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Há pouco mais de um mês, o ministro Luciano de Castilho Pereira tem semeado frente à 
Corregedoria do Tribunal Superior do Trabalho (TST) o fruto da valorização das relações 
humanas, seja na relação empregado-empregador, seja na condução dos trabalhos 
desenvolvidos pelos magistrados. Para o ministro, as relações de trabalho são 
antidemocráticas e ainda sofrem os reflexos da escravidão, além de o empregado conviver 
com o temor do desemprego e submeter-se às condições impostas pelo empregador, que não 
oferece os devidos direitos trabalhistas assegurados pela legislação.Nos corredores dos fóruns, 
o cenário não é diferente. Segundo o ministro, alguns magistrados entendem que, por serem 
juízes, devem ser servidos e não, servir. Castilho admite que falta humildade até mesmo para 
reconhecer a necessidade de mudança sob o prisma de que o juiz tem que ser respeitado, não 
temido. "É preciso começar a mudar a nossa cabeça, o que não é tarefa fácil. Se não tivermos 
a humildade de achar que temos que mudar a nossa cabeça, como vamos mudar a dos 
outros?", indaga. Para o corregedor, o Direito do Trabalho passou por diversas mudanças e 
estas foram sentidas principalmente com as conseqüências do sistema capitalista. Na visão de 
Castilho, a informalidade é um problema gravíssimo não só por causa da supressão dos 
direitos trabalhistas, como também pelo desequilíbrio social, em que poucos têm quase tudo e 
muitos têm quase nada. Diante desse cenário, o magistrado entende que este é o momento 
para transformação e, mesmo não prevendo alternativas, o ministro ressalta a importância de, 
pelo menos, restabelecer a crença na utopia. "Nada mais real que o sonho. Não podemos 
perder a esperança", diz. 
 
Luciano de Castilho completará 70 anos no início de 2007 e a permanência no cargo de 
corregedor e no TST poderá estar limitada aos próximos seis meses. O tempo poderá ser 
estendido se a proposta de emenda constitucional que prevê a elevação da idade para 
aposentadoria compulsória de 70 para 75 anos for aprovada. Ainda assim, independentemente 
da aposentadoria, Castilho acredita que é preciso dar o primeiro passo para uma longa 
caminhada.  
 
Justiça do Trabalho  
 
Nas últimas três décadas, diz Castilho, a Justiça do Trabalho passou por muitas mudanças e as 
relações de trabalho ficaram comprometidas devido à sujeição cada vez maior por parte do 
povo brasileiro, que luta por emprego e por condições dignas de trabalho. "Se o indivíduo 
trabalha na Europa sem carteira assinada, pode não estar no paraíso, mas também não está 
no inferno. A informalidade no Brasil é terrível e em alguns setores, como nos meios de 
comunicação, a relação de emprego acabou com a adoção da pessoa jurídica por parte do 
empregado. A informalidade é desobrigada de qualquer tipo de proteção social. Estamos 
retomando uma discussão do século XIX, quando grande massa de trabalhadores estava cada 
vez mais desobrigada das coisas, havendo concentração de riqueza muito grande com uma 
rede de proteção social tênue. Para equilibrar essa situação, foi criado o Direito do Trabalho. 
Como diz Mário de La Cueva, ao servir a mesa pela manhã, que todos tenham o mesmo direito 
de comer", analisa. 
 
Para o corregedor, é tempo de mudança e de transformação nas relações de trabalho, tendo 
em vista que as relações atuais ainda sofrem os reflexos da escravidão. O sistema está cada 
vez mais selvagem e a mudança só ocorrerá se esse sistema foi modificado, sofrer alterações 
substanciais. Não há alternativa, admite o corregedor, mas é preciso buscar saídas. "O 
problema não está no Direito do Trabalho, está no sistema de consumo absoluto. É preciso 
restabelecer e voltar a acreditar na utopia. Nada mais real do que o sonho. Não podemos 
perder a esperança. O enfoque tem que ser mudado", afirma.  
 
