que passou cada vez mais a ter 

importância essas correições permanentes. Então eu diria isso.  

A pergunta foi: qual foi a dificuldade maior? A dificuldade maior é isso. Eu sofri uma 

resistência em cumprir as determinações. Às vezes nem era ilegalidade ou imoralidade, mas 

com base em costume, como aquilo já vinha sendo feito há anos, e embora fosse errado, 

impróprio, havia uma resistência muito grande a mudar para outro método que seria muito 

mais efetivo, muito mais adequado, um método mais moderno. Então, eu senti essa 

resistência, mas em relação a todas as determinações que fiz eu procurei estabelecer prazos 

para o cumprimento, prazo para informar, e procurei fazer entender que, se não fossem 

cumpridas, seriam tomadas providências.  

Naturalmente, depois acabou o meu mandato e eu deixei de acompanhar e isto ficou a 

cargo do Corregedor, porque o mandato é de dois anos e durante o seu mandato você não 

tem tempo de, às vezes, verificar se todas as coisas foram cumpridas. Mas acredito que 

tenham sido e nunca recebi notícia que não tivessem sido. Mas era isso, em minha época, a 

dificuldade maior que encontrei. 



Entrevistador: Ao fazer um balanço do período em que esteve à frente da Corregedoria-

Geral da Justiça do Trabalho, quais pontos e aspectos destacaria? 

Ministro Vantuil Abdala: Bem, havia em minha época, como disse, alguns Tribunais 

relativamente novos. Muitos deles nunca tinham recebido a visita de um Corregedor, porque 

eram Tribunais que tinham sido instalados há seis anos, sete anos, oito anos. Mesmo assim, 

nunca tinham recebido a visita de um elemento do Tribunal com esta função de fazer a 

correição. Então eu achei muito importante, e eles também, porque quando se age 

corretamente, não há porque se temer a visita do Corregedor. Então, esses pequenos 

Tribunais se sentiram homenageados quando eu marquei uma correição lá, porque até então 

eles nunca tinham recebido a visita. Então, fiz as correições, dei as orientações, dei os 

puxõezinhos de orelha que mereciam ser dados, ouvi os advogados, ouvi partes que quiseram 

ser ouvidas, ouvi funcionários, que muitas vezes os funcionários têm medo de ter qualquer 

atitude que desagrade o desembargador, que desagrade a direção do Tribunal, mas ouvi 

muitas coisas de funcionários que vieram e me disseram: “Olhe, está acontecendo isto e isto e 

isto”. E eu os recebia particularmente, eu sempre tomava cuidado para que o ambiente em 

que eu ficava ficassem só os meus funcionários e ninguém do Tribunal, para que ninguém do 

Tribunal sequer visse quem estava entrando em minha sala. Para que tivesse plena liberdade 

para poder narrar os fatos.  

E houve muita coisa importante que se teve oportunidade de fazer para se corrigir. 

Havia coisas impróprias, coisas indevidas, normalmente quando há processos parados por 

anos indevidamente, quando há atos praticados impropriamente como, por exemplo, na 

nomeação de peritos. Em vez de se nomear vários peritos, se nomeava um só perito, o que 

começava a levantar uma dúvida se havia qualquer coisa ali que era imprópria, nomeavam-se 

peritos que não eram habilitados para a área, quer dizer, milhares de coisas que acabam com o 

Corregedor verificando. Então, acabei nesses Tribunais novos, mas não só em Tribunais muito 

novos, tem o Tribunal de Santa Catarina, por exemplo, que já tinha uns doze anos de sua 

existência àquela época, e outros Tribunais que já existiam há algum tempo. Houve muita 

determinação, naturalmente o Corregedor não vai como um inimigo. Ele vai, antes, para 

orientar, para corrigir aquilo que está sendo feito de maneira imprópria, mas ele não vai como 

um ditador. Ele não vai para humilhar, para espezinhar ninguém. Ele vai e muitas vezes, até, o 

Corregedor conversa particularmente com o Desembargador para dizer: “Olha, eu tive notícia 

disso, vamos acertar, o que está acontecendo” etc. Muitas vezes há até alguma explicação, de 

ordem pessoal, é uma situação extraordinária, e aí se procura ver como se resolve, se coloca o 

substituto para aquilo, se muda de Turma, como se pode resolver aquela questão juntamente 

com a direção local, então houve muitas coisas que foram resolvidas nesse sentido, muitas 

vezes se visita até o prefeito local, as autoridades locais na capital do estado, se visita o 

governador.  

