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[ENTREVISTA 1 - 9 DE JANEIRO DE 2019]

Centro de Memória do TRT-2:  Seu nome, por  favor,  cargo e  há quanto

tempo está no tribunal.

Luiz da Silva Falcão: Meu nome é Luiz  da Silva Falcão,  o meu cargo de

carreira é analista  judiciário  executante de mandados e atualmente eu sou

diretor da 57ª Vara do Trabalho. Estou no Tribunal há 36 anos, em março

agora completarei 37 anos de Tribunal.

Centro de Memória do TRT-2: Como o senhor decidiu virar servidor público?

Luiz da Silva Falcão: Então, eu tenho uma tia que era servidora do Colégio

Caetano de Campos, na praça da República, e ela sempre me incentivava a

prestar concurso e até depois o Colégio Caetano de Campos foi dividido, uma

parte  foi  para  a  Pires  da  Mota,  na  Moóca,  e  outra  parte  ficou  na  praça

Roosevelt. Minha tia então trabalhava na Praça Roosevelt e tinha uma amiga

dela de trabalho, que um dia eu cheguei lá, e ela disse que tinha um concurso

aberto no TRT. E com isto, eu fiquei interessado em fazer o concurso, só que

eu não tinha o dinheiro para a inscrição, e ela se dispôs a me emprestar o

dinheiro da inscrição, na realidade, ela me deu, porque depois ela não quis

receber de volta. E ela então me emprestou o dinheiro da inscrição, eu fiz a

inscrição no concurso e, seis meses depois, fui chamado. O concurso da época

era de agente de portaria, um concurso que hoje não existe mais no Tribunal.

Então eu entrei por esse concurso de agente de portaria. Era um concurso bem

básico para escolaridade… Como eu vou dizer? Hoje em dia nível é médio, mas

era nível ginasial. Apesar que eu já estava fazendo colégio, mas o concurso era
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de nível ginasial. E aí eu prestei o concurso e seis meses depois me chamaram

e eu comecei a trabalhar no TRT, na Consolação1. Chegando lá, eu trabalhava

de office boy na época, então eu sempre passava pela porta do Tribunal, às

vezes com colegas de trabalho e eu falava: “Um dia eu vou trabalhar nesse

prédio  aqui,  eu  fiz  concurso  pra  trabalhar  nesse  prédio”.  E  eu  imaginava

trabalhando do térreo para cima, em qualquer um daqueles andares. Aí, ao ser

lotado,  eu  fui  lotado  no  almoxarifado.  O  almoxarifado  ficava  no  primeiro

subsolo, então, aí eu fui trabalhar no primeiro subsolo, que não tinha nenhuma

das condições do primeiro andar para cima. Que do primeiro andar para cima

era carpete, ar-condicionado, tinha cafezinho, e no primeiro subsolo não tinha

nada disso. Mas foi lá que eu comecei, no almoxarifado do Tribunal. 

Centro de Memória do TRT-2:  O senhor conhecia alguém que trabalhava

aqui? Se interessou pelo tribunal, pelo TRT-2, porque alguém já tinha falado ou

foi pela oportunidade de trabalhar, de ser servidor público?

Luiz da Silva Falcão: Não, não conhecia ninguém no TRT. A pessoa, a amiga

da minha tia tinha uma parente que trabalhava no TRT, mas eu nem cheguei a

conhecer essa parente dela. Eu sabia porque ela falava. Mas eu não sei nem se

a pessoa trabalhava no TRT mesmo, ou em uma das varas, ou fora da capital,

não cheguei a conhecer. E não tinha nenhum parente, nenhum conhecido no

TRT. Foi assim, um lance de sorte. 

Centro de Memória do TRT-2: O senhor lembra do concurso? Da prova, da

inscrição,  como que foi?  Tem muita  gente  que fala  que… algumas pessoas

falam que  a inscrição era feita  lá  na Consolação  mesmo. Como que foi,  o

senhor se lembra?

1  Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, localizado na rua da Consolação, 1272.
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Luiz da Silva Falcão: Lembro. O concurso para agente de portaria, naquela

mesma época, depois eu vim saber, estava também aberto o concurso para o

cargo de atendente, que existia. Era no sexto andar, o setor de concursos. A

diretora era a Clélia, uma pessoa muito amiga, muito querida, que eu sinto

saudades até hoje. Então, eu lembro que eu cheguei lá, ela era diretora do

serviço e tinha as duas chefes, a Tianinha e uma outra que eu não recordo

agora o nome, mas eu fiz a inscrição ali mesmo no TRT, no sexto andar, e

depois fui  avisado da prova e a prova eu fiz  naquele colégio em frente ao

tribunal. Então, eu prestei o concurso naquele colégio. Lembro que não era um

número  muito  grande  de  pessoas  que  se  inscreveram porque  o salário  do

cargo de agente de portaria não era muito interessante. Na época, inclusive, o

valor  da referência  do cargo,  era menos que um salário-mínimo. Então eu

tenho até hoje em casa os holerites da época. Vinha, por exemplo,  hoje o

salário-mínimo foi  para… não chegou a Cr$ 1000, Cr$ 90 e poucos.  Então

vinha  assim  no  holerite:  salário-base  Cr$  700,  complementação:  Cr$  298.

Porque ninguém podia ganhar menos que um salário-mínimo. Mas o valor da

referência  do  cargo  era  menos  que  um  salário-mínimo,  então  vinha  a

complementação no holerite. Então, na época, não chamou muita atenção o

concurso.  As  pessoas  acabaram  se  inscrevendo  mais  para  o  concurso  de

atendente que já tinha um salário mais interessante, mais atrativo. Mas eu

acabei, até por falta de informação, me inscrevendo para agente de portaria,

mas estou feliz porque passei e pude fazer uma carreira interna, porque depois

eu  passei  para  o  concurso  de  auxiliar  judiciário  e  depois,  posteriormente,

passei para analista judiciário, na época, que era o técnico judiciário. 

Centro  de  Memória  do  TRT-2:  O  senhor  lembra  de  alguém  que  tenha

prestado  o  mesmo  concurso,  ainda  que  não  tenha  sido  para  agente  de

portaria, tenha sido para atendente, mas com quem o senhor teve convívio ao

longo do tempo?
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Luiz da Silva Falcão: Olha, do concurso de agente de portaria, eu lembro de

muitas pessoas. Maioria delas já aposentadas, alguns falecidos, trabalhando…

é… tem o Alberto, que trabalha em Guarulhos, não sei em que vara que ele

está, ele trabalhava na sétima vara… Tinha a Susan, que infelizmente faleceu,

acho que o ano passado,  em um acidente  de automóvel.  Tinha também o

Hernandes, que ainda está trabalhando, tanto é que a Marley se encontrou

com ele em algum evento, e eles se falaram, e ele falou sobre mim. Então, da

época, que eu esteja me lembrando, que ainda esteja trabalhando, são essas

duas  pessoas.  Mas  eu  creio  que  ainda  deva  ter  outros.  Do  concurso  de

atendente,  tem várias  pessoas,  mas muitos  também foram embora para a

décima quinta região quando o Tribunal se dividiu. Eu lembro da Flávia que era

muito amiga, que nos ajudou muito, porque eu entrei como agente, ela como

atendente, nós éramos da mesma diretoria. Então a gente tinha um contato

muito grande. E, recordo assim, da fisionomia de outras pessoas, mas não

recordo o nome.

Centro de Memória do TRT-2: Qual que foi  o ano que o senhor prestou

concurso?

Luiz da Silva Falcão: Eu prestei o concurso no ano de 81, de 1981. E tomei

posse no dia 30 de março de 1982.

Centro  de  Memória  do  TRT-2: Vamos  falar  então  sobre  o  seu  primeiro

cargo? Como que era ser agente de portaria no TRT-2 de 1982?

Luiz da Silva Falcão: Olha, era uma festa! (risos). Se você tirar todos os

ônus, pensando só nos bônus, era uma festa. Mas era uma vida dura. Era

diferente do que hoje nós temos implantado no nosso Tribunal. Então, naquela

época,  muito  dos serviços que os terceirizados hoje fazem, era feito  pelos
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servidores. Então, por exemplo: eu entrei em 30 de março de 82, fui lotado no

almoxarifado  do  Tribunal,  então  eu  era  um  verdadeiro  peão,  porque  eu

carregava móveis, eu carregava mesas, cadeiras, ia entregar isso nas varas.

Eu  levava  material  de  escritório.  Nós  recebíamos  os  pedidos  lá  no

almoxarifado, separávamos, amarrávamos, carregávamos o caminhãozinho, ou

a perua, e vínhamos entregar nas varas. Cheguei inclusive a levar materiais

para o interior, viajar, né, para o interior, levando material. Houve um janeiro,

que houve uma enchente muito grande na cidade de Catanduva, e nós fomos

lá levar material.  E chegamos na vara aconteceu uma situação complicada,

porque  nós  chegamos na  vara,  descarregamos,  era um "prédinho"  de dois

andares, um sobradinho, e descarregamos todo o material onde eles disseram

que poderia ser deixado. Chegamos lá já no final do dia, porque Catanduva é

bem longe, né? E a vara estava numa situação muito precária porque tinha

dado uma enchente e tinha destruído todas as coisas da vara. Aí nós fomos

para o hotel, iríamos retornar no dia seguinte. No meio da madrugada, nós

fomos acordados no hotel aos gritos: “Corram, corram, corram que a cidade

vai encher, a cidade vai encher, a cidade vai encher”. E nós então levantamos.

Foi o tempo de colocar a roupa e descemos correndo para a vara, que ficava

no quarteirão de baixo, chegamos lá já com a água na canela. Foi o tempo de

tirar o caminhão. Tiramos o caminhão, que estava estacionado lá na garagem

da vara, e subimos para a parte alta da cidade, quando dali umas três horas

que nós voltamos para olhar, a água já tinha chegado no hotel. Então todo

aquele material que nós levamos foi perdido. A água destruiu tudo novamente,

porque houve outra enchente. A cidade vizinha avisava: “Vai encher”. E aí,

eles  então,  a  cidade  de  baixo,  onde  nós  estávamos,  que  era  o  centro  da

cidade,  de  Catanduva,  enchia  muito  rapidamente.  Então  eram  essas  as

aventuras pelas quais nós passamos, estando trabalhando no almoxarifado. Eu

gostava, porque eu era jovem, recém-chegado no Tribunal, era um setor que

me permitia fazer vários amigos, me permitiu fazer vários amigos, porque eu

entregava  material  tanto  fora  do  prédio  quanto  no  próprio  prédio,  então
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chegou  um momento  que  eu  conhecia  desde  o  presidente  até  o  porteiro,

porque eu andava o prédio todo. E com isso fiz muitos amigos.

Centro de Memória do TRT-2: Deixa eu só... arrumar aqui o microfone...

Luiz da Silva Falcão: Ah, eu bati...

Centro de Memória do TRT-2: Não... ele só saiu do lugar...

Centro de Memória do TRT-2: Nessa época do TRT não tinha décima quinta,

então o senhor ia mesmo para o "interiorzão", para entregar material...

Luiz da Silva Falcão: Sim, nós entregávamos material em todas as cidades

do interior do estado. Muitas vezes, eles mandavam outras pessoas, porque eu

estudava, então nem sempre era eu que viajava quando era uma cidade muito

distante.  Catanduva  foi  uma  excepcionalidade  porque  encheu  de  água,

precisava ir urgente, e aí então a diretora pediu se eu poderia ir, e eu me

disponibilizei. Mas, tinha lá o setor de transporte, e eles então é que faziam

mais isto. Mas nós entregávamos o material  na grande São Paulo, baixada

santista e todo o interior do estado.

Centro de Memória do TRT-2: E qual que era a melhor parte e a pior parte

de trabalhar ali?

Luiz da Silva Falcão: Olha...

Centro de Memória do TRT-2: O senhor falou de ônus e bônus...
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Luiz da Silva Falcão: Ônus e bônus. Eu acho que a pior parte, eu sempre fui

muito friorento e o almoxarifado, ele era no primeiro subsolo, e tinha as duas

rampas,  e aquilo  era aberto.  Então o ar  fazia  um redemoinho lá  embaixo.

Tinha uma colega, hoje já aposentada, que inclusive chegou a adoecer, porque

era muito frio lá embaixo. E ela chegou a adoecer por causa disso. Porque lá

não tinha ar-condicionado, era tudo aberto, o Tribunal estava ainda acertando

muitas coisas, porque fazia pouco tempo também que o Tribunal tinha mudado

para aquele prédio, né? O Tribunal, eu não estava no Tribunal ainda, mas tive

conhecimento  por  vários  colegas  que o Tribunal  mudou às  pressas,  assim,

meio  que  na  calada  da  noite.  Então,  haviam  setores  que  não  estavam

adequadamente ajustados. O almoxarifado era um deles. Outro era, assim, a

brincadeira  que  nós  recebíamos  dos  colegas  das  varas.  Porque  quando  eu

vinha entregar o material  nas varas, o pessoal falava,  a gente chegava no

balcão, e falava: “Material”. E aí os colegas gritavam: “Chegou o pessoal do

cemitério, chegou o pessoal do cemitério!”. Porque eles brincavam que, como

nós trabalhávamos no subsolo, nós trabalhávamos no cemitério, embaixo do

cemitério (risos). Mas assim, efetivamente, os ônus eram poucos, porque eu

fazia parte de uma diretoria muito bacana, a nossa chefe direta era a Dona

Lourdes e a Durvani, a Dona Lourdes era a chefe e a Durvani era a substituta.

Quando eu entrei a Durvani que estava respondendo pelo setor, porque a Dona

Lourdes  tinha  sofrido  um  acidente  de  carro,  estava  licenciada.  Depois  ela

retornou. E a nossa diretora era a Dalva. Encontrei-me com ela há um ano e

pouco atrás, ela veio fazer o recenseamento dos aposentados, estava jovem,

bonita,  fiquei  muito  feliz  de revê-la.  Então,  a  diretora administrativa  era a

Dona Isabel de Castro Melo2, então era uma sequência de direção, de chefias,

que  nos  tratavam  muito  bem,  nos  acolheram,  né?  Eu  lembro,  uma  das

primeiras vezes que entrei na sala da Dona Isabel, e ela olhou para mim, e eu

2  Isabel de Castro Melo foi servidora do TRT-2 de 1956 a 1985. Chegou a ocupar os cargos de diretora
da Secretaria Administrativa e da Secretaria de Pessoal do Regional (cargos equivalentes ao diretor-geral
Administrativo e ao diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas). Para um pouco mais sobre a história de
Isabel  acessar:  https://memoriatrt2.wordpress.com/2019/07/12/uma-mulher-que-impunha-muito-
respeito/ .
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sorri para ela. E ela disse assim: “Ah, você que é o Luiz!”. Eu falei assim: “Sim,

sou eu que sou o Luiz”. Ela falou assim: “Com um sorriso desses, você não

precisa  pedir,  você  basta  sorrir”.  E  isso  virou  uma  brincadeira  entre  os

diretores,  durante  muitos  anos:  “Ah,  o  Falcão  com  esse  sorriso  dele  vai

longe!”.  E  é  uma coisa  que  me  emociona,  porque,  realmente  não  consigo

visualizar ônus maiores, foi muito bom.

Centro de Memória do TRT-2: É... o senhor ficou nessa... eu quero ainda

perguntar sobre a Dona Isabel. Eu quero fazer uma comparação entre essa

acolhida e agora. O senhor faz parte da vara 57, que tem a Dra. Luciana, que

tem o Servidor Acolhedor3, ela também foi servidora, existe uma diferença no

servidor na década de 80 que chega ao Tribunal, e o servidor agora, que chega

ao Tribunal. Mas eu vou seguindo a ordem, tá?

Luiz da Silva Falcão: Está joia.

Centro de Memória do TRT-2: O senhor ficou no almoxarifado até quando?

Luiz da Silva Falcão: Olha, eu fiquei no almoxarifado durante dois anos e

pouquinho. Então eu entrei em 82, 83, até 84. Até 84.

Centro de Memória do TRT-2: E aí o senhor foi para...

Luiz da Silva Falcão: Aí, o que aconteceu... Eu quando entrei, como eu disse,

eu já tinha escolaridade, estava terminando o segundo grau, o que é hoje o

colégio, que é hoje o segundo grau. E aí então eu passei a ter escolaridade

3  O Programa Servidor Acolhedor, idealizado pela juíza do trabalho Luciana Bezerra e instituído no
âmbito do TRT-2 em 2014 (Ato GP 26/2014), administra e cruza os dados de servidores que gostariam
de ser “acolhidos” por um servidor voluntário mais antigo, facilitando a recepção e adaptação de novos
servidores.
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para  prestar  o  concurso  para  auxiliar  judiciário.  E  eu  prestei  o  concurso

interno,  na época existia.  A Constituição permitia,  porque ela  falava que o

primeiro concurso tem que ser por concurso público. Hoje ela fala: o cargo tem

que ser por concurso público. Então o que aconteceu: na mesma época que eu

estava  prestando  o  concurso  para  passar  para  auxiliar  judiciário,  eu  fui

convidado  para  trabalhar  no  gabinete  da  Presidência.  O  Senhor  João,  que

trabalhava lá, estava se aposentando e eles precisavam de uma pessoa para

trabalhar  no  gabinete  da  presidência.  Convidaram  algumas  pessoas,  mas

parece que não houve interesse. Até que o convite chegou a mim, e eu, então,

aceitei.  E  aí  eu  fui  trabalhar  no  gabinete  da  presidência,  então  eu  fui  do

almoxarifado, primeiro subsolo, para o 14º andar. Eu sai de uma condição que

eu achava, entendia, desfavorável, que não tinha ar-condicionado, não tinha

carpete. Era muito aberto o setor, para uma situação que era o que se tinha de

melhor no Tribunal,  porque era o gabinete  da presidência.  E então,  eu fui

trabalhar no gabinete e lá fiquei durante 6 anos. Saí de lá somente quando eu

passei  no concurso de oficial  de justiça.  Porque daí  eu optei.  Passei  no de

técnico e passei também no de oficial de justiça da época. E eu optei por ser

oficial, então eu aí fui para Guarulhos. Foi quando eu sai do Tribunal e fui para

Guarulhos, 6 anos depois do gabinete da Presidência.