Segundo Castilho, criaram as comissões de conciliação prévia para aliviar a Justiça do 
Trabalho, o que, para ele, é uma "loucura". A diminuição do número de recursos para aliviar os 
trabalhos do TST também não resolverá o problema. "Por que não melhorar as relações de 
trabalho? As relações nunca foram democráticas. Se mando, você obedece e, se perguntar o 
motivo, é demitido. O exercício da cidadania tem pouco tempo e os grandes marcos são a 



Constituição de 1988 e, recentemente, o Código de Defesa do Consumidor. Contra todas as 
evidências, tenho todas as esperanças, e as esperanças não precisam de fundamento. Se eu 
tivesse fundamento, teria certeza", afirma. 
 
 
Papel do magistrado  
 
A mudança no relacionamento humano não está restrita somente à relação empregado-
empregador, diz Castilho. A mudança da postura do magistrado também é fundamental. Para 
o corregedor, falta humildade até mesmo para admitir a necessidade de mudança. A figura do 
juiz tem ser respeita e não temida, diz.. Segundo o ministro, o juiz é servidor público e a 
população é quem paga para ser bem tratada e servida. 
 
"É preciso começar a mudar a nossa cabeça, o que não é tarefa fácil. Se não tivermos a 
humildade de achar que temos que mudar a nossa cabeça, como vamos mudar a dos outros? 
A primeira coisa que tem que ser feita para mudar é ter a consciência de que o problema 
existe e admitir a sua existência. As escolas de magistratura poderiam ser instrumentos dessa 
formação brasileira, com ensinamentos mais humanísticos, observando a perspectiva 
brasileira. Entretanto, esse problema, que considero gravíssimo, é menor na Justiça do 
Trabalho devido ao contato permanente entre as partes. A prepotência, às vezes, é fruto da 
insegurança. Há uma questão cultural que alimenta a tese de que o juiz é uma pessoa muito 
acima da média. Se cheguei ao topo, tenho que ser servido. Mudar isso não é fácil. Não é um 
ato de vontade, em que um manda e o outro obedece. Não adianta impor. É preciso começar e 
uma grande caminhada começa com o primeiro passo", afirma. 
 
 
TST e corregedoria  
 
De acordo com o corregedor, é um equívoco dizer que o Tribunal está com gargalo. Os 
processos que chegam ao TST, afirma, não representam 10% da demanda trabalhista. "A 
Justiça do Trabalho é mais rápida e menos obstruída. O que chega ao TST é pouca coisa. Os 
réus são bancos e órgãos públicos que não fazem acordos. O índice de processos que 
terminam nas varas é enorme, por conta dos acordos firmados", diz.  
 
Castilho admite que o Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) ainda busca o rumo a 
ser seguido. "Estamos muito no varejo e o Conselho ainda não assumiu a postura de traçar 
rumos, abrir grandes horizontes para a Justiça do Trabalho. Do ponto de vista de formação, o 
CSJT está bem estruturado com ministros do TST e dos Tribunais Regionais do Trabalho 
(TRTs). Mas ninguém deixa as atividades, e as reuniões são feitas nas horas vagas. Por isso, é 
preciso tomar um rumo mais importante para dizer para que foi criado. A finalidade do CSJT é 
aquela que o TST nunca foi, um órgão de cúpula do ponto de vista administrativo, financeiro", 
ressalta. 
 
Castilho relembra que, quando foi criada a Corregedoria, em 1943, o corregedor tinha a função 
de visitar as varas para obter informações sobre o andamento dos trabalhos, colher dados de 
produtividade e apurar as necessidades das serventias. "Creio que essa figura do corregedor 
não existe mais. Informações podem ser obtidas através do banco de dados do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST). A correição feita antigamente não faz muito sentido nos tempos 
atuais. Nada substitui o relacionamento humano", afirma. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 29 maio 2006, Direito & Justiça, p. B-5. 