Não deixa de ser uma inter-relação que é própria entre os poderes públicos, para ouvir 

de todas as autoridades até para tomar dos cidadãos e das autoridades que impressão eles 

estão tendo da Justiça do Trabalho naquele local. Então, nesse sentido, eu creio que foram 

tomadas muitas providências importantes para solucionar essas questões impróprias.  

 



Entrevistador: O que, no entender de Vossa Excelência, poderia ser feito para melhorar as 

relações trabalhistas no Brasil e o desempenho da Justiça do Trabalho? 

Ministro Vantuil Abdala: Olha, eu tenho tido notícias, com surpresa e uma tristeza que, por 

incrível que pareça, a cada ano aumenta o número de ações trabalhistas no país. Eu digo que é 

uma certa surpresa porque nós tivemos um dado momento, por volta de 2002 e 2003, que 

chegou até a diminuir, com uma série de providências que vinham sendo tomadas, tentando... 

Por exemplo, a Comissão de Conciliação Prévia. Nós achávamos que aquilo iria resolver muitas 

questões. Por exemplo, a penhora online, porque tinha muitos empregadores que diziam: 

“Quer ir à Justiça do Trabalho? Vá, simplesmente não pago. O senhor não vai receber nunca, 

daqui a trinta anos”. A penhora online, não. Normalmente, o mau pagador desaparecia com 

seus bens e não deixava que ficasse nada em nome dele. Agora, não é possível exercer uma 

atividade empresarial sem ter conta bancária. Então a penhora online passou um susto nesses 

maus pagadores porque, onde quer que esteja o dinheiro, em qualquer banco do país, vai-se lá 

e bloqueia-se. Então havia muitas medidas. Alguma alteração no processo, no procedimento 

de recurso... Mas nada adiantou. Incrível!  

Os ministros do Tribunal Superior do Trabalho estão todos desgastados, porque a cada 

vez mais aumenta, ainda mais agora sob a pressão do Conselho Nacional de Justiça, 

estabelecendo metas como se aquilo fosse uma “fábrica de linguiça”, como que, se a julgar os 

processos, pudesse-se basear apenas em números e estatísticas, esquecendo-se que, atrás 

daqueles processos, há dois seres humanos, no mínimo, que cada um deles espera a Justiça, 

que quer seu processo seja examinado com cautela, com cuidado, com a profundidade que é 

devida, então eu vejo isso com muita tristeza, e creio que tem que haver uma modificação. 

Não adianta apenas o que tem sido feito ultimamente, que é criar novos órgãos judiciários. 

Criar mais Varas, aumentar o número de desembargadores, isto já se viu que não adianta. A 

Justiça do Trabalho é a que tem o maior orçamento do país e está se vendo que isso não 

adianta. O que me parece é o seguinte: enquanto não modificarmos o nosso sistema sindical, 

em que haja sindicatos verdadeiramente representativos que possam resolver os conflitos do 

trabalho através da negociação, através do acordo coletivo, da convenção coletiva, é muito 

difícil que haja uma solução dos conflitos do trabalho satisfatoriamente. Porque nem a própria 

Justiça, com esse número de processos, resolve satisfatoriamente. Por quê? Por que resolver 

um conflito do trabalho só depois de cinco, seis, sete anos não é resolver satisfatoriamente. O 

trabalhador normalmente não tem fôlego para esperar a delonga de uma ação.  

Então, os conflitos do trabalho tinham que ser resolvidos pelos atores sociais, aqueles 

diretamente interessados. O sindicato do trabalhador e a empresa, ou o sindicato das 

empresas. Mas para que haja uma solução dos conflitos dessa natureza, precisamos ter 

sindicatos verdadeiramente representativos, o que hoje não temos. Então precisa mudar toda 

a sistemática sindical, toda a normatividade relativamente ao nosso sistema sindical, para que 

sejam respeitados, inclusive pela Justiça, os acordos e convenções coletivas. Só assim eu creio 

que vai ter um melhor encaminhamento dos conflitos do trabalho em nosso país. 