Centro de Memória do TRT-2: Com quais presidentes o senhor chegou a

trabalhar nessa época?

Luiz da Silva Falcão: Olha, eu cheguei a trabalhar com 5 presidentes: dr.

Aluysio Simões de Campos, Pedro Benjamin, Rubens Ferrari, Helder. Eu sai na

metade,  já  quase  no  final  da  gestão  do  dr.  Helder4,  então  4  presidentes.

Trabalhei com 4 presidentes, deu para aprender bastante coisa.

4 Helder Almeida de Carvalho.
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Centro  de  Memória  do  TRT-2: Antes  de  seguir  só  para  essa  fase,  só

perguntar sobre o concurso interno, como que eles eram, como que vocês se

preparavam,  quem podia  fazer,  quem tinha  interesse  em fazer,  como que

funcionava isso?

Luiz da Silva Falcão: Então, o concurso interno, para ter direito a fazer, você

tinha que respeitar o interstício, você tinha que ter dois anos, no último, e

você tinha que ter a escolaridade. Era uma oportunidade muito boa, porque o

Tribunal  dava  cursos.  Eram  3  matérias  que  caíam.  A  matéria  jurídica,

administrativo e financeiro. Então era um juiz ou juíza que dava geralmente a

matéria judiciária, nós tínhamos um diretor da área financeira, da secretaria

financeira, que hoje é o Nivaldo, que na época era o Dedé, o apelido era Dedé,

mas eu não lembro o nome dele, eu não sei o nome dele...

Centro de Memória do TRT-2: Edison Vieira Pinto...

Luiz da Silva Falcão: Edison Vieira Pinto? Ah, então está bom. Olha, acabei

de aprender uma informação importante.  Devo ter  ouvido o nome dele  na

época,  mas não iria  recordar. Então era o Dedé que dava essa matéria,  e

administrativo era geralmente alguém ligado à Secretaria de Pessoal. Então,

eles montavam o curso, tinha as aulas, de cada uma das matérias e depois

tinha também, dependendo do cargo, a datilografia, que para mim sempre foi

um  grande  trauma.  Eu  não  tinha  medo  das  matérias  escritas,  mas  da

datilografia eu trago um trauma desde o curso que eu fiz, que era uma escola

de datilografia, que o professor colocava uma venda assim nos nossos olhos, e

nós tínhamos que datilografar. E aquilo criou um trauma que eu não conseguia

enxergar nada, nem memorizar as teclas, a sequência das teclas, então, eu

lembro que na época do concurso, chegava no finalzinho da tarde, a minha

chefe colocava eu na máquina, tinha uma máquina de escrever manual lá no

setor, e ela dava um texto de um livro, de uma apostila qualquer, ou mesmo
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da  apostila  do  próprio  curso,  do  concurso,  e  fazia  eu  ficar  ali  sentado

treinando,  treinando,  treinando.  Então  foi  uma  grande  oportunidade,  uma

grande oportunidade porque eu pude fazer uma carreira. Eu passei de agente

de segurança para auxiliar, que era o escriturário da época, e posteriormente

passei para oficial de justiça.

Centro  de  Memória  do  TRT-2: Agora  vamos  falar  sobre  a  fase  da

presidência?

Luiz da Silva Falcão: Vamos...

Centro de Memória do TRT-2: Qual que era o trabalho do senhor? Como que

era aquele ambiente, o senhor pegou alguns que são famosos por terem feito

várias  festas.  Muita  gente  fala  sobre  as  confraternizações,  mas  como  era

trabalhar ali dentro da Presidência?

Luiz  da  Silva  Falcão: Então,  ali  dentro  da  Presidência  era  uma  situação

assim,  de  muito  rigor.  Nós  trabalhávamos  em um ambiente  em que  você

estava próximo da cúpula do Tribunal.  Então,  não só o Presidente, mas os

juízes que visitavam a Presidência, eu digo juízes porque naquela época ainda

não  tinha  a  denominação  de  desembargadores,  mas  diria  hoje,  os

desembargadores do próprio prédio. O Corregedor, a vice-presidência, todos

eles, era um local de muito movimento, e os diretores que vinham despachar,

então  eles  exigiam  um  comportamento  adequado,  um  comportamento

alinhado com o local.  Inicialmente,  quando eu fui  trabalhar,  eu sentava no

corredor, eu tinha uma mesa, e eu então anotava o nome das pessoas que

vinham ao gabinete para anunciar: "Olha, está aqui o senhor fulano de tal, a

senhora fulana de tal, e tal...", e pedia para aguardar. Havia também poltronas

ali  para  que  eles  aguardassem, ou então  passava para  a primeira sala  de
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dentro, basicamente era esse o trabalho que nós fazíamos. E, fora anunciar as

pessoas, eu continuei em um trabalho em que tinha contato com os demais

setores do Tribunal. Porque todos os expedientes que chegavam na Presidência

para  despachar,  nós  íamos  devolver.  Então,  o  serviço  processual  trouxe

processos: então eu vou devolver. A diretoria-geral tinha expedientes: eu vou

na  diretoria-geral.  A  secretaria  de  pessoal  trouxe  expedientes:  eu  vou  na

secretaria de pessoal. E assim por diante. Então, os setores-chave do Tribunal

nós  acabávamos  indo,  e  continuamos  com  aquele  relacionamento  com  as

pessoas. De conhecer, de conversar, de amizade. E essa era umas das coisas

muito boas, que ajudava muito nesse acolhimento, nessa integração, que é

muito  diferente  do  acolhimento  de  hoje.  E,  posteriormente,  também  no

gabinete  da  Presidência,  nós  fazíamos  um  trabalho  de  recepção  dos

precatórios, aí começamos a fazer uns ofícios, a secretária-geral permitiu que

a gente, quando pudesse, ajudasse a secretaria na recepção dos precatórios.

Então a gente fazia o ofício requisitório, acolhíamos o precatório, verificávamos

se estava tudo correto, se estava tudo em ordem, e expedíamos o ofício para

pagamento. E foi um tempo muito bom, um tempo muito gostoso, um tempo

em  que...  Como  eu  disse,  aprendi  muito,  porque  passei  por  quatro

presidentes, cada um deles tinha uma forma de ver e de fazer, juntamente

com a sua equipe, então você tinha que se adaptar, era uma adaptação muito

rápida. Porque em um dia era um Presidente, no outro já era outro, e você

tinha que, jamais  dizer: "O outro gostava assim, o outro mandava assim".

Essa  frase  era  proibidíssima,  então  você  tinha  que  se  adaptar  muito

rapidamente. E dos quatro presidentes todos eles tinham, assim, eram bem

diferentes, foram bem diferentes. Dr. Aluysio Simões de Campos que foi um

presidente muito duro, muito bravo, um homem que veio do SNI, do antigo

SNI, e o gabinete era muito fechado, as pessoas não tinham acesso à pessoa

dele. Depois veio o dr. Pedro Benjamim, que abriu o gabinete para o Tribunal,

que  recebia  às  sextas-feiras,  inclusive,  os  funcionários  que  marcavam  na

agenda, ele recebia, ouvia, e determinava lá o que tinha que ser corrigido,
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feito, ou providenciado. Posteriormente veio o dr. Ferrari, um homem de uma

simplicidade inigualável, ele de muito conhecimento, mas muito simples. Então

com o dr. Ferrari, tivemos um relacionamento tanto no Tribunal, quanto fora

do Tribunal, porque ele abriu o sítio dele para muitos eventos, para muitas

festas,  ele era um presidente que, como ele foi  funcionário, ele tinha uma

proximidade muito grande com os funcionários. Ele foi oficial de justiça, o dr.

Ferrari. Então era ele, a esposa e um filho, que, na época, já era juiz do Cível.

Posteriormente, infelizmente, a esposa dele veio a falecer, Dona Ruth. E foi

muito  triste,  porque  era  ela  também  uma  pessoa  muito  amorosa,  muito

acolhedora e foi muito triste. E depois de um tempo, o dr. Ferrari acabou se

casando novamente com uma servidora, que é oficial de justiça. Já faz muito

tempo que eu não tenho notícia deles, mas até as últimas notícias que eu tive

eles  estavam juntos,  eles  estavam bem.  Ele  estava advogando  e  estavam

bem. Aí, por último, veio o dr. Helder. O dr. Helder, um gênio já diferente do

dr.  Ferrari,  já  um  homem  mais  reservado,  não  gostava  assim,  de  muita

popularidade, não era uma pessoa que gostava do gabinete cheio, com muita

gente no gabinete, mas também foi um período muito bom, muito gostoso. Ele

tinha três filhos que trabalhavam também no Tribunal, dos quais nós ficamos

muito amigos, o Zé Pedro, que trabalhava também no gabinete da Presidência,

era  aquele  que  estava  mais  próximo  de  nós.  O  Zé  Pedro  por  fim  acabou

casando com uma servidora, a Adriana, que foi nossa diretora aqui. Então, foi

assim, um entrelaçamento de amizades muito grande. A Adriana também, na

época, ela era do setor de engenharia e arquitetura do Tribunal. Nós vimos

esse setor começar, hoje ele é enorme no Tribunal, é muito importante, mas

nós vimos quando ele começou com uma engenheira e uma arquiteta, que era

a Adriana e a Fátima, que era engenheira. A Fátima era servidora de vara, da

25ª vara, e muito amiga do Itagiba, ela tinha sido funcionária do Itagiba, na

25ª vara. E ele então, era diretor-geral, e ele na época, houve a necessidade

de se formar, o Tribunal viu a necessidade desse setor, e foi muito bem-vindo,

havia  realmente  uma  necessidade  grande,  então  nós  vimos  esse  setor
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começar,  com essas duas  pessoas.  Posteriormente  foi  o  Zé Pedro também

trabalhar no setor de engenharia, e assim, era um setor, a maioria dos setores

que  se  criavam naquela  época,  tudo  era  muito  inicial,  então  era  ligado  à

Presidência, eram todas assessorias da Presidência, então a gente ficava muito

próximo desses colegas. E foi assim que se deu.

Centro de Memória do TRT-2: A Adriana é a Adriana Marcelino?

Luiz da Silva Falcão: Isso, a Adriana Marcelino.

Centro  de  Memória  do  TRT-2: Vou  voltar  um  pouquinho.  O  senhor

trabalhou, falou que trabalhou com diversos presidentes, falou um pouquinho

das  características  deles.  Mas  com quais  servidores  o  senhor  trabalhou  ao

longo  desse  tempo,  além  do  senhor  teve  algum  outro  que  também

permaneceu  ao  longo  desse  tempo,  que  ficava  conforme  a  mudança  de

presidente ia acontecendo, ou eram todos novos, a equipe?

Luiz da Silva Falcão: Olha, era assim, existia no 14º andar, o gabinete do 

Presidente, aí a sala da Secretaria-geral da Presidência, que na época tinha

duas assessoras, era a Cibele e a Suzana. A Suzana esteve aqui, naquele dia

em que eu vim, que eu passei aqui, ela esteve aqui no curso preparatório para

aposentadoria, que ela veio dar o depoimento dela, ela está aposentada há

quase  20  anos.  Suzana  Geber.  E  foi  assim,  uma  alegria  muito  grande

reencontrar a Suzana, porque ela se aposentou muito jovem, na época existia

aposentadoria proporcional, e ela veio contar o que ela tem feito da vida para

nós, como ela tem vivido fora do tribunal. E do outro lado do corredor existia a

secretaria da Presidência e a assessoria da Presidência. Então, hoje, existe um

setor enorme, que inclusive é aqui no Millenium5, do pessoal que despacha

5 Edifício Millenium, que abriga os setores administrativos do TRT-2, localizado na av. Marquês de São
Vicente, 121.
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recurso  de  revista.  A  assessoria  que  despacha  recurso  de  revista.  Isso  na

época era feito por cinco assessores, ligados à presidência, que ficavam no

mesmo andar da presidência. Vejam o volume de serviço, a comparação de um

tempo para outro. E existia do outro lado, a secretaria da Presidência que fazia

os trabalhos de secretaria. Normalmente,  quando mudava o Presidente,  ele

mudava o lado de cá. O lado de cá era certo, mudava a secretária-geral, ou o

secretário-geral,  em toda a mudança de presidente  eu vi  isso acontecer, e

mudava também a assessoria. Essas pessoas ficavam dentro da sala com a

secretária-geral.  Apesar de que a Suzana e a Cibele, a Cibele ficou até se

aposentar,  não dentro da sala,  mas em uma sala a parte, que para vocês

verem a comparação de volume de serviço, a Cibele é a pessoa que fazia o

serviço, o que faz hoje o setor de convocação de juízes. Hoje já não existe

mais tanta movimentação de juízes porque a maioria das varas está com juízes

auxiliares, mudou muito a sistemática, o juiz da vara que vai se ausentar por

qualquer motivo, o auxiliar tem que estar. Mas isso na época era feito por essa

servidora, e ela chegava cedo no Tribunal, alguém ligava de Santos e dizia:

"Olha, eu estou no médico", ela tinha que providenciar um Juiz para Santos.

"Olha, eu estou não sei aonde, estou levando uma criança que caiu não sei

aonde", ela tinha que providenciar onde quer que seja, e repor esse juiz, e

principalmente na capital que já era um número de varas bastante expressivo.

Então era uma pessoa só que fazia isso, era um trabalho específico, não dava

para ficar mudando muito? E a secretaria também não existia muita alteração,

salvo na gestão do... Acho que foi do dr. Pedro Benjamin Vieira, que ele trouxe

duas assessoras para trabalhar. Vieram de outros setores para ajudar. Então

aumentou o número, não chegou a tirar ninguém, a não ser o Alex que saiu,

mas saiu quando o Tribunal dividiu, ele foi para a 15ª, ele passou no concurso

de juiz, depois eu soube que ele tinha preferido o concurso de procurador...

Alex... Duboc... se não me engano. A mãe dele já era servidora em Franca, e

ele era servidor aqui no Tribunal. Mas a assessoria mais próxima era a que
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mudava, essa mudava, e o secretário-geral da presidência mudou todos eles,

em cada gestão foi um.

Centro de Memória do TRT-2: E o senhor lembra quais foram essas pessoas

que assumiram o cargo de secretário-geral?

Luiz da Silva Falcão: Olha, quando eu cheguei no gabinete a secretária-geral

era a dra. Célia J. Lopes. Quando veio o dr. Pedro Benjamim, ele trouxe o dr.

Francisco Berrance de Castro, se não me engano, me desculpe se eu estiver

equivocado no sobrenome. E o dr. Berrance foi um servidor que ele já era

diretor de vara no interior, daqui a pouco eu vou lembrar o local onde ele era

diretor. E então ele veio, ele foi trazido pelo dr. Pedro Benjamin para ser o

secretário-geral  da  presidência.  Quando  terminou  a  gestão  do  dr.  Pedro

Benjamin, veio a gestão do dr. Rubens Ferrari, o dr. Rubens Ferrari era vice-

presidente e ele trouxe a própria secretaria dele, que era secretária da vice-

presidência, que era a Marina, e ela então veio a ser a secretária-geral da

presidência. Nessa época, o dr. Berrance, ele foi colocado, meio que de uma

forma meio política,  as  políticas que não dão muito  certo,  ele foi  colocado

como diretor da secretaria administrativa, onde era a Dona Isabel de Castro

Melo. A Dona Isabel já tinha saído há muito tempo. Aí ele foi colocado lá, e um

tempo  depois  ele  acabou  falecendo.  Foi  uma  morte  muito  repentina,  que

assustou muito o Tribunal, porque ele trabalhou o dia todo, não reclamou de

nada, ele morava em uma vilinha que tem atrás do Tribunal: você estando na

rua Itambé, começa a descer, do lado direito tem uma vilinha, ele morava ali.

E a esposa dele também era funcionária do Tribunal, dra. Mirela, que também

foi  uma  das  primeiras  psicólogas  do  Tribunal.  Também  lembro  quando

começou o setor de psicologia do Tribunal, começou com ela, ela foi a primeira

psicóloga  do  Tribunal,  também como  assessora  da  presidência,  porque  na

época vieram várias pessoas prestar serviço no Tribunal como assessores. Veio

o Djalma, que era o pediatra, veio a dra. Mirela, que era psicóloga, veio o...
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Vou lembrar o nome dele já já, que ele era o porta-voz do Tribunal, faleceu o

ano passado, também um grande amigo... tenho uma dívida grande com ele,

mas como é que eu fui esquecer o nome dele, eu vou lembrar daqui a pouco.

Então, o dr. Berrance foi para casa, dizem que ele chegou em casa, pôs uma

dose de uísque, estava sentado para relaxar, e ele infartou, morreu. Morreu

em casa, assim, muito de repente. Então foi uma coisa que assustou muito o

Tribunal. Então ele foi o terceiro secretário-geral. Depois, quando veio o dr.

Helder,  o  dr.  Hélder  trouxe  a  Cátia,  que  era  também  secretária  dele  no

gabinete.  Então  a  Cátia  também passou  pela  vice-presidência,  se  não  me

engano, e aí subiram para a presidência e ela que ficou como secretária-geral

da presidência, foi a última pessoa com quem eu trabalhei... Roberto da Veiga!

Era o assessor de imprensa, Roberto da Veiga. Por que que eu tenho uma

dívida  grande  como  Roberto  da  Veiga?  Porque  o  Roberto  da  Veiga,  ele

trabalhava no Hilton Hotel, e ele saiu do Hilton Hotel, não sei se ele passou por

alguma outra empresa antes, e foi para o Tribunal. Naqueles dias, ou meses

depois, eu estava me casando. E ele me deu como presente duas diárias no

Hilton  Hotel,  na  época em que  o Hilton  Hotel  era top.  Hoje  ele  está meio

esquecido, falido ali na avenida Ipiranga, ninguém fala do Hilton Hotel mais.

Mas eu ganhei duas diárias,  que eu não teria condições de pagar, e ainda

ganhei dois ingressos para a peça que estava passando no teatro do hotel. Era

uma comédia, muito bacana, rimos muito eu e a Márcia, nos divertimos muito

naquela noite com aquela peça. Então, veja que fiz amigos, era um carinho

muito grande. Ele me deu porque ele tinha um relacionamento de assessoria

de imprensa, que era o que ele fazia lá, ele tinha um relacionamento muito

legal lá com o hotel, e ele me deu. Então foram esses quatro secretários-gerais

com  quem  eu  trabalhei,  e  todos  eles  vindo  com  os  seus  respectivos

presidentes da época, né, e foram pessoas que eu tenho saudades. De todos

eles, quem eu tenho ainda um relacionamento, que está no Tribunal, não sei

se já se aposentou por esses dias, mas até a última vez que a vi, ela estava

trabalhando,  era  a  Cátia.  A  Cátia,  se  eu  não  me  engano,  trabalhava  no
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gabinete...  não  vou  me  lembrar  agora.  O  Marcelão,  que  é  um rapaz,  um

servidor  que  se  casou  com  ela,  trabalha  no  gabinete  da  dra.  Elisabete

Mostardo, desembargadora, que é muito nossa amiga, fui funcionário com ela.

Eu lembro que nas vezes em que eu estive lá, ele trabalhava num gabinete no

mesmo andar, ela trabalhava num gabinete no mesmo andar. Mas agora eu

não me lembro o nome da desembargadora ou do desembargador.

Centro de Memória do TRT-2: O senhor falou sobre várias mudanças do

Tribunal nesse período da Presidência, e ninguém melhor do que alguém no

gabinete da Presidência para vivenciar tudo isso. Como foram essas mudanças

para o Tribunal? Por exemplo, de não ter um setor de comunicação, mas, de

repente, ter um porta-voz, de não ter um setor médico,  o senhor falou da

primeira psicóloga, de não ter um setor de convocação, mas ter uma pessoa...

como foi  essa evolução? De onde vinha essa necessidade,  de onde vinham

essas pessoas, quem foram os presidentes ou os servidores que identificaram

esses  problemas,  quais  foram  as  peças  importantes  nessa  história  que  o

senhor se lembra? O que os servidores sentiram na hora que eles viram: "Isso

está crescendo, isso está criando corpo"?

Luiz  da  Silva  Falcão: É...  a  Justiça  do  Trabalho,  ela  sempre  foi,  como

algumas pessoas, odiada por uns e amada por outros. E ela, apesar de muitos

ataques  que  tem sofrido  no  decorrer  da  história,  ela  tem crescido.  Desde

quando eu aqui cheguei, essa Justiça tem crescido muito e tem servido muito a

esse país. Nós, infelizmente, estamos passando novamente por um momento

de ataque. Mas as necessidades surgiam do dia a dia. Como a justiça estava

crescendo, tinham as necessidades. Então a justiça, além de crescendo, estava

se  modernizando.  Muitas  das  coisas  que  não  existiam  passaram  a  existir

porque as pessoas acabavam vendo a necessidade. Por exemplo, eu quando

entrei  na justiça do trabalho não existia  o 13º. Ele foi  criado naquele ano.

Então em 82 eu recebi o 13º, mas foi a primeira vez, o primeiro ano em que os
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servidores estavam recebendo o 13º porque não existia na justiça do trabalho,

no serviço público federal. E aí nós vimos a criação de varas, a criação de

turmas, então vimos o tribunal crescendo. O aumento de varas fora da sede,

na grande São Paulo,  várias cidades que não tinham varas estavam sendo

instaladas, e, posteriormente, com a constituição de 88, que veio e prescreveu

que deveria haver um tribunal do trabalho em cada um dos estados, porque

antes  da  constituição  de  88,  São  Paulo  cobria  vários  estados,  inclusive  o

Paraná. Imagine um tribunal em São Paulo dar conta de vários estados, era

muita coisa. E eu lembro da Durvani, com quem eu trabalhei, já citei o nome

dela, ela era uma pessoa que veio dessa divisão do Paraná com São Paulo.

Então o tribunal, com a constituição de 88, passa a ter um tribunal em cada

estado. Posteriormente, com a grandeza e volume de serviço do estado de São

Paulo, ele até hoje é o único estado da federação que tem dois tribunais em

um estado só. E, se pegar o volume de serviço, tanto da 2ª região, quanto da

15ª região, bate em muito outros estados com um tribunal só. Então esse

desenvolvimento  trouxe  para  o  Tribunal  a  necessidade  de  algumas  coisas.

Então,  por exemplo,  essa coisa do servidor público ser pichado, do servido

público ser... eu cheguei a ouvir isso: "Ah, vou lá no seu setor e você deixa o

paletó e só está o paletó no setor, o servidor não está". Isso não era verdade,

as pessoas trabalhavam e trabalhavam muito. Essa é uma inverdade que a

mídia  tenta  propagar  até  mesmo para  atacar  o  servidor  público  em geral.

Então aí os tribunais, e o serviço público em si, ele se viu na necessidade de se

profissionalizar.  Então,  como é que se profissionaliza o serviço  público?  No

curso que tivemos há vários decretos que a gente vê isso sendo instituído.

Precisa ser feito isso, precisa ser feito isso, precisa ser regulamentado isso,

precisa  ser  regulamentado  isso...  como  a  gente  vê  hoje  em  dia  aqui  no

tribunal,  que regulamentam férias,  que regulamentam o recesso, tudo está

havendo  necessidade  de  uma  regulamentação,  de  como  fazer,  de  como

proceder, quando, em que oportunidade. E isso já vinha acontecendo, então o

tribunal foi crescendo. Já existia o setor médico quando eu entrei, mas existia



CENTRO DE MEMÓRIA DO TRT-2
Entrevista gravada com Luiz da Silva Falcão, nos dias 9 e 15 de janeiro de 2019. 

Modo de gravação: celular Iphone 8 Plus
Entrevistadora principal: Christiane Teixeira Zboril

Entrevistadores: Tatiana Rysevas Guerra, Belmiro Fleming e Lucas Lopes de Moraes

o setor médico com um profissional, um clínico geral, que era a dra. Rosa.

Então existiam três médicos no tribunal quando eu entrei: era a dra. Rosa, o

dr. Celso e o dr. Frederico. Mas os três, basicamente, eram clínicos gerais.

Faziam  esse  papel.  Aí,  com  essa  necessidade  de  profissionalização,  de

adequação de algumas situações do tribunal, por exemplo, quando eu fui para

o gabinete da presidência, quem era a assessora de imprensa da presidência?

Era a própria secretária-geral da presidência, dra. Célia J. Lopes. Ela fazia esse

papel. Quando aparecia qualquer coisa no noticiário, ou alguém ia no tribunal

fazer uma matéria, perguntar sobre alguma coisa, quem dava a entrevista era

ela. Aí, com a necessidade crescente dessas coisas, porque até então, quem é

que tinha interesse de entrevistar o tribunal, né? Muito pouco. Então isso foi

crescendo.  E  daí  a  presidência,  com  as  suas  assessorias,  foram  vendo  a

necessidade de se criar, de trazer esses profissionais para o tribunal. Assim

também começou a informática. Começou a informática com uma pessoa, com

um  setor,  o  Toninho.  Então,  começou  com  ele,  e  era  uma  coisa  muito

embrionária, no setor do dr. Pedro Benjamin, com um incentivo muito grande

do dr. Berrance, e então esses setores foram nascendo, com pessoas-chave

que eram colocadas, e depois essas pessoas traziam outros servidores para

ajudar, conforme ia aumentando o serviço, conforme iam avançando, né? Você

veja, outro dia eu vi, a Adriana Marcelino ainda era a diretora administrativa,

um mapa  de  todas  as  varas  da  capital  e  fora  da  capital,  onde  iam fazer

reformas, onde já tinham reformas em andamento, data de entrega, o prazo,

tal... aquilo estava tudo mapeado, num profissionalismo, numa clareza, numa

transparência. Mas não se via isso anteriormente no tribunal. Então o setor foi

crescendo, crescendo, com esses profissionais, e as suas técnicas e tal, era

uma coisa que a gente via na iniciativa privada, mas no serviço público custa a

chegar.  Dessa  forma é  que  foram criando  esses...  depois  um setor  acaba

variando serviço, e se desmembrava em setores, né? E aí aquilo ia crescendo,

crescendo, e assim foi.
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Centro de Memória do TRT-2: O senhor falou então da... do embrião da

comunicação, do embrião da informática, é... só cita para a gente... 

(telefone toca)

Centro  de  Memória  do  TRT-2: Então,  só  para  fechar  essa  parte  da

Presidência,  quais  foram as  mudanças  que o senhor  viu,  aparecendo,  pelo

menos os embriões de setores que o senhor viu aparecendo ao longo desse

tempo?

Luiz da Silva Falcão: Então, com a divisão do tribunal em dois, que foi a

criação da 15ª6, o tribunal de São Paulo, ele deu um avanço muito grande. E,

com isso, nós vimos todos esses setores nascerem. A informática, imprensa,

convocação de juízes, psiquiatria, psicologia, a própria creche, né, o Tribunal

não tinha creche.  As  servidoras,  os servidores,  tinham que  deixar  os seus

filhos em outros lugares, porque o tribunal não tinha creche, e não existia o

auxílio-creche, que é a verba em dinheiro, para você deixar em outro lugar. O

servidor custeava isso às suas expensas. Como também não existia o vale-

refeição. Como também não existia o 13º, como eu falei, que foi criado no ano

em que  eu entrei.  Então,  o  tribunal  não  tinha  muitos  dos  benefícios,  não

existia um plano de saúde, não existia um plano de saúde do tribunal. Tudo

isso eu vi nascer e ser criado, de uma forma embrionária, e depois ele foi

crescendo,  conforme  a  necessidade  do  tribunal,  e  conforme  até  mesmo  o

crescimento daquele setor. Mas tudo se desenvolveu muito rapidamente nos

anos 90 e 2000, que foi um período de muito crescimento do tribunal. Tanto

no número de varas, quanto no número de turmas, no número de servidores...

e,  posteriormente,  a  coroação  disso,  que nós  poderíamos dizer,  quando já

6 Em 1986 é instalado o TRT-15, sediado na cidade de Campinas, SP. O novo Regional passou a ter sob
sua jurisdição as cidades do interior do estado de São Paulo.
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estávamos no sindicato, inclusive nós estávamos no sindicato nessa época, foi

a entrega do fórum Ruy Barbosa, né? A coisa veio numa evolução, que não

havia mais como manter as varas naqueles prédios do centro da cidade, todos

caindo aos pedaços, com risco de vida dos servidores e dos jurisdicionados.

Você abria uma gaveta de um arquivo, aquilo vinha em cima de você... então a

justiça estava em uma situação muito precarizada lá no centro. E aí a entrega

do fórum Ruy Barbosa, com o mobiliário todo novo, com computadores novos,

foi  um  marco,  foi  uma  coroação  neste  desenvolvimento.  Porque  toda

modernidade do tribunal, chegava primeiro no tribunal, e depois é que isso era

estendido às varas. Então o tribunal comprava um móvel, usava lá no tribunal,

aí o tribunal ia trocar esse móvel, aí eles mandavam aquele usado para as

varas. Era uma compra de móveis usados, uma adequação de móveis usados

(risos). Mas, quando se entregou o fórum Ruy Barbosa, se entregou com tudo

novo, não veio nada usado, nem pelo tribunal, nem por qualquer outra pessoa.

Então nós vimos esta evolução, né? E também, juntamente com o fórum Ruy

Barbosa,  na  gestão  da  dra.  Pellegrina,  isso  se  deu  na  gestão  da  dra.

Pellegrina7, ela conseguiu fazer aquele concurso que chamou 2.000 pessoas,

que  chamou  2.000  servidores.  Isso  foi  significativo  para  a  prestação

jurisdicional, para o tribunal, para a melhoria da qualidade de vida daqueles

que já estavam ali, carregando pianos há anos. Havia varas que eram tocadas

por três servidores, por dois servidores, com toda a cobrança e com o volume

de serviço quase subumano. Então, eu vejo como a coroação de toda essa

evolução, que ela nasceu embrionária lá atrás, muitas vezes com um servidor,

que foi crescendo no Tribunal, tal, tal,... e também dá para se dimensionar

isso, porque quando eu entrei no Tribunal, aquele prédio da Consolação, ele

comportava tanto o judiciário que lá está, quanto esse administrativo que aqui

comporta em um prédio inteiro, né? Mais o arquivo, o arquivo era no Tribunal.

O arquivo já mudou várias vezes por necessidade de espaço... o arquivo era no

4º subsolo, né? Então veja o tamanho que éramos, para o tamanho que somos

7 Maria Aparecida Pellegrina.
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hoje em dia. Então eu acompanhei a evolução, isso tudo se deu depois de 82

para cá.

Centro de Memória do TRT-2: Nossa, tenho várias perguntas para fazer,

não sei se sigo a ordem cronológica, ou se pulo...

Luiz da Silva Falcão: (risos)

Centro de Memória do TRT-2: É... bom, eu vou voltar e a gente vai chegar

de novo no fórum Ruy Barbosa. Só queria fazer um parêntese que o senhor

falou, não tinha plano de saúde, era o setor médico. Como que funcionava

isso, como que funcionava a ida do servidor até o setor médico, onde ficava

esse setor médico, e as pessoas que não estavam na capital, como que era

isso?

Luiz da Silva Falcão: Então, o setor médico, pela informação que eu tenho,

continua no 2º andar da Consolação, quando eu entrei já era ali no 2º andar. A

chefe do setor era a Cora, tinha a Julieta e a Malvina. Eram as funcionárias da

secretaria. E tinham esses três médicos que eu falei, que era o Celso, a dra.,

falei o nome dela agora a pouco, Rosa e Frederico. Esse era o setor médico.

Quem estava fora da capital, era atendido pelo INSS. Mesmo quem estava na

capital, dependendo do problema de saúde, nem ia no Tribunal, ia no INSS,

como  você  vai  no  pronto  socorro  do  INSS.  Era  o  INSS  que  atendia  os

servidores.  Aí,  se  você precisasse  tirar  uma licença,  ou alguma coisa mais

específica, aí você vinha para o setor médico. Tanto é que ainda hoje existe

essa norma, se você não consegue vir ao setor médico, o setor médico vai até

a sua casa. Isso já era assim na época. Então os médicos iam até a sua casa,

mas as pessoas eram atendidas pelo INSS, porque não existia plano de saúde.
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Salvo raríssimas exceções de pessoas que já tinham planos naquela época.

Mas dos servidores com quem eu me relacionava eu não tenho conhecimento.

Centro de Memória do TRT-2: É... alguém quer fazer mais alguma pergunta

dessa fase de presidentes? Tá... é... ah, não, tem uma última pergunta em

relação ainda ao Roberto da Veiga. Eu trabalhei seis anos na Comunicação,

fazia assessoria de imprensa, então tem aí a parte da minha curiosidade. É... o

senhor falou que no começo era a secretária-geral, naquele início da década de

80, que raras eram as vezes em que a imprensa tinha interesse em falar sobre

o tribunal,  mas como que funcionava,  quando chegou o Roberto da  Veiga,

como que era isso? Houve alguma coisa que tenha despertado a atenção por

parte da mídia, teve algum fato, porque a gente tem um foco maior do TRT-2

a partir  de metade para o fim da década de 90. Mas o senhor lembra de

alguma  coisa  que  chamasse  a  atenção,  falavam muito  mal  da  gente,  não

falavam muito mal, e a gente também encontrou um clipping que o Berrance

fez, do início da década de 80, de 1980 a 1981...

Luiz da Silva Falcão: Isso... ele também gostava...

Centro de Memória do TRT-2: De dar entrevista?

Luiz da Silva Falcão: Entrevista...

Centro de Memória do TRT-2: É... que... é, foi um compilado de notícias de

jornal, exatamente sobre a mudança para o prédio, que foi aquela...

Luiz da Silva Falcão: É... como eu disse, anteriormente ao Roberto da Veiga,

quem dava as  entrevistas  era  a  própria  secretária  da  presidência,  e  o  dr.

Berrance também gostava de falar, falava muito bem, se expressava muito

bem, e o dr. Pedro Benjamin muitas vezes delegava a ele essa atuação. Agora,

o Roberto da Veiga, ele não chegou, apesar dele ter sido trazido junto com a
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criação  embrionária,  daqueles  profissionais  específicos  que  vieram  naquele

momento.  Porque  eles  vieram  todos  no  mesmo  momento:  a  psicóloga,  o

Roberto da Veiga, que era assessor de imprensa, o pediatra, eles vieram tudo

num bloco só.  Eles  tinham uma salinha,  eles  se  reuniam numa salinha no

gabinete da presidência. Como eu te falei, o 14º andar era dividido: do lado de

cá: o presidente e as assessoras, e do lado de lá: tinha aqueles assessores que

despachavam os recursos de revista. Eles pegaram uma das salas do recurso

de  revista,  era  onde  ficava  esses  assessores  todos.  Então,  por  exemplo:

alguém procurou o tribunal para falar sobre o crescimento de ações no período

tal. Então o Roberto ele não chegou, de todos eles, ele foi o único que não

chegou a ter um setor, um serviço. Ele era realmente um assessor. Aí ele se

reunia  com  o  presidente,  o  presidente  dava  as  metas,  ou  ele  levava  os

números, os dados, que ele ia informar, que ele ia passar para a imprensa, aí

ele  ia  e  dava  aquela  entrevista.  Ou,  muitas  vezes,  quem dava  a  própria

entrevista, muitas vezes quem dava a entrevista era o próprio presidente. Aí

ele  só  ficava  do  lado,  assessorando,  passando  os  números,  passando  as

informações.  Ou,  outras  vezes,  é...  uma  coisa  interessante  que  você

perguntou,  e  infelizmente  as  pessoas  passaram  a  se  interessar  mais  pelo

tribunal a partir de alguns escândalos, infelizmente.

Centro de Memória do TRT-2: Bom... fim da década de 80, início da década

de 90, o senhor sai do gabinete da Presidência e vai para onde e porquê?

Luiz da Silva Falcão: Então... em novembro de 1989 eu passei no concurso

de oficial de justiça. Hoje é o analista judiciário executante de mandatos. Mas

naquela época era o concurso, o cargo, ainda tinha a denominação de oficial

de justiça. Então eu sou oficial  de justiça (risos). Aí,  na presidência, eles...

inclusive  a  Cibele  que estava lá  comigo,  gostava muito  de  mim,  tinha um

cuidado com os colegas, ali, né? Então eu lembro que me perguntaram se eu

queria ficar no gabinete. Mas para eu ficar no gabinete eu tinha que aceitar o
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cargo  de  técnico.  Porque  eu  tinha  passado  nos  dois  cargos,  inclusive  em

técnico eu estava muito melhor colocado, mas eu preferi o de oficial de justiça.

Aí como eu passei no concurso de oficial de justiça, e na época o diretor-geral

era o Itagiba, e ele tinha que fazer uma movimentação de funcionários, porque

estava se criando em Guarulhos a 5ª, a 6ª e a 7ª vara. Até então só tinham

seis varas em Guarulhos, desculpe, quatro varas em Guarulhos. Aí criou-se a

5ª, a 6ª e a 7ª. Eu então fui removido do gabinete da Presidência para ser o

oficial de justiça da 7ª vara de Guarulhos. E aí então eu fui, muito preocupado

porque eu não tinha muito conhecimento do trabalho, né? Mas até o próprio

Itagiba  falou:  "Você fique  tranquilo,  porque você está  indo  para uma vara

nova,  você  vai  começar  com  a  vara,  você  vai  ter  tempo  e  condições  de

aprender o serviço". E com isso nós fomos para Guarulhos, para a 7ª vara de

Guarulhos.  Eu  já  tinha  um relacionamento,  assim,  com Guarulhos,  porque

durante quatro anos eu saí da Consolação e fui fazer faculdade em Guarulhos,

né? Eu fiz direito na FIG, né, na Faculdade Integrada de Guarulhos, então eu

saía daqui todas as noites, e ia para Guarulhos. E lembro que, ao entrar, ao

iniciar a faculdade, eu já estava no segundo ano, quando eu passei  para o

segundo  ano,  foi  um  ano  que  fez  muito  frio,  a  faculdade  era  em  um

escampado, muito alto, também era muito aberto, já falei que eu sou muito

friorento, né? E eu falei assim: "Gente, eu vou embora daqui". Eu só ficava

assistindo as aulas e falando: "Eu vou embora daqui, eu não vou mais ficar

aqui", aí, quando chegou no final do segundo ano eu estava decidido a trazer o

meu curso para  São Paulo,  para a  FMU,  que  era  uma das faculdades  que

aceitava cursos de fora. Aí eu estava na fila, aí eu comecei a fazer um cálculo:

porque lá em Guarulhos eu ia terminar em quatro anos, eu fiz a faculdade em

quatro anos, eu sou uma das últimas turmas de quatro anos. Aliás, eu sou a

penúltima turma de quatro anos da faculdade. E, se eu trouxesse para São

Paulo, eu ia fazer um ano a mais, e isso em questão financeira, apesar de

estar mais próximo, isso tem um peso, né? E aí, eu peguei e pensei, pensei,

pensei... saí da fila. E não pedi minha transferência. Terminei meu curso em
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Guarulhos. E aí eu pude participar do último concurso interno para oficial de

justiça. Se eu tivesse vindo para São Paulo eu não ia poder, porque ia passar a

oportunidade,  eu  não  iria  estar  formado.  Lógico,  não  duvidando  da

competência, porque todos nós somos capazes, mas a concorrência externa é

muito maior, é muito maior. A concorrência interna era menor, né? Então, eu

também sou grato por essa orientação de Deus. Eu fui cuidado de todas as

formas. De todas as formas que uma pessoa pode ser cuidada, eu fui. Esse foi

um dos cuidados que Deus teve comigo,  de me tirar  daquela fila,  naquele

momento, e eu pude terminar a faculdade em quatro anos, e pude aproveitar

esse concurso, o último concurso interno para oficial de justiça. E digo mais,

esse  concurso,  mesmo  sendo  o  último,  ele  foi  feito  posteriormente  à

constituição de 88, ele foi judicializado, e rolou por mais de 10 anos na justiça.

Porque  o  Ministério  Público  queria  cancelar  o  concurso,  assim  como  foi

cancelado um de técnico, não sei se vocês têm conhecimento. Porque o último

concurso  de  técnico  que  feito  internamente,  ele  foi  cancelado.  As  pessoas

voltaram  para  os  seus  cargos  anteriores.  Agora  o  nosso,  como  já  havia

passado muitos anos, ia trazer uma perturbação administrativa e pública muito

grande  retornar  esses  servidores  aos  cargos  que  estavam  anteriormente.

Porque você volta exatamente no ponto em que você estava. E quem está ali

ocupando o seu tem que voltar para trás, até que alguém vai cair fora, né? Aí

o Ministério Público fez um acordo com o tribunal e eles então... é... vou usar a

palavra  "aceitaram"  o  concurso.  Mas  não  é  essa  palavra  que  eu  estou

querendo lembrar. Eles...

Centro de Memória do TRT-2: Convalidaram?

Luiz da Silva Falcão: Convalidaram. Convalidaram o concurso. Convalidaram.

Centro de Memória do TRT-2: O senhor lembra, a gente já ouviu vários

depoimentos de pessoas que também fizeram concurso para oficial de justiça
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que no final  acabaram nem atuando,  ou atuaram por  muito  pouco tempo,

porque fizeram esse concurso interno. O senhor se lembra de alguns colegas

que fizeram, que são também desse último concurso? Só um minutinho.

(Alguém entra na sala)

Luiz da Silva Falcão: Foi  um tempo muito bom, de uma coisa muito boa

porque o servidor fazia uma carreira, mas a Constituição de 88 vedou isso.   

Centro de Memória do TRT-2: O senhor se lembra de colegas que tenham

feito esse mesmo último concurso interno para oficial? 

Luiz  da  Silva  Falcão:  Eu  me  lembro  de  muitas  pessoas  que  fizeram  o

concurso  comigo,  e  que  estão  atuando  como  oficial  de  justiça  até  hoje.

Inclusive o Carlos Hirakawa, o Luís Miranda, a Gorete, são todas pessoas que

estão...  o  Carlos  Hirakawa  e  a  Gorete  ainda  na  ativa,  o  Luís  Miranda  já

aposentado,  mas que  passaram no concurso  e  foram para a  rua,  e  foram

trabalhar como oficial de justiça. Agora, o concurso de oficial de justiça, ele

tem algumas peculiaridades que algumas pessoas não conseguem se adequar,

não  conseguem  se  ajustar.  Nesse  sentido,  conheço  também  pessoas  que

prestaram o concurso e não se adaptaram com a rua, não se adaptaram a

trabalhar  na  rua,  né?  Eu  mesmo,  por  alguns  anos  sofri  com  uma  certa

depressão  por  trabalhar  na  rua.  Porque  eu  trabalhava  no  gabinete  da

presidência,  no  ar-condicionado,  no  carpete,  cafezinho  na  xícara  e  com  o

convívio dos colegas no dia a dia. Era um ambiente muito gostoso. De repente

eu me vi  na rua, sozinho,  sem ninguém para almoçar, sem ninguém para
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tomar um café, em condições, assim, bastante inóspitas, porque eu fui para

uma região de Guarulhos, que é Cumbica, que é rua de terra, a numeração

naquela época era toda irregular, era uma região com muitas transportadoras,

aliás só transportadoras, Cumbica. Então, eu sentia muita falta do convívio dos

colegas. E aí eu falava "puxa vida"... aí você vai em uma empresa te tratam

bem, outra não tão bem, na outra te soltam os cachorros, e você volta para

casa  no  final  do  dia.  Eu,  por  um bom tempo,  estava  depressivo  mesmo.

Gostava do que fazia, mas sentia muita falta do convívio dos colegas. Mesmo

assim, fiquei na rua 16 anos.

Centro de Memória do TRT-2: Nossa...

Luiz da Silva Falcão: É...

Centro de Memória do TRT-2: Sempre ali na... em Guarulhos...

Luiz da Silva Falcão: Em Guarulhos.

Centro de Memória do TRT-2: E o que o senhor... a gente conversou com

várias pessoas no ano passado,  durante o recadastramento,  e várias  delas

oficiais de justiça, uma coisa que a gente percebe é que, perguntando para

elas "de quem você se lembra", "com quem você trabalhou", são muito poucas

as  referências.  São  17  anos,  mas  de  quem  o  senhor  se  lembra  ali  de

Guarulhos?

Luiz da Silva Falcão: De Guarulhos eu me lembro de muitos colegas. Porque,

em um tempo mais para trás, os oficiais de justiça eles eram lotados cada um

nas suas varas. Então cada vara tinha seus oficiais de justiça, por exemplo,

tinha vara que tinha três, tinha vara que tinha quatro, e aí aqueles quatro

servidores tinha relacionamento com eles, e eles saíam fazer o seu serviço.

Posteriormente, quando eu fui para Guarulhos, logo depois, criaram a central
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de  execução.  Quando  criaram  a  central  de  execução,  as  varas  que

concordaram  em  participar,  pegavam  seus  oficiais  e  enviavam  para  essa

central, essa central recebia os serviços de todas aquelas varas e distribuía

entre  vários  oficiais.  Ficava  um  trabalho  mais  racionalizado  porque  você

trabalhava  em setor  específico  e  levava serviços  de mais  de  uma vara.  A

central de execução não deu certo porque ela recebeu a execução da vara. 

(alguém entra)

Centro de Memória do TRT-2: A central de execução é de quando?

Luiz da Silva Falcão: De 90, 91, porque eu fui...

Centro de Memória do TRT-2: Porque na década de 70 a gente tinha, até a

década de 70 a gente tinha a sala dos oficiais, aí na sala dos oficiais era como

se fosse uma central. Ainda na década de 70 eles descobriram que estava indo

bem, bem, bem, aí de repente da metade para o fim da década de 70 eles

descobriram que não dava certo. Aí  eles mandaram cada oficial  para a sua

respectiva vara, depois eles fizeram isso de novo, depois eles tiraram...

Luiz da Silva Falcão: É... se você for nos fóruns cíveis, no fórum cível existe

até hoje a sala dos oficiais. Então você quer achar um oficial... porque o oficial

é  aquele  cara que  está  sempre  na  rua.  Mas  se  você  quer  achar  o  oficial,

conversar com ele, combinar uma diligência, então você vai na sala dos oficiais

aí você acha o oficial lá. A central de execução é diferente disso. A central de

execução é um setor que foi criado, recebeu toda a execução da vara, que é o

nó, porque a vara, o processo até o processo de conhecimento, ele vai assim,

ó... (faz som com a boca). Na execução é que vira um nó. E aí mandaram esse
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nó para ser  resolvido,  todos,  em um local  só.  E cada uma das varas elas

achavam assim: "Ai, central de execução vai ser uma maravilha, porque eu

vou mandar um funcionário só, e os oficiais”. Só que cada vara mandou um

funcionário, só que esses funcionários nunca que iriam dar conta de executar

aqueles processos todos de todas as varas. Então aquilo não andou, aquilo não

foi para frente, aquilo emperrou de uma tal forma que, ao dissolverem o setor,

eles tiveram que pegar cada uma daquelas execuções e mandar para as varas

de volta. Então as varas, muitas delas receberam uma situação até pior do que

mandaram, com muito mais atraso. Então, central de execução é uma coisa,

sala dos oficias é outra, e agora é... o que tem... é... central de execução, sala

dos oficiais... central de mandados. É porque a central de mandados também

já foi mandado para outro setor, criou o UAI, depois não era mais UAI, e está

dando uns nó na minha cabeça, então, uma coisa é diferente da outra. Então o

que nós temos agora é central de mandados. O que que desce para lá? Só o

mandado, pronto, de uma execução que já se iniciou. A execução está lá na

vara, desce o mandado.  O mandado é distribuído entre os oficiais  de uma

maneira  racional.  Então,  por  exemplo:  eu faço  a avenida  Marquês  de  São

Vicente. Todos os mandados das 90 varas, que vierem para Marquês de São

Vicente nº 235, eu vou pegar. Porque acontecia muito de eu estar saindo de

uma empresa e ver um colega chegando com o mandado dele, da vara dele.

Nesse sentido, quando se criou a central de mandados, por exemplo, aqui da

capital, que é a maior, que tinha, tínhamos aqui quase 400 ou mais de 400

oficiais, divididos em quatro regiões de São Paulo, então os oficiais acabavam

se encontrando, em um dia da semana, o dia do plantão, eles se encontravam.

Então eles passavam a se conhecer, né? Apesar de que, São Paulo como é

muito grande, eles são divididos em regiões, o plantão da sul é em um dia, da

norte é outro, da leste é outro... agora em Guarulhos, o nosso plantão era

todos em um dia só, porque era bem menor, é bem menor. Então com esse

convívio  ali  do  dia  do  plantão,  eu  tanto  conheço  quem  faz  o  centro  de

Guarulhos, quanto eu conheço quem faz Cumbica, quanto conheço quem faz...
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eu estou vendo os colegas. Então nesse sentido eu tenho lembrança de todos

eles,  porque  houve  esse  momento.  Quando  estávamos  na  vara,  não  se

conhecia, porque cada um está na sua vara. Agora quando criou a central de

mandados, e nós fomos para essa central de mandados, e lá o plantão era

todos em um dia só, então passamos a nos conhecer.

Centro de Memória do TRT-2: E aí o senhor ficou em Guarulhos até que

ano?

Luiz da Silva Falcão: Eu fiquei  em Guarulhos...  é...  eu fui  em 89,  2002,

2006, eu fiquei até 2006, 2005.

Centro de Memória do TRT-2: O senhor  estava aqui  na  inauguração  do

fórum, não estava em Guarulhos ainda...

Luiz da Silva Falcão: Na inauguração do fórum Ruy Barbosa eu era lotado em

Guarulhos,  mas  eu  estava  licenciado  para  o  sindicato.  Aliás  essa  foto  eu

tenho...

Centro de Memória do TRT-2: Ah, é?

Luiz da Silva Falcão:  É... eu posso trazer... essa foto eu tenho. Do dia da

inauguração do fórum Ruy Barbosa. Eu tirei foto da Pellegrina; uma foto muito

bonita que nós fizemos, dos terceirizados, assim nos vãos das rampas, e...

está eu, a Carmen, um Ministro lá do TST, essa foto eu tenho. Então, é...

nesse, eu estava em Guarulhos ainda quando eu fui para o sindicato. A minha

lotação era Guarulhos, mas eu fiquei licenciado três anos. Desses 16, eu fiquei

três anos licenciado.
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Centro de Memória do TRT-2: Ah, os três últimos anos. E quando que o

senhor decidiu ir para o sindicato, e por quê? O que o senhor queria, o que o

senhor  achava que: "Eu preciso ir  para o sindicato  porque eu vou fazer  a

diferença,  porque  eu  preciso  lutar  por  um  direito  determinado  que...",   o

senhor imaginava que... o que tinha atrás daquele servidor que... 

Luiz da Silva Falcão: Olha, tinha uma busca muito  grande. Um misto de

coisas,  de  sentimentos,  de  problemas...  Em  primeiro  lugar,  eu  estava  há

alguns anos prestando concurso da magistratura, cheguei até a sentença, mas

aquilo não dava certo, e eu não aguentava mais. Eu queria fazer uma outra

coisa, que me levasse para um outro rumo. Mas, sempre pensando em alguma

coisa que eu pudesse servir o próximo. Na magistratura eu achava que eu

podia ser instrumento de justiça. E para o sindicato, eu também achei que eu

era um instrumento de justiça, que poderia ser um instrumento de justiça,

lutando pelos servidores, pela causa dos servidores, por aquilo que a gente

entendia que não estava correto... por melhores salários, por mais servidores

aqui na justiça do trabalho, por aquele caos que a gente viu no decorrer desse

tempo. Também o meu casamento estava em um momento muito conturbado.

E, na realidade, não estava fugindo de nada, mas eu queria mudar. Eu queria

uma  mudança,  eu  queria  alguma  coisa  nova,  né?  Aí  então  eu  comecei  a

frequentar o núcleo dos oficiais de justiça, no sindicato. E lá eu fui... quando

você  aparece  no  sindicato,  sem  você  saber,  mas  tem  sempre  alguém  te

olhando, sempre tem alguém te observando. E aí nós tivemos aquela greve de

2006,  foi  uma greve  muito  grande,  muito  dura,  muitos  meses,  e  a  nossa

atuação nessa greve foi muito grande. E aí eu saí, eu sei que quando terminou

a greve eu estava eleito (risos), eu estava eleito. Porque a eleição se deu em

meio à greve, mas na realidade, era assim: formou-se duas chapas, né? A

situação  e  a  oposição.  A  situação  tinha  duas  servidoras,  que  ainda  são

servidoras, aqui nossas, que eles queriam, queriam que entrassem de qualquer

forma na direção do sindicato. Uma é a Rute que trabalha em vara, e a outra é

a Isabel,  uma moça que é oficial  de  justiça,  passou para oficial  de justiça
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posteriormente. Só que nenhuma das duas tinham interesse em participar...

Elas  participava,  do  sindicato  de  uma  forma  muito  atuante,  e  são  muito

atuantes até hoje, mas como diretoras de base. Mas elas não tinham interesse

em ser  diretoras  executivas.  E  a  vaga,  na  realidade,  era  delas.  Mas  elas

acabaram indicando o meu nome: "Não, põe o Falcão, põe o Falcão". E aí,

também acolhido pelo núcleo dos oficiais de justiça, em que eu participava, e

que também apoiou o meu nome, aquela chapa da situação me pôs como

integrante da chapa que estava concorrendo, a chapa saiu vencedora... Eu era

o representante  da Justiça  do Trabalho  e  tínhamos mais,  éramos em mais

cinco ou seis, mas... toda a instituição tem lá a sua política. E eu era neófito,

estava chegando. Tinham pessoas lá que já estavam no 3º, 4º mandato, eles

tinham interesse na minha liberação, porque eu era um nome que acabava

validando os atos deles. Se eu for entrar nesse viés a gente vai ficar até alta

madrugada aqui falando. Mas o meu nome era um nome que validava algumas

coisas, tanto é que eu fiquei do primeiro dia do mandato, até o último, como

diretor financeiro, né, e liberado. E... alguns momentos foi discutido isso, "por

que liberar o Falcão?' se dentre a diretoria, que eram 17, o Falcão era o que

ganhava mais. E o meu salário era pago pelo sindicato. Então existia lá os

interesses e... eles tinham... depois houve uma briga dentre os membros da

diretoria, a diretoria se dividiu e foi uma coisa muito complicada... Eu sei que a

diretoria foi se esfacelando, por fim a maioria dos representantes da justiça do

trabalho  renunciaram...  por  fim  eu  acabei  o  mandato  em  uma  chapa  de

oposição (risos). Não renunciei mas acabei em uma chapa de oposição.

Centro de Memória do TRT-2: E a sua atuação sindical durou até quando? O

senhor continua no sindicato?

Luiz  da  Silva  Falcão: Eu  continuo  filiado  ao  sindicato.  Eu  continuo

acreditando, apesar de ter saído do sindicato em uma situação de oposição,

mas eu acredito que o sindicato é um instrumento de luta. Acredito no papel
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do sindicato na sociedade. Sou filiado ao sindicato há 30 e tantos anos, desde

quando eu entrei na justiça do trabalho, assim como a maioria dos servidores,

entendo que o sindicato cobra uma mensalidade muito cara, que é 1% sobre o

bruto. Mas eu sou filiado ao sindicato até hoje, né? E... acredito no papel do

sindicato na sociedade, então, é... mandatos são três anos, até hoje, aí eu,

como já disse, eu entrei no sindicato, no mandato estadual, na metade desse

mandato  estadual  eu  fui  para  um  congresso  em Maceió,  e  lá  houve  uma

revolução durante uma madrugada inteira, também se eu for te contar isso...

Acabei eleito para a diretoria da Fenajufe, que é um mandato nacional, e entrei

por  uma  chapa  chamada  "Os  Independentes",  que  são  aqueles  que  não

estavam ligados  a  nenhum partido.  As  outras  chapas,  inclusive  São Paulo,

representavam partidos políticos. E aí eu fiquei nessa chapa, lá também eram

três anos. Lá eu fiquei só até a metade do mandato. Aí nesse ínterim terminou

o mandato estadual  aqui,  então eu estava desligado  do mandato estadual,

acabou, mas eu estava com o mandato nacional. E é interessante dizer que o

meu mandato era pela carreira dos oficias... não sei se vocês entendem como

é  que  se  organiza  os  sindicatos  ou  federações.  Na  hora  da  eleição  vem

representante de todos os segmentos. E todos os segmentos querem ter voz.

Então  se  eu ponho  um oficial,  se  eu ponho um técnico,  se  eu ponho  um

analista na diretoria, vai estar representado. E os oficiais de justiça são uma

classe que eu diria  bem organizada.  Até  existe  um acontecimento  aqui  na

justiça do trabalho, que é meio que nacional que foi uma grita muito grande,

porque quando eu passei para oficial de justiça, a diferença do cargo para o

técnico, era exatamente 200 e poucos reais, que era só o valor da indenização

do transporte, que na época era uma miséria, 200 e poucos reais. Aí os oficiais

de justiça, dada a sua organização, eles conseguiram criar para os oficias de

justiça a FC5. Então veja que uma FC5 distanciou muito o salário do oficial,

que é um cargo de nível superior, com o técnico da época, que também era

um cargo  de  nível  superior.  E  isso  criou  uma celeuma,  uma ciumeira  nos

colegas internos. Então chegava-se na vara: "Ah, os vagabundos chegando"
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(risos). Porque eles achavam que, além da gente não trabalhar, ganhava-se

muito. Então por isso que eu vejo que os oficiais de justiça têm uma classe

muito  bem  organizada.  E  aí,  dentro  dessa  discussão,  na  federação,  nós

enquanto  oficiais  de  justiça,  mas  também apoiados  por  alguns  técnicos  e

analistas que estavam em nossa chapa, nós fomos representando os oficias de

justiça, e fomos eleitos. Essa chapa elegeu três representantes, uma chapa

formada do dia para a noite. É difícil, porque é no voto, é conforme o número

de votos que você tem. Você elege um, elege dois, elege três. E essa chapa

elegeu  três.  Então,  aí  nesse  mandato,  quando  eu  saí,  saí  conhecido

nacionalmente, porque depois eu trabalhei muito na criação da GAE, que foi a

gratificação  de  atividade  externa  do  oficial  de  justiça,  que  era  muito  mais

vantajosa, ela é muito mais vantajosa que a FC. Porque a FC, chegava na hora

da aposentadoria você não levava. E, havia sempre a possibilidade do corte, de

se tirar. Hoje a GAE é uma gratificação ligada ao cargo, você aposenta e leva.

E, criada por lei, não é o administrador do momento que vai te tirar aquilo.

Então eu lembro que cheguei a ficar duas, três semanas fora da minha casa,

viajando o Brasil inteiro, porque a gente tinha que ir nos outros estados, nos

outros TRTs, convencer, apresentar o projeto para o presidente, depois eles se

reuniam no Coleprecor, porque não existia ainda o conselho, era o Coleprecor,

Colégio dos Presidentes, para que todo mundo tivesse informação, a clareza,

de quanto ia custar aquilo, que ia trocar pela FC, que não ia ter muito gasto...

mas depois os tribunais resolveram ficar com as FCs (risos)... mas aí foi um

problema dos tribunais, né? Mas eu trabalhei muito, e fiquei muito conhecido

nesse período.

Centro de Memória do TRT-2:  É... a gente fez um saltinho em relação ao

tempo,  então  a  gente  volta  alguns  anos.  Para  falar  como  é  que  foi  a

inauguração  do  fórum Ruy Barbosa.  Como foi  esse  acontecimento  para  os

servidores,  o  senhor  falou  que  antes  todo  mundo  ficava  com  o  resto  do
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Tribunal,  aí  de  repente  a  gente  tem  um  fórum  novo,  com  instalações

adequadas, que iria reunir todos aqueles prédios espalhados... Na sua visão,

como que era, do que o senhor lembra, como que era esse TRT-2 espalhado,

essas  varas  espalhadas,  e  como foi  chegar  ao  novo  fórum,  e  com aquela

experiência do pós 96, 97, que teve uma exposição, uma mídia muito grande,

que estava todo mundo de olho no que ia acontecer aqui na construção do

prédio?

Luiz da Silva Falcão: Então, a construção do prédio trouxe muita celeuma,

criou-se uma desconfiança muito grande da mídia, dada as, infelizmente, as

fraudes e falcatruas que ocorreram. É um prédio que atrasou, no mínimo, 10

anos, ele deveria ter sido entregue no mínimo 10 anos antes. É um prédio

onde os servidores não acreditavam mais que seria entregue. É um prédio que

a mídia proclamava que estava condenado nas suas estruturas, pelo tempo

que  ficou  parado.  É  um  prédio  que...  estava  em  um  local  totalmente

abandonado no bairro da Barra Funda, não existia nada aqui em volta. Então,

apesar  de os servidores estarem em uma situação muito  complicada lá  no

centro, de perigo, de risco, eles acreditavam muito mais naquela situação que

eles tinham, mesmo porque era uma situação muito mais cômoda, eles tinham

tudo à mão, inclusive as compras de final de ano... os restaurantes, o cinema,

tudo o que centro podia oferecer. Os transportes para tudo quanto é canto, o

metrô mais próximo. Então os servidores ouviam a mídia, e comparavam com

o que eles tinham, eles não acreditavam mais nesse fórum da Barra Funda.

Quando se resolveu retomar a construção,  os servidores viram aquilo  com

muita desconfiança. E quando se mudou para o fórum Ruy Barbosa, apesar de

ter recebido um prédio novo, com mobília nova, com computadores novos, os

servidores  estavam  muito  insatisfeitos.  Eles,  por  bem  dizer,  quase  que

enlouqueceram o sindicato e esse que vos fala. Porque eu cheguei a participar

de várias reuniões do núcleo que o tribunal criou para administrar o fórum Ruy

Barbosa na época, tive um incidente muito desagradável com um juiz, um dos

juízes da  comissão,  porque os servidores ligaram...  no início,  todo início  é
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difícil. Mas os servidores que estavam vindo muito desconfiados começaram a

transformar isso,  a gota d´água em um mar. Então,  chegaram aqui e não

tinha  água.  Não  tinha  água  no  prédio.  Ligavam  no  sindicato.  Servidores

subindo a rampa, cruzaram com ratos.  Aí  nós fomos na reunião,  os juízes

falaram  que  era  mentira.  Foi  uma  situação  horrível,  porque  ele  perdeu  a

compostura e eu perdi a compostura. Ainda bem que tinha uma outra juíza

junto,  que  pacificou  os  ânimos.  Mas  existiam ratos,  porque  o  prédio  ficou

muitos  anos  parado,  e  depois,  com  as  obras,  e  mesmo  tirando  todo  o

madeiramento, aqueles restos de construção, os bichos não se mudam assim,

do dia para a noite (risos). Eles também precisam de um prazo, um momento,

uma notificação (risos), não é? Eles precisam de um lugar, né? E... aí então

eram  essas  questões.  Depois  eles  começaram  a  achar  que  estava  muito

perigosa a região, porque eles tinham que ir daqui para o metrô Barra Funda,

e era tudo muito escuro. Porque não existia nada do que existe hoje. Desde

comércio, restaurantes, era uma região abandonada. Então os servidores que

vinham de metrô, eles se sentiam muito inseguros de ir do tribunal para o

metrô. Aí eles queriam que o sindicato alugasse uma perua, ou pusesse um

transporte como põe a OAB, né? Um carro da OAB que leva os advogados de

uma seção à outra. Mas isso era inviável, não era possível, mesmo porque os

servidores não saíam todos num mesmo horário... O início foi muito difícil, o

início foi muito complicado. Até que, posteriormente, o tribunal foi adequando

essas coisas. Com esses profissionais específicos, né, que aí entravam e iam

adequando as coisas especificamente: "Aqui existe um vazio, aqui existe um

vácuo, aqui um existe algo que tem que ser tratado assim, que tem que ser

tratado assado",  né? E a grita  maior,  que culminou,  foi  o  estacionamento,

quando a dra. Pellegrina deu para a Estapar. Os servidores ficaram: "Mas qual

é a necessidade do Tribunal terceirizar um estacionamento desse? Para que o

tribunal  precisa  desse  dinheiro?".  E  outras  coisinhas  que  ocorreram,  que

acabaram vindo para a mídia, chegava lá no sindicato, os funcionários iam lá e

denunciavam, e a gente ficava meio que... Ah, depois, em um outro momento,



CENTRO DE MEMÓRIA DO TRT-2
Entrevista gravada com Luiz da Silva Falcão, nos dias 9 e 15 de janeiro de 2019. 

Modo de gravação: celular Iphone 8 Plus
Entrevistadora principal: Christiane Teixeira Zboril

Entrevistadores: Tatiana Rysevas Guerra, Belmiro Fleming e Lucas Lopes de Moraes

eles queriam ver por toda a lei o "habite-se" do prédio. Eles queriam o "habite-

se" do prédio, a autorização de ocupação do prédio. Porque a mídia por muito

tempo anunciou que a estrutura estava toda danificada. Aí, até que nós, com

muitas reuniões com o tribunal, tal, conseguimos uma cópia, tal, colocamos à

vista  dos  servidores.  Então  houve  várias  situações  que  trouxeram

desassossego. Mas, lógico, hoje, olhando para trás, foi um grande avanço da

justiça do trabalho, o fórum Ruy Barbosa. E também para a administração ter

todos os servidores em um local só, em um prédio só, apesar do tamanho,

quando ela olha, ela tem um problema só para tratar, né? Apesar que já está

meio abandonado...

Centro de Memória do TRT-2: Bom, o senhor ficou 17 anos em Guarulhos,

os últimos anos afastado... e aí?

Luiz da Silva Falcão: Aí... então. É... eu fiquei três anos licenciado, mas no

último ano, nos últimos seis meses, oito meses desses três anos, não... os três

anos transcorreram, porque terminou o mandato de São Paulo. É... eu lembro

que  eu  estava  licenciado  ainda...  final  dos  três  anos  eu  já  estava  com o

mandato nacional,  mas lá ainda continuava, ainda tinha um período para a

frente,  quando  eu  recebi  um  convite  de  um  amigo.  Quando  eu  prestava

concurso para a magistratura eu fiz amizade com uma pessoa, e estudávamos

juntos para o concurso. E ele então, um dia me disse, em um dos concursos

dele, ele já estava bem avançado, e eu já não tão animado mais. Ele disse

assim: "Luiz, se você não passar no concurso, se você desistir do concurso, e

um dia eu for titular de vara, você vai trabalhar comigo". Eu falei: "Que bom,

ótimo, tal não sei o quê", a gente estava em um final de ano, era aniversário

dele, todo mundo se confraternizando, tal, aquela coisa passou. E esse amigo

passou na Bahia, depois ele permutou para São Paulo, ele entrou no final da

fila e chegou a vez dele de se titularizar. Aí ele me ligou, e eu lembro que eu
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falei assim: "Ah, está certo dr. Laércio8, eu vou aqui me organizar, tal..." e eu

achava que ele estava me chamando para ser assistente dele. Ele falou: "Não,

não, nunca pensei em você como meu assistente. Eu gostaria que você fosse

meu  diretor".  Mas  eu  nunca  tinha  pensado  em  ser  diretor.  Nunca  tinha

pensado. Eu queria ser juiz, mas diretor eu nunca tinha pensado (risos). 

(alguém entra)

Luiz da Silva Falcão: Aí então eu falei: "Olha, pode deixar que eu vou me

organizar aqui...". "Mas você aceita? Eu quero saber se você aceita, se você

está disposto". Eu falei assim: "Eu aceito". E aí eu tinha anos de Justiça do

Trabalho,  mas eu não tinha experiência  no  dia  a dia  da vara,  do trabalho

interno. Aí eu comecei a vir em varas de amigos, passava o dia trabalhando,

para  me  inteirar  do  dia  a  dia  do  trabalho  interno,  do  serviço  interno.  Eu

conhecia tudo aquilo... dos livros, do estudo, da execução que eu fazia, mas eu

não conhecia o dia a dia da vara, internamente. Aí eu lembro que eu passei em

uma vara, passei em outra, passei em outra e... o dr. Laércio ele trabalhou

muito em Barueri, na 1ª Vara, acabou que começou a se delinear uma situação

de que havia possibilidade de ele pegar aquela vara. E aí então ele me ligou e

falou assim: "Olha,  você não quer ir  lá fazer um estágio  com a Miriam? A

Miriam é muito boa, a diretora da 1ª vara de Barueri". Que era a diretora da

então,  hoje  desembargadora,  Maria  Elisabete  Mostardo.  Aí,  eu  falei  assim:

"Não, eu vou". Lembro que eu fiquei lá, estagiando nessa vara mais de ano e

meio, antes de ele assumir. Porque aí aconteceram umas coisas e atrasaram

as promoções, como estão paradas as de hoje, de vez em quando acontecem

esses nós aí, e você não sabe quando é que vai resolver. Aí eu fui, fiquei lá

com a Miriam, ficamos muito amigos, somos muito amigos até hoje, agora o

8 Laércio Lopes da Silva.
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ano  passado  ela  se  aposentou,  aprendi  muito,  ela  foi  a  minha  grande

professora. E me ajudou muito a tocar aquela vara que era muito pesada, uma

vara estourada, era uma vara com mais de 10.000 processos em andamento.

E  é  muito  difícil  você  assumir  uma  vara  dessas,  até  mesmo  pela  pouca

experiência. Aí assumimos. Então naquele momento, naquele momento, não...

o dr. Laércio não tinha sido promovido ainda porque as promoções estavam

paradas, mas ocorreu um fato lá em Barueri: criou-se a 3ª vara de Barueri.

Instalou a 3ª vara de Barueri. Quando eles instalaram a 3ª vara de Barueri, a

dra. Elisabete Mostardo, da 1ª, ela era mais antiga no Fórum, removeu-se para

a 3ª levando a Miriam e alguns servidores, e como eu já estava lá estagiando,

ela me nomeou diretor na 1ª. Então eu fiquei como diretor, trabalhando com

juízes substitutos, que naquela época não tinha essa questão do juiz auxiliar,

bem mais de um ano, até que o dr. Laércio foi promovido. Aí quando ele foi

promovido ele pegou mesmo a 1ª vara de Barueri, e aí nós continuamos lá,

né? E então eu saí de Guarulhos em 2006, quando eu fui ser diretor da 1ª vara

do trabalho de Barueri.

Centro de Memória do TRT-2: E aí ficou em Barueri até...

Luiz da Silva Falcão: 2011. 2011. Em 2011 eu vim para São Paulo  para

trabalhar  então  com  a  dra.  Luciana,  quando  ela  então  se  titularizou,  né,

porque ela era substituta,  aí  ela foi  promovida a titular.  Lá em Barueri  eu

estava em uma situação muito complicada.  Porque o dr.  Laércio estava de

licença médica, não se sabia se ele iria voltar ou não, eu era o diretor dele, né?

Se, de repente, ele não voltasse, qualquer outro juiz que viesse poderia me

manter ou não. Então eu estava em uma situação muito complicada. Aí veio

esse convite da dra. Luciana, para trabalhar com ela. E aí eu fui então, até a

casa do dr. Laércio, conversamos bastante, entramos em um entendimento. E

ele falou assim: "Olha, não sei realmente se eu volto, ou se eu não volto, você
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pode tocar sua vida". Aí ajudei ele na transição da pessoa que iria ficar, e vim

para São Paulo, trabalhar com a dra. Luciana. A contragosto do tribunal.

Centro de Memória do TRT-2: Por que?

Luiz da Silva Falcão: Porque o Tribunal não queria que eu saísse de lá, né?

Porque o juiz titular estava doente, não sabia se voltava ou se não voltava, a

vara era uma vara pesada, com muitos problemas, e o Tribunal achava que a

vara iria ficar sem eira nem beira, acéfala. E aí então eles se sentiram um

pouco contrariados.

Centro de Memória do TRT-2: E o senhor já conhecia a dra. Luciana?

Luiz  da Silva  Falcão: Então,  eu já  a  conhecia,  mas  nós  nunca tínhamos

trabalhado juntos. Eu já conhecia como servidora, porque ela já foi oficial de

justiça de um colega meu, com quem eu almocei hoje, o Edson, o diretor da

49ª.  Então,  ele,  na  época  do  gabinete  da  presidência,  nós  trabalhávamos

juntos no gabinete. Eu entrei primeiro, e depois ele entrou, e eu que ensinei

todo o trabalho para ele. Aí ele sempre teve a pretensão de ser diretor, muito

antes de mim. Eu sou diretor há uns 10, 12 anos, ele já é muito mais de 20.

Então, ela foi oficial dele, ela foi servidora dele. Aí então quando eu ia na vara,

quando tinha aniversário dele eu ia, então ela estava lá, então conversávamos

muito porque eu também era oficial de justiça, e era aquele relacionamento de

comum interesse, né? E a gente passou a se gostar, e quando foi... Agora,

quando você vai trabalhar com um juiz, como disse ela para mim, juiz e diretor

é um casamento, precisa dar certo. Se você não estiver afinado com a pessoa,

ou a pessoa contigo, é só sofrimento. É só sofrimento. Então, na época nós

nunca tínhamos trabalhado juntos, mas lá em Barueri tinha muitos juízes lá, e

que por lá passaram, que eram amigos dela e que me conheceram. E foram
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essas pessoas que, na realidade, deram a referência: "Olha, eu estou lá, estou

vendo  o  trabalho  que  ele  está  fazendo,  é  uma  pessoa séria,  uma  pessoa

correta, pode confiar". Porque, aqui para nós, diretor é a pessoa de confiança

do juiz, é a pessoa a quem o juiz entrega a vara nas mãos. Juiz termina as

audiências  e  vai  embora.  Quem fica  lá  segurando  as  pontas,  vamos  dizer

assim, tocando as coisas, resolvendo os problemas, em relação aos servidores,

aos jurisdicionados, aos problemas que aparecem no balcão, é o diretor. Se

você  não  tem  uma  pessoa  em  quem  você  confie,  você  não  pode  ficar

sossegado, né? Nesse sentido é que é um casamento, você tem que confiar na

pessoa que está ali,  né,  como um preposto seu,  por  bem dizer,  porque o

diretor é aquela pessoa que o juiz ouve, né? Quem põe as coisas no papel.

Centro de Memória do TRT-2: Nesses últimos anos como diretor, tanto lá

em Barueri quanto aqui em São Paulo, no fórum Ruy Barbosa, o que que o

senhor mais  sentiu  diferença com o passar  do tempo? Porque já  são...  20

anos, quase 20 anos que o senhor está... nessa posição.

Luiz da Silva Falcão: Uns 15, sei lá... 2006, 2011, 7, 8... uns 15 anos. O que

mais eu senti diferença em relação...

Centro de Memória do TRT-2: Às mudanças: seja pela informatização, pelo

tipo  de  pedido,  é...  que  são  vistos  nos  processos,  pelos  servidores  que

entraram. Eu ainda queria voltar naquela parte da greve, e do momento em

que houve uma valorização do servidor da justiça do trabalho e que logo na

sequência, né? Mas o que o senhor sentiu de diferença? Existe diferença?

Luiz da Silva Falcão: Existe. Muita diferença. A mentalidade do servidor da

minha época é totalmente diferente da mentalidade do servidor da época de

vocês.  Vocês  têm  um  olhar  para  a  justiça,  para  o  processo,  para  o
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jurisdicionado, muito diferente do olhar que nós temos. Não diria que seja ruim

ou que seja bom, é uma questão de adequação, não é? E de você também

acompanhar as evoluções que a vida vai tendo, que a justiça foi tendo, que o

tempo foi trazendo. Agora, o que aconteceu na Justiça do Trabalho nos últimos

10 anos, vamos colocar: é muita informação. É muita mudança, que muitas

vezes,  para quem está na direção,  é  muito  massacrante.  Porque você não

consegue assimilar uma coisa e você já tem que aprender outra, e ensinar

outra. Então é muito massacrante. Então, todo esse movimento que o tribunal

tem, no sentido, até de profissionalização do serviço de ver o jurisdicionado

como o cliente, isso é muito novo, e isso requer muito mais de cada um de

nós. Então, quando você olha para o balcão da sua vara, e o advogado está do

outro lado, e você fala: "Não, esse cara é um cliente e ele tem que sair daqui

satisfeito". Então você tem que passar isso para os seus jurisdicionados, para

os colegas, para os seus subordinados. E isso não é muito fácil de se fazer.

Mesmo porque existe uma mentalidade muito nova na justiça do trabalho, que

veio com os novos servidores, e que não é ruim, mas eles estão muito mais

voltados  para  estudar,  para fazer  coisas,  para  evoluir,  para viajar,  do que

basicamente se dar para o serviço público. Servir, né? E você tem que fazer a

adequação disso enquanto diretor. Você tem que entender que hoje o servidor

é uma outra pessoa, um profissional, que o tribunal está também valorizando

muito isso, porque está dando cursos, está toda hora chamando o servidor

para fazer cursos, e traz palestrante, e traz pessoas que vem falar de uma

série de coisas que não se ouvia falar na justiça do trabalho. Então você tem

que acompanhar esse lado, mas você também de vez em quando tem que

trazer esse servidor para a realidade: "Olha, nós temos um cliente aqui no

balcão" (risos). Então essa adequação, esse equilíbrio, ele traz um ônus para o

diretor, para aquele que está à frente, de mediar isso. E tudo são mudanças.
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Centro de Memória do TRT-2: Pensando então no servidor de antigamente e

no servidor novo, e voltando naquela história da acolhida: o senhor falou que

foi acolhido. E hoje o que a gente vê é, visão minha, mas existe um certo

distanciamento, e aí o senhor está falando que as pessoas não se doam...

Luiz da Silva Falcão: Não se doam...

Centro de Memória do TRT-2: Como que o senhor enxerga essa diferença

entre aquele momento em que o senhor chegou, no início da década de 80, e o

servidor que está chegando agora? Em relação aos demais?

Luiz da Silva Falcão: Olha, no início da década de 80 o tribunal era uma

grande família. Como eu disse, tanto o administrativo quanto o judiciário se

realizava  em  um  prédio  só.  Então  você  conhecia  os  colegas,  os  colegas

desenvolviam amizades de viajar juntos, de frequentar a casa, de sair para

jantar,  de  sair  para  comemorar  um  aniversário.  Então,  era  uma  acolhida

diferente da acolhida que se espera hoje do servidor acolhedor. Então era uma

grande família que estava ali para um objetivo comum, sofrendo as mesmas

dificuldades:  de  pouca  valorização,  muitas  vezes  de  poucos  estímulos,  de

salário ruim. O salário era muito menor do que é hoje, não é? Mas as pessoas,

por outro lado, encontravam formas de ser felizes. O servidor de hoje,  na

minha visão, ele é muito mais intelectualizado, ele é muito mais informado,

mas, por outro lado, ele é como a cidade: mais solitário. Então, já naquela

época, nós tínhamos um número grande de servidores que moravam só. Esse

número triplicou, quadruplicou, até mesmo em função de que muitos vêm de

fora, deixam a família nos seus estados, vêm de fora e estão sozinhos em São

Paulo. Então, a acolhida desse servidor, ela se dá olhando um lado, não é? Que

também não deixa de muitos serem amigos, de participarem de coisas juntos,

de fazerem coisas juntos, de viajarem, de ficar amigo da família... há isso,

ainda hoje. Isso acontece. Uma pessoa amicíssima é a Marley. A Marley é uma

pessoa que se dá, que se entrega, né? Eu conheci a Marley através da minha

irmã, porque as duas trabalharam juntas no Cível, e são amigas até hoje. A



CENTRO DE MEMÓRIA DO TRT-2
Entrevista gravada com Luiz da Silva Falcão, nos dias 9 e 15 de janeiro de 2019. 

Modo de gravação: celular Iphone 8 Plus
Entrevistadora principal: Christiane Teixeira Zboril

Entrevistadores: Tatiana Rysevas Guerra, Belmiro Fleming e Lucas Lopes de Moraes

Marley tem um carinho muito grande pela minha irmã, minha irmã tem um

carinho muito grande pela Marley, e eu aprendi isso, também, não é? Entrei

nessa família aí, peguei essa rabeira. Mas eu entendo e vejo que a acolhida

daquela época, dos anos 80, é diferente da acolhida hoje, do final dos anos

2000.

Centro de Memória do TRT-2: A gente está nas últimas perguntas e são

todas agora para fechar. O que o senhor aprendeu com o tribunal ao logo

desse tempo? Qual o grande aprendizado que o senhor leva?

Luiz da Silva Falcão: Nossa...

Centro de Memória do TRT-2: Nesses 30 e tantos anos de TRT-2?

Luiz da Silva Falcão: Olha... eu aprendi a viver. Eu aprendi a ser um ser

humano, eu aprendi a servir, eu aprendi a obedecer, eu aprendi a me adequar

a situações, eu aprendi a ser o cidadão que eu sou. Eu acho que eu sou um

cidadão. Com algumas falhas, com alguns equívocos, não é? Mas o tribunal,

para mim, foi um grande aprendizado, muito porque ao longo desses 36, 37

anos,  eu  encontrei  muitos  amigos,  que  sempre  me  apontaram  a  direção:

"Olha, Luiz, se você seguir por aqui, vai dar certo". E, como eu já disse, o

Tribunal,  para mim,  foi  o  realizar  de muitos  sonhos.  Quando eu entrei  no

Tribunal,  eu,  financeiramente,  materialmente,  eu  não  tinha  nada.  Tinha

perdido meus pais há pouco tempo, e consegui construir  coisas, me casar,

criar meus filhos com dignidade, com retidão... e o maior dos meus prêmios,

quando eu olho para trás, é perceber que não tirei nada de ninguém. Inclusive,

a historinha que acabei de contar, não é, quando eu recebi o convite para ser

diretor, eu estava na praia, tomando uma batidinha, tranquilamente. Então...

vocês são servidores, vocês enxergam, ouvem e estão ouvindo. Às vezes a

gente ouve histórias muito tristes e que não se devem imitar.  De algumas
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pessoas por razão de cargo, por razão de posição, e eu aprendi que esse não é

o caminho, esse foi o grande aprendizado, não é? O outro é assim: o cargo não

é meu. Eu estou exercendo um cargo por deliberação de outrem, que pode

mudar de ideia a qualquer momento. Isso se aprendia lá naquele curso que o

dr.  Rui  dava,  de  administrativo.  O  dr.  Rui  foi  uma  pessoa  que  entrou  no

Tribunal com um cargo, e se aposentou com o cargo. Mas ele sempre dizia:

"Todo presidente que entra, eu ponho meu cargo à disposição. Eu vou lá e ó,

ponho meu cargo à disposição". Eu nunca pus o meu à disposição (risos), mas

ele sempre esteve à disposição dentro da minha mente, né? Então, esse foi o

grande aprendizado, agir corretamente dentro daquilo que se espera de um

cidadão, de alguém que está aqui para servir.

Centro de Memória do TRT-2: O senhor mencionou que várias pessoas o

ajudaram ao longo desses anos, quais foram essas pessoas? Teve servidor,

teve magistrado... quem são essas pessoas que vão ficar guardadas?

Luiz da Silva Falcão: Olha, são muitas. É até perigoso eu fazer essa citação.

Mas eu te diria, eu vou te contar algumas coisas, assim como eu já contei do

meu casamento, né? Do presente que eu recebi do Roberto da Veiga. Quando

eu  entrei  na  faculdade,  lá  em  Guarulhos,  eu  estava  consolidando  aquela

transição de cargo que eu falei, que eu estava passando de um cargo muito

pequenininho para um cargo maior. Então, eu estava assim em uma transição,

e  eu  não  tinha  muito  bem  como  pagar  a  faculdade.  Aí  eu  cheguei,  eu

trabalhava com o dr. Aluysio Simões de Campos, essa pessoa brava que veio

do SNI, e um dia conversando com a dra. Célia J. Lopes, que era secretária da

presidência,  eu  disse  para  ela:  "Olha,  eu  passei  no  vestibular,  vou  fazer

faculdade...", ela ficou muito contente, tal, e ela contou para o dr. Aluysio. E o

dr.  Aluysio  fez  uma  cartinha  de  próprio  punho  em  um  cartão,  tinha  um

cartãozinho assim: "Gabinete da presidência". Ele fez e eu levei para o diretor,

dono da faculdade, que tinha sido amigo dele. Eu ganhei um ano e meio de
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desconto na faculdade. Do nada assim, a pessoa fez porque quis, não é? Eu

poderia citar também a Clélia, do Setor de concursos, que, na realidade, eu a

chamava de madrinha. Foi uma pessoa que cuidou muito de mim. Em todos os

sentidos. Ela fazia os almoços no setor dela e me chamava, ela fazia festa de

aniversário da neta e me convidava, ela me indicou, foi uma das pessoas que

me  indicou  para  trabalhar  na  Diretoria-geral.  Quando  eu  estava  no

Almoxarifado, eu trabalhei alguns meses na Diretoria-geral, porque o senhor

que trabalhava tinha labirintite e ele vivia faltando, tendo que fazer tratamento

e tal, e ela me indicou, e foi nessa indicação que eu fiquei conhecido, e por isso

fui indicado para a Presidência. Porque eles não indicavam qualquer pessoa,

nao  é?  Então  eles  tinham que  conhecer,  vai  indicar  qualquer  pessoa  para

trabalhar com o Presidente? Dá ruim, não é? Então eles tinham que conhecer.

Ela sempre me ajudou, sempre me orientou, me aconselhou: "Olha, não para

de estudar, o estudo vai ser seu caminho". E não é estudar qualquer coisa, né:

se você quer crescer no tribunal, o curso de direito é o seu grande orientador.

Ainda bem que eu me apaixonei pelo curso, se eu tivesse que voltar para a

faculdade  hoje,  eu  faria  direito  novamente.  Então,  tem  também  a  dona

Lourdes,  do  setor  do  almoxarifado,  que  me punha  toda tarde  para  treinar

datilografia. A Durvani, que era a chefe também lá do setor. Olha, são infinitas

pessoas no decorrer desses anos. Até mesmo a Miriam, que me ajudou, já

enquanto diretor. São muitas pessoas. Eu, graças a Deus, tenho mais pessoas

assim  para  agradecer  do  que...  e  pouquíssimas  assim que  eu  diria:  "Essa

pessoa me atrapalhou, essa pessoa me xingou, essa pessoa brigou comigo..."

(risos) sabe? Eu vou, depois, quando você é direção, você observa algumas

coisas que são muito tristes. Como, por exemplo, uma das coisas tristes que

eu observo, são pessoas que estão aqui por necessidade, que não têm outro

caminho. Que não têm coragem de mudar de rota. Eu tive servidores assim. E

é muito complicado, é muito complicado. A pessoa levantar todo dia de manhã

e estar em um local onde ela não queria estar. Então você administrar isso, é

muito complicado. Eu, por exemplo, fui um servidor, graças a Deus, não é, eu
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entrava no Tribunal às 11h, 10h30, quando eu via: "Nossa, já está na hora de

ir embora, acabou o dia, ah, mas que pena! Eu queria fazer isso, isso, isso...",

e assim é hoje na vara. Eu não vejo o tempo passar, aliás ele passou, não é?

36 anos se passaram, mas eu não vi, não me pesou, não me pesou.

Centro de Memória do TRT-2: Para as pessoas que estão chegando agora no

Tribunal, ou que têm pouco tempo de casa... lembrando de tudo isso, de tudo

isso que o senhor contou, que são pequenos pedaços de sua vida, e pensando

também  nessas  pessoas  que  às  vezes  não  se  encontraram  ou  ainda  não

entenderam  qual  é  a  função  delas  dentro  do  serviço  público,  que  se

questionam, que não se identificam, ou ainda estão tentando se descobrir.

Como  transformar  a  vida  no  Tribunal  em  uma  experiência  boa,  em  uma

experiência prazerosa, em uma experiência que vá render boas histórias lá na

frente?

Luiz  da  Silva  Falcão: É  a  grande  arte.  É  a  grande  arte.  Porque  se  nós

pensarmos única e exclusivamente no salário, entre aspas, comparando com a

mídia  lá  fora,  por  exemplo,  todos  nós  temos  familiares  que  trabalham na

iniciativa privada. Nós sabemos qual é a média de salário da iniciativa privada.

Eu estou lá na vara, cada processo que eu abro: "Esse é motorista, esse é

operador de máquinas, esse daqui é não sei o quê... qual é faixa salarial desse

pessoal?”. Então, vamos dizer assim, estaríamos em uma situação cômoda,

com condições de por um filho na escola, de pagar um plano de saúde, de... na

minha vara, eu nunca fui ao exterior. O único país que eu conheço é o Chile e

o Paraguai.  Mas eu tenho servidores que viajam todo ano, de seis em seis

meses vão para a Europa. Então se for olhar só para este lado, a pessoa diria:

"Ah, me realizei". Mas a coisa é um pouco mais profunda, é uma mudança

mesmo. Uma mudança de visão, de valorização, de adequação, eu acho que

tem que partir  dos valores da pessoa.  E ela  entender  qual  é o papel  dela

enquanto servidor ou servidora. De que ela está aqui para servir e não para
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ser servida. E valorizar isso diante da sociedade: o que eu posso fazer para

melhorar a vida daquele cliente que está lá do outro lado do balcão, tendo em

vista o que eu ganho dessa sociedade, financeiramente? Já atendi pessoas no

balcão que queriam saber de qualquer jeito quando é que ia sair o processo

dele. Sair o processo é receber o dinheiro: "Olha, eu não sei precisar, eu não

tenho como precisar para o senhor, se é hoje, se é amanhã, se é daqui a uma

semana.  Muitas  coisas podem acontecer  em relação à parte  contrária,  que

pode entrar com um recurso e esse processo ir para o Tribunal". "Não, sabe o

que acontece? É que a minha mãe está doente na Bahia e eu preciso ir lá, meu

filho precisa fazer não sei o quê, a minha esposa precisa fazer não sei o quê

lá".  Pessoas  que,  como  o  noticiário  mostrou  exaustivamente,  que  os  30

centavos da passagem fazem diferença no orçamento. Esse é o cliente nosso.

Trinta centavos. Aí eu penso assim: "O que são 30 centavos?". É a mesma

coisa dizer: "Isso aí é só mais um cliente". Então é essa a visão que precisa

mudar, não é? Com que ânimo eu chego nesse balcão e te atendo ou não te

atendo. Porque aí eu vou olhar para trás: "Puxa vida, aquela vez eu cuidei

daquela pessoa, consegui resolver aquele problema, demonstrei  para o juiz

aquela questão, e aí as coisas melhoraram, o processo andou, aquela pessoa

que foi  lá,  contando com aquilo,  aquilo  deu certo,  saiu...".  É  isso  que nós

vamos colher no final da vida.

Centro de Memória do TRT-2: Última pergunta para encerrar, o que o TRT-2

significa para o senhor?

Luiz da Silva Falcão: Como eu já  disse, ele significa tudo.  Ele significa  a

minha vida, porque eu cheguei aqui menino, com 19 anos de idade, com a vida

assim em meio a muitos problemas. Aos 13, eu perdi minha mãe, aos 17, eu

perdi meu pai. Eu tenho duas irmãs, uma mais velha e uma mais nova. Nós

ficamos juntos, e vivíamos com aquilo que nós ganhávamos. Mas uma vida

assim: eu não tinha um carro, eu não tinha um telefone, eu não tinha a menor
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perspectiva, eu jamais imaginei que um dia fosse andar de avião, que eu fosse

fazer um cruzeiro, que eu fosse conhecer esse Brasil,  como eu conheço "n"

capitais, acho que só duas ou três capitais que eu não conheço. Então eu não

tinha a menor perspectiva, e... 

(continua na outra parte)

Luiz  da  Silva  Falcão: (...)  meio  de  sobrevivência,  de  profissão,  ele  me

realizou. Mas por que que ele é tudo? Porque ao olhar para trás, eu percebo

que não foi feito pelo dinheiro. Eu ganhei o dinheiro, eu fui remunerado, eu

não sofri desemprego nesses 36 anos. Mas eu me sinto muito mais satisfeito,

como eu já disse, porque eu acho que cumpri  com a minha obrigação.  Eu

posso deitar e dormir tranquilo. Eu cumpri com a minha obrigação. Com aquilo

que  a  sociedade,  com  aquilo  que  os  jurisdicionados,  o  juiz,  os  servidores

esperavam de mim. Isso é o que me deixa muito satisfeito.

Centro de Memória do TRT-2: Muito obrigada!

Luiz da Silva Falcão: Que bom, que bom que a gente conseguiu. Eu pensei:

"Meu Deus, o que eu vou falar? Nós estamos falando há tanto tempo". 

Centro de Memória do TRT-2: Duas horas e 40.

Luiz da Silva Falcão: Duas horas e quarenta falando? Meu Deus do céu!

Centro de Memória do TRT-2: Dava para ir além. Eu tenho várias perguntas,

mas aí eu nunca mais vou deixar o senhor ir embora. 
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[ENTREVISTA 2 - 15 DE JANEIRO DE 2019]

Luiz da Silva Falcão: Meu nome é Luiz  da Silva Falcão,  o meu cargo de

carreira é analista judiciário executante de mandado, atualmente estou lotado

na 57 Vara do trabalho, onde exerço o cargo de diretor de secretaria. Agora

ficou mais completo.

Centro  de Memória  do TRT-2:  Essa  daqui  então,  é  a  segunda  parte  da

entrevista, a primeira foi realizada na semana passada, a gente vai voltar um

pouquinho,  e  falar  sobre  alguns  pontos,  sobre  os quais  a  gente  não  falou

muito. A primeira coisa que eu queria falar com o senhor é sobre a greve de

2006. Foi uma greve grande, eu lembro do noticiário, naquela época eu não

tinha sequer a intenção de prestar o concurso, mas eu lembro dessa greve. Eu

queria  saber  quais  eram  os  motivos  que  levaram  os  servidores  a  essa

mobilização,  o  que  se  pretendia,  como foi  a  atuação  do  senhor,  já  que  o

senhor  estava  bastante  envolvido  na  época,  com  o  sindicato,  e  o  que  se

conseguiu a partir daí?

Luiz da Silva Falcão: A greve de 2006 ela foi em função de um plano de

cargos e salários para os servidores do Judiciário Federal. Nós, alguns anos

antes tínhamos tido um primeiro Plano de Cargos e Salários, que não foi bem

um Plano de Cargos e Salários, mas foi uma coisa um pouco embrionário, mas,

naquele momento, o presidente do Supremo, ele montou uma comissão de

trabalho  para  apresentar  um  Plano  de  Cargos  e  Salários,  e  aí  então  foi

apresentado, foi aprovado pelos tribunais superiores, bem como pelo Supremo

Tribunal  Federal  e enviada ao Congresso Nacional.  Chegando no Congresso

Nacional, esse Plano de Cargos e Salários foi tendo a tramitação normal de

todo  processo  legislativo,  passou  pelas  várias  comissões,  foi  aprovado,  e



CENTRO DE MEMÓRIA DO TRT-2
Entrevista gravada com Luiz da Silva Falcão, nos dias 9 e 15 de janeiro de 2019. 

Modo de gravação: celular Iphone 8 Plus
Entrevistadora principal: Christiane Teixeira Zboril

Entrevistadores: Tatiana Rysevas Guerra, Belmiro Fleming e Lucas Lopes de Moraes

chegou naquele momento derradeiro em que não se levava à votação e, na

realidade,  ele  emperrou em uma das comissões,  um pouco antes,  e aí  foi

necessária a luta dos servidores em busca da aprovação desse Plano de Cargos

e  Salários  e,  com  isso,  os  servidores  foram  convocados  pelo  sindicato,

nacionalmente, era uma greve nacional, muito forte, e os servidores, então,

foram para a rua, fazer pressão em busca da aprovação desse plano.

Nesta  época,  eu  estava  bastante  próximo  do  sindicato.  Eu  trabalhava  em

Guarulhos, eu tinha sido eleito diretor de base e com isso eu liderava, liderei a

greve lá em Guarulhos, tinha a função de cuidar daquele fórum, que é o maior

fórum depois da capital,  fizemos, lideramos não só em Guarulhos, mas em

toda a região, Mogi, Poá, Suzano, Ferraz, todas aquelas varas daquela região,

nós visitamos, nós convocamos os servidores para a greve e tivemos bastante

sucesso. Chegamos também a andar por várias outras cidades. Lembro que

uma vez fomos a São Bernardo do Campo porque tinha um deputado que

estava visitando a base dele lá, então nós fomos até esse deputado, e em

várias  outras  situações,  nós  pudemos  atuar  para  que  esse  plano  fosse

aprovado.

Foram mais de dois meses e meio, quase três meses de greve. Uma greve

longa, foi a primeira mais longa até aquele momento, e muito cansativa, onde

os servidores deram tudo de si,  para a melhoria  dos seus salários, para a

melhoria  da  sua  condição  e  de  suas  famílias.  Porque  naquele  momento  o

salário estava muito defasado, não havia outra forma de nós alcançarmos uma

melhoria salarial, visto que até o presente momento o governo não respeita

uma data base para os servidores, os servidores não têm uma data base. As

pessoas falam em 1º de janeiro, mas, infelizmente, nunca vem um aumento

em primeiro de janeiro. Nós não temos uma data base fixada em lei até o

presente momento. Existe, inclusive, processo judicial, para que se fixe essa

data base para os servidores, mas até o presente momento não há. Então,
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naquele momento, foi o único instrumento que os servidores tinham em mãos

para pode assegurar a sua melhor condição de vida.

Centro de Memória do TRT-2: Qual foi a importância dessa greve para o que

aconteceu depois com o Tribunal  quais  foram as consequências,  além claro

dessa conquista que foi a melhoria dos salários, mas esse novo plano trouxe

outros benefícios diretamente. E indiretamente quais foram as consequências?

Luiz da Silva Falcão: Naquele ano de 2006, nós estávamos bem próximos

ainda da promulgação da Constituição de 1988, onde todos os servidores de

outras  categorias  vinham tentando  afirmar  aquilo  que  a  constituição  tinha

prescrito  para cada um deles,  e nós não éramos diferentes.  Até  então,  os

servidores não tinham direito de greve. Naquele momento, ele tinha o direito

de greve, e esse direito de greve então passa a ser exercido de uma maneira,

até  então,  muito  simplória.  Neste  momento  da  greve  de  2006,  foi  um

momento onde os servidores viram efetivamente seu direito exercido. Essa

greve, como eu já disse, ela foi nacional e então ela fugiu, ela extrapolou os

limites do tribunal. O tribunal, inicialmente, não se pronunciava, não dizia se

ele apoiava ou não, e, posteriormente, com o crescimento do movimento, com

o  reconhecimento,  até  pela  mídia,  do  movimento,  que  trouxe  algumas

consequências difíceis até mesmo para os jurisdicionados. Porque a greve é a

paralisação dos serviços, se você paralisa um serviço alguém vai sentir. E esse

era  o  objetivo:  que  a  sociedade  sentisse  a  necessidade  e  a  importância

daqueles  servidores  e  daquela  carreira,  daquele  seguimento  da  sociedade.

Então,  ela  trouxe,  como benefício,  o  confirmar  daquilo  que  a  Constituição

prescrevia como direito dos servidores e também os servidores perceberam,

com maior clareza, o instrumento e a força que tinham nas suas mãos para a

defesa dos seus direitos.
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Centro de Memória do TRT-2: Essa greve de 2006, o senhor disse que foi a

maior até então. O que o senhor acredita que ela tenha sido... houve várias

greves  posteriores,  algumas  maiores,  outras  menores,  outras  eram apenas

manifestações, mas é possível falar que houve algum tipo de inspiração nessa

greve de 2006? Os servidores e sindicatos viram algumas coisas nessa greve

de 2006, que pode ser aplicadas nas posteriores, qual foi a importância dessa

greve de 2006 para as greves que começaram a partir de 2010,11,12, a partir

de então. 

Luiz  da  Silva  Falcão: É  exatamente  essa  questão  de  você  perceber  o

instrumento que tem em mãos, que é a greve, e a clareza de que era um

direito  garantido  constitucionalmente,  e  que você poderia  lançar  mão dele.

Com essa clareza que se deu na greve de 2006, o sindicato e também os

servidores perceberam a força que tinham para lutar pelos seus direitos, e isso

foi exercido posteriormente em vários momentos

Centro de Memória do TRT-2: Eu queria falar também sobre a questão dos

outros benefícios, a questão salarial é resolvida por meio de lei, mas no dia a

dia existem algumas coisas que ajudam o servidor a se sentir valorizado, seja

profissionalmente, seja financeiramente. Como funcionou, na visão do senhor,

esses pleitos dos servidores, é, de ter, por exemplo, um plano de saúde, de ter

uma creche, de ter esses benefícios que foram surgindo ao longo do tempo,

quando o senhor chegou o que tinha e o que o senhor viu aparecer ao longo

desse  tempo,  e  qual  o  senhor  considera  o  mais  importante,  ou  os  mais

importantes para a atuação do servidor no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª

Região?

Luiz da Silva Falcão: Quando eu cheguei, de benefícios além dos trabalhos,

tinha-se muito pouco ou quase nada. Muitos desses benefícios vieram porque

foram  copiados  da  iniciativa  privada,  então  naquele  momento  em  que  eu
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ingressei  na Justiça  do Trabalho,  em 30/03/1982, como já referenciei,  não

havia nem mesmo, só 13º para os servidores públicos federais, ele foi criado

naquele ano. Então, os servidores passaram a ter direito ao 13º em 1982 e

isso  foi  feito  através de uma manifestação do próprio  governo,  não  houve

greve em relação a isso. Havia, lógico, a reivindicação sempre dos servidores

de querer os direitos que a iniciativa privada tinha, mas não havia nenhum

movimento  instalado  naquele  momento,  mas  o  governo,  entendendo  a

necessidade,  e  reconhecendo  o  servidor  como  um  trabalhador  também,

estendeu esse benefício, esse direito ao 13º aos servidores, dentro todos esse

é o mais significativo. Posteriormente, vieram outros benefícios, mas a maioria

deles acabou vindo posterior à Constituição de 88, que previu também uma

série de melhorias para o setor privado. Então, nós vimos ser criado o auxílio-

creche. Os servidores não tinham o auxílio-creche e nem creche para por os

seus filhos, mas nós vimos isso ser criado. O servidor não tinha direito ao

auxílio-transporte, isso também foi conferido aos servidores. Os servidores não

tinham o plano de saúde.  O Tribunal  conferiu aos servidores um plano  de

saúde. O primeiro deles era com a Amil, que ficou aqui durante muitos anos e

agora,  posteriormente,  com  a  Notre  Dame.  Então,  todos  esses  benefícios

foram reivindicados pelo sindicato, foram reivindicados pelos servidores, mas

não havia nenhum movimento grevista instalado nestas reivindicações, eram

feitas através de reuniões, de acordos. E os tribunais superiores, reconhecendo

os  direitos  dos  servidores  públicos,  passaram  a  estender  esses  direitos

também  aos  servidores.  Para  nós,  foi  de  grande  valorização  do  servidor.

Porque o servidor  tem o nome de servidor,  mas ele não deixa de ser um

trabalhador. Aliás, o sindicato sempre preferiu este nome: trabalhador! E todos

os trabalhadores devem ter direitos iguais, sejam do setor público, sejam do

setor privado, guardadas as suas diferenças. Então, o que nós entendemos é

que há situações que são da necessidade do trabalhador.
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Centro de Memória do TRT-2: A gente retoma então, para pegar o gancho

da valorização dos servidores... O senhor conta como as pessoas eram mais

próximas, nessas décadas anteriores, 80, um pouco da década de 90, apesar

de  a  década  de  90 ser  uma pouco  tumultuada.  Qual  é  essa  diferença  da

valorização do servidor, como era a questão da proximidade das pessoas? O

quanto a administração era mais próxima das pessoas naquela época? Ou qual

era a diferença dessa relação da administração com os servidores? O que o

senhor sente que mudou ao longo do tempo? Ou continuou ao longo do tempo,

houve uma manutenção dessa relação? Como o senhor sente em relação à

valorização do servidor?

Luiz da Silva Falcão: Então, a valorização dos servidores, ela passa, de uma

forma geral,  com o estendimento desses benefícios que eu acabei de falar,

porque quando nós consideramos o servidor um trabalhador, estendemos a

eles  esses  benefícios,  nós  estamos  valorizando  o  servidor  enquanto

trabalhador. Estamos melhorando sua condição de vida, de trabalho, de saúde.

Enquanto Justiça do Trabalho, a justiça era bem menor, então, eu poderia até

dizer  que  um servidor  cuidava  do  outro,  não  existia  essa  questão  e  essa

integração do servidor sair, por exemplo, de São Paulo e prestar um concurso,

fazer um curso em Brasília, não existia essa comunicação entre os tribunais,

não  existia  um  órgão  que  unificava  as  atuações  dos  tribunais,  como  é  o

Conselho Nacional de Justiça, como é o Colégio de Presidentes, como existem

vários  órgãos  hoje  em dia.  Então,  as  coisas  eram  mais  setorizadas  e  as

pessoas iam aprendendo na prática do dia a dia como fazer, como melhorar a

sua  situação.  E  isto  passava  de  um servidor  para  outro,  muitas  vezes,  o

servidor se aposentava e levava todo aquele cabedal de informações. Aí tinha

que se iniciar tudo novamente. Hoje existe um computador, as informações

ficam  lá.  Hoje  existe  uma  série  de  formas  e  situações  de  se  guardar  a

informação e transmiti-la ao servidor que está chegando, mas o grande toque

era realmente a questão de que o governo valorizava menos o servidor, o

servidor era menos valorizado pela mídia  e pela própria sociedade.  Não se
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tinha a consciência de que servidor é algo importante para a sociedade. Então,

é como se você fosse uma situação ghetizada (sic) e aí um precisava cuidar do

outro para se manter, para continuar um trabalho na sociedade. E isso se dava

também na Justiça do Trabalho, que era uma justiça muito menor. Quando eu

entrei, tanto os setores administrativos quanto judiciário eram abrigados em

um prédio só, que é o prédio da Consolação e ali a gente convivia com todos

os colegas. Somente eram separadas as varas, que eram no centro. Então, um

acabava valorizando o outro. E, com o decorrer do tempo, com o passar do

tempo, houve uma melhoria, houve um crescimento da valorização do servidor

público. Então, a Constituição de 88 trouxe esse marco, de também valorizar o

servidor público enquanto um integrante, uma peça fundamental na sociedade.

Infelizmente, nós vemos que estamos já numa trajetória inversa. Tudo que é

bom de uma forma tem o outro lado da moeda.  Então,  foi  muito  bom na

valorização dos servidores, enquanto nós trazíamos os benefícios da iniciativa

privada e fomos estendendo aos servidores. Só que a ideia de administração

da iniciativa privada é uma e a da iniciativa pública é outra. Mas o que nós

vemos  hoje  é  que  a  maioria  dos  administradores  a  nível  federal,  querem

implantar no setor público a mesma sistemática do setor privado, como se nós

estivéssemos aqui para dar lucro. E com isso, olha-se para o servidor como se

fosse uma máquina,  como ele fosse um objeto.  Lógico,  estamos aqui  para

atender a sociedade, mas o servidor também é uma peça da sociedade, é um

integrante dessa mesma sociedade.

Centro  de  Memória  do  TRT-2:  O  senhor  contou  que  ao  longo  da  sua

trajetória  no  tribunal  trabalhou  com  diversos  servidores  que  prestaram  o

concurso da magistratura e se tornaram juízes, e tem vários atuando até hoje

em dia. Eu queria saber como que funcionou essa relação na vida do senhor,

de trabalhar primeiro com os servidores e depois com os magistrados, como

que era? Naquela época tinha mais gente que fazia, o senhor acha que hoje
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em dia tem mais gente que busca a magistratura sendo servidor, como é essa

relação.  E  como as  pessoas  ao  redor,  não  só  o  senhor,  enxergavam essa

mudança.

Luiz da Silva Falcão: É muito interessante isso, porque desde quando eu

entrei, isso já ocorria, vários servidores prestavam o concurso da magistratura

e havia um índice muito grande de aprovação, como existe até hoje. Há um

concurso que a Justiça do Trabalho da 2ª Região fez, que ficou muito famoso,

que foi o concurso dos 51, onde passaram 51 candidatos, e a maioria deles

eram servidores. Esta relação é muito interessante porque você percebe que

os  servidores  é  uma carreira  e  a  magistratura  é  outra  carreira.  Mas  você

percebe que ser juiz não é uma coisa impossível. É possível desde que você

estude, que você se aplique, que você se esmere realmente em fazer aquilo.

Agora,  nós  víamos  e  torcíamos  pelos  colegas  que  estavam  prestando  o

concurso  da  magistratura  e  ficávamos  muito  felizes  quando  os  candidatos

passavam, quando o nosso candidato passava. Então, era uma relação muito

gostosa, dava a impressão de que nós também estávamos sendo promovidos,

porque fazia você enxergar que aquilo era uma realidade possível. Muitos dos

colegas, muitos colegas que passavam no concurso de juiz, continuavam na

mesma relação de amizade, de carinho com os colegas servidores. Outros já

tinham, muitas vezes, uma situação, uma personalidade mais reservada, aí já

tinham  uma  postura  diferente,  mas  a  grande  maioria  fazia  com  que  nós

víssemos, além da alegria de vê-los passar, que aquilo era possível também a

qualquer um que tivesse como objetivo de vida. Passar num concurso desses é

um objetivo de vida. Requer muitas horas de estudo, de leitura, requer um

conhecimento  muito  além  do  que  aprendemos  academicamente  nas

faculdades,  nos  quatro,  cinco  anos  de  faculdade,  requer  até  mesmo

experiência de vida. Então, eu vejo com muita alegria, sempre vi, vejo até

hoje, e tenho um relacionamento muito com colegas que passaram, inclusive

trabalho, com uma juíza, a dra. Luciana Bezerra de Oliveira, que era servidora

desse regional, ela era oficial de justiça. Passou no concurso da magistratura e
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hoje trabalhamos com ela, com muita alegria. Ela é uma pessoa que nos trata

com o mesmo carinho, o mesmo respeito, a mesma consideração de antes. E

atualmente, mesmo sendo magistrada, mesmo sendo de outra carreira, nossa

superiora hierárquica, ela nos trata com o mesmo respeito e carinho.

Centro de Memória do TRT-2: A partir da década de 80, começa o processo

de informatização do tribunal e a gente ouve várias pessoas contando que foi

um  processo  lento,  gradual,  que  contou  também  com  a  participação  dos

servidores na criação dos  sistemas,  na elaboração desses sistemas.  Queria

saber se o senhor se lembra de como foi isso, quem participava, como que o

senhor lembra como isso aconteceu?

Luiz  da  Silva  Falcão: Nos  anos  80,  eu trabalhava  ainda  no  gabinete  da

Presidência  do  Tribunal  e  lembro  quando  começou  a  informatização.  A

informatização começou com o dr. Berrance, com o Toninho, e mais alguns

servidores, inclusive com o Dedé, e, era uma coisa muito embrionária, que

abarcava somente a parte judiciária, não abarcava a parte administrativa. Eu

vi os primeiros passos, as primeiras reuniões, as primeiras discussões, vi os

primeiros computadores enormes. Mas depois eu passei para o concurso de

analista judiciário executante de mandados e fui para Guarulhos, trabalhar em

Guarulhos e trabalhava na rua. Então, eu perdi um pouco esse contato com a

administração. E aí nós trabalhávamos na rua, íamos na vara fazer os plantões

e retirar  os serviços, ouvíamos dos colegas o que estava ocorrendo, o que

vinha chegando, mas acompanhei pouco essa parte, porque nesse período a

gente trabalhava na rua. A gente viu que era uma coisa muito embrionária e,

como eu falei, tudo que chegou no Tribunal, chegou de uma forma onde um

passava informação para o outro. Nunca ouvi dizer de um servidor que foi

fazer um curso de digitação fora por conta do Tribunal, que foi fazer um curso

de programador fora, por conta do Tribunal. O Tribunal implanta as situações,

implanta as novidades, e o servidor tem que aprender ali, no dia a dia, com o
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colega, que muitas vezes, tem um pouco mais de conhecimento, um pouco

mais de facilidade, como eu, que na parte da informática sempre fui socorrido

por colegas. Meu conhecimento de informática é muito empírico, aprendi no

dia a dia, na prática, e fui evoluindo quando, em um dado momento, comprei

um computador de última geração, que me era simplesmente uma máquina de

escrever, percebi depois que só usava como máquina de escrever para fazer

minhas certidões, mas ainda bem que logo meus filhos chegaram numa idade

que começaram a aproveitar melhor, e computador foi melhor utilizado.

Centro de Memória do TRT-2:  Vou aproveitar o gancho para falar sobre a

chegada  do  PJE.  Como que  foi  isso,  com alterou  a  rotina  do  trabalho  do

senhor,  como  os  servidores  enxergaram  a  chegada  do  PJE.  Ajudou,  não

ajudou, como foi essa transição para o PJE?

Luiz  da  Silva  Falcão: Eu  achava  que  o  processo  judicial  eletrônico  não

chegaria antes da minha aposentadoria, não acreditava que chegaria antes da

minha aposentadoria.  A gente ouvia  falar,  o  processo  judicial  eletrônico,  o

processo judicial eletrônico! Mas a gente olhava a nossa volta, víamos tantos

processos físicos e acreditávamos que a transição se daria quando aquilo tudo

acabasse,  mas cada dia  chegava mais,  então  parecia  uma realidade  muito

distante. Até que ficamos sabendo que houve uma decisão em Brasília e que

essa decisão tinha vindo de cima para baixo, que deveria ser implantado o PJe

em toda a Justiça do Trabalho. E aí os tribunais tiveram que se virar como

podiam, com o que tinham, e os computadores começaram a chegar, e aquilo

veio,  como em tantas  outras  situações,  para  o  servidor  resolver.  Ou seja,

implantou-se um sistema e o servidor tinha que dar conta: do que tinha no dia

a dia, em aprender o sistema novo e dar conta. Ninguém também foi fazer

curso fora, o Tribunal montou algumas comissões, que davam curso para os

servidores,  mas eram cursos de dois,  três dias.  Em dois,  três dias eles te

davam,  passavam  informação  assim,  como  um gato  em  telhado  de  zinco
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quente, né, assim (chuuuuuuuu!), esse foi o curso, você voltava para vara e

tinha que dar conta de toda aquela situação. Então, alguns colegas, que já

tinham mais familiaridade, até mesmo com o computador, acabavam ajudando

os outros, um foi passando informação para o outro, e como sempre foi: um

ajudando o outro, o servidor valorizando o colega é que nós então pudemos

chegar  na  implantação  do  PJE,  e  hoje  está  seguindo,  já  com  mais

familiaridade. Já vai pra dois, três anos, né, de PJE. Então, já muitos colegas

estão bastante familiarizados. A dificuldade no PJE ainda são as mudanças que

ocorrem, em todos os sentidos: layout, de programa e isso acontece do dia

para  noite,  você...  em um dia,  você  faz  um serviço  numa  página,  liga  o

computador no dia seguinte, aquela página mudou e já é uma outra forma, só

que ninguém te conta isso, antecipadamente. Tem que descobrir porque que

aquela página sumiu, né, e é isso que traz um pouco de dificuldade. Quando o

PJE  veio,  a  grande  maioria  dos  servidores  recebeu  com muita  resistência,

porque não estavam preparados e não foram preparados para aquilo.

Mas eu creio que é irreversível, eu creio que veio trazer uma celeridade para o

processo e creio que também que é uma inovação, e que, muito proximamente

nós estaremos todos bem-adaptados com os prós e os contras do processo

eletrônico. É interessante chegar numa vara e ver aquele espaço todo vazio,

né, não existe mais o processo físico, a vara está vazia. Então, no espaço onde

se instalava uma vara, hoje da para instalar quatro varas. Quatro, cinco varas.

Vi na mídia, inclusive, a discussão que estava no Espírito Santo, em Vitória,

porque eles estão construindo um prédio para as varas de lá, um prédio de

dimensões  para  abrigar  varas  com  processos  físicos.  E,  hoje  em  dia,  o

processo é eletrônico, então discutia-se o que fazer com aquele prédio, com

aquele espaço todo, que iria sobrar. E isso vai ocorrer no país inteiro, mesmo

aqui na Justiça do Trabalho já se mudou por quatro vezes, três vezes de prédio

para se abrigar o nosso arquivo, e logo logo esse arquivo cada vez ficar menor,

porque o processo está sendo arquivado de uma outra forma. Tudo isso, são
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situações para serem resolvidas e discutidas no decorrer do tempo, dos anos,

e no decorrer da Justiça do Trabalho, que eu creio que permanecerá! 

Centro de Memória do TRT-2:  Eu vou fazer as últimas perguntas para o

senhor. A trajetória do senhor no Tribunal é composta por momentos diversos

em áreas diversas. Então o senhor esteve na Presidência, o senhor esteve no

almoxarifado... são visões diferentes de um mesmo tribunal. O senhor acredita

que essa trajetória... inclusive no sindicato, que aí o senhor tem contato com

mais áreas, com mais pessoas, e consegue enxergar o Tribunal como um todo,

o senhor acredita que essa trajetória o ajudou a assumir o cargo que o senhor

tem?

Luiz da Silva Falcão: Ah sim, com certeza! O fato de conhecer o Tribunal,

conhecer o dia a dia da parte administrativa e conhecer muito das situações

como elas se dão, como é que elas mudam, como elas tem que ser adaptadas,

me ajudou muito na administração de uma vara do trabalho. Eu conto aos

colegas que o que eu aprendi no sindicato em três anos, eu levaria uns dez de

faculdade.  Porque  a  luta  sindical,  o  dia  a  dia  sindical,  é  completamente

diferente  do  administrar  a  justiça  né.  Porque,  no  sindicato,  é  uma  luta

diferente, é uma luta política. Aqui é uma jurídica, com todos os seus entraves,

né. No sindicato e na política as coisas se dão um pouco diferente. Então, lá eu

aprendi.  Eu  falava:  "Mas  a  lei  diz  isso".  E  eu  tinha  até  alguns  entraves

inicialmente com os outros colegas que já eram mais experientes: "Não, mas

isso se muda, isso aí é uma canetada, isso se resolver né, vamos falar com tal

pessoa,  com  tal  pessoa”.  Então,  a  luta  sindical  me  deu  muita  visão  e

experiência, porque eu era diretor do sindicato, e já administrava um sindicado

onde  não  havia  um  presidente,  nós  éramos  17  na  diretoria,  eu  era  o

coordenador financeiro, tinha o coordenador geral. Mas, essencialmente, todos

tínhamos os mesmos poderes, porque na hora da votação de um assunto, o

voto  de  todos  valiam  igualmente.  Então,  administrar  os  servidores,  os
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funcionários  do  sindicato,  também era  bastante  complicado,  porque  alguns

deles  tinham mais  afinidade  com um diretor,  menos  afinidade  com outro,

criava-se  algumas  situações  de  desequilíbrio,  mas  quando  então  eu  vim

administrar uma vara, eu trouxe toda essa experiência. A experiência de ter

passado pelo almoxarifado, que era um trabalho dos mais simples, ele foi o

meu trabalho inicial nessa justiça, posteriormente, passei algum tempo pela

Diretoria-Geral, onde se via a administração do Tribunal, posteriormente, no

gabinete da presidência, onde eu tive um relacionamento com quem realmente

mandava, administrava o Tribunal e ali muito próximo de todos os juízes, que

decidiam as questões, e aí eu venho para a vara trabalhar, e depois fui diretor

em  Barueri,  primeira  vara  que  eu  trabalhei  como  diretor,  e  agora,

posteriormente na 57ª vara do trabalho, que é uma delícia trabalhar, onde eu

estou há mais de oito ou nove anos, trabalhando com a dra. Luciana, como eu

falei, uma juíza, uma magistrada que também foi servidora, então ela também

traz esse conhecimento, ela também traz essa experiência do outro lado, o

lado de ter sido servidora, o que nos faz mais próximos ainda, e faz com que a

gente possa acomodar as situações com mais facilidade.

Centro de Memória do TRT-2: Nesses quase 37 anos de Justiça do Trabalho,

se o senhor pudesse apontar  algumas coisas que o senhor nunca mais vai

esquecer, coisas, pessoas, sejam acontecimentos, sejam pessoas, mas o que o

senhor guarda da Justiça do Trabalho? Se for falar, valeu a pena por isso...

Luiz da Silva Falcão: É, conseguimos chegar até aqui, graças a Deus. Com

muito  conhecimento.  Em  36,  37  anos  da  para  aprender  muitas  coisas,

inclusive, até mesmo pelo que acabamos de dizer, por ter passado por várias

áreas.  O  que  valeu  muito  a  pena  foi  ter  chegado  nesse  momento  com a

consciência de que fiz a minha parte. De que levantei todos os dias, sempre

com a disposição de servir, e servir cada vez melhor, com todo o meu cabedal

de conhecimento. Eu fui estudar, fui fazer uma faculdade, fui me aprimorar. E



CENTRO DE MEMÓRIA DO TRT-2
Entrevista gravada com Luiz da Silva Falcão, nos dias 9 e 15 de janeiro de 2019. 

Modo de gravação: celular Iphone 8 Plus
Entrevistadora principal: Christiane Teixeira Zboril

Entrevistadores: Tatiana Rysevas Guerra, Belmiro Fleming e Lucas Lopes de Moraes

também, uma coisa que não abriria mão, são os amigos que fiz no decorrer

desses anos. Foram muitos, não da para nominar. Por mais que eu quisesse,

por melhor que fosse a minha memória, em 37 anos, não da para nominar

todos.  Mas,  pediria  licença,  para  homenagear  a  todos,  com a  equipe  que

trabalho no momento, na pessoa da dra. Luciana Bezerra de Oliveira, que é a

juíza titular da 57ª Vara do Trabalho, que é uma pessoa de fácil trato, que é

uma pessoa muito humana, que é uma pessoa solidária, e que me apoiou e

tem me apoiado num momento muito difícil da minha caminhada. Quando eu

olho para trás, eu me vejo um jovem, um menino que chegou na justiça do

trabalho com muita  esperança,  com muitos sonhos, e que,  graças a Deus,

muitos deles foram realizados. Hoje, eu estou fazendo um tratamento muito

duro, com a saúde bastante precarizada, numa situação muito difícil,  muito

diferente  do começo.  Então,  você passa a valorizar  as  coisas,  até  de uma

forma diferente, e todas as situações passam a ter um peso diferente na sua

vida.  E  eu agradeço  a  Deus,  por  estar  passando esse momento  com esta

pessoa, a dra. Luciana, todos os servidores da 57ª Vara do Trabalho. Tenho

um amigo também, que é dos 37 anos, porque trabalhou comigo no gabinete

da presidência, que é Edson Nogueira Alexandre, é uma pessoa que nós somos

amigos  esse  tempo  todo.  Ele  acompanhou  a  minha  vida,  assim  como  eu

acompanhei a vida dele. Tenho uma família que eu tenho um carinho muito

grande,  que  é  a  família  Nisi,  são  vários  servidores  da  família  Nisi,  que

passaram pelo tribunal e que ainda estão. A Tânia, a Valderez, o Vinícius, a

outra  irmã  dele,  os  sobrinhos  que  ainda  estão  aqui,  é  uma  família  muito

querida e muitos outros. Eu peço desculpas, a todos os demais colegas, que eu

não consigo nominar todos. Tem o Jorge Silvestre da Costa, que trabalha na

presidência, que também foi uma pessoa com quem eu trabalhei no gabinete

da presidência na época, e tantos outros diretores e chefes, não é, com que eu

trabalhei e eu agradeço a todos eles. A amizade, o carinho, o companheirismo,

porque todos eles foram muito importantes, para que eu chegasse até aqui. E

para que eu fosse a pessoa que sou.
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Centro  de  Memória  do  TRT-2:  Olhando  esses  37  anos,  às  vésperas  de

entregar a documentação para pedir sua aposentadoria, o senhor se arrepende

de alguma coisa, de alguma decisão, de alguma escolha, o senhor pensa que

poderia ter feito alguma coisa diferente?

Luiz da Silva Falcão: A gente sempre acha que poderia ter feito melhor, né.

Quando você analisa uma situação, que você está dentro de uma situação,

você  analisa  com  as  condições  que  você  tem  naquele  momento.

Posteriormente,  se  você  reavaliar  aquela  situação,  muitas  das  coisas

mudaram,  e  até  mesmo  você  pode  ter  mudado.  Então,  se  você  muda,

melhora,  progride,  talvez  você  pudesse  tomar  uma decisão  diferente,  com

mais adequação, com mais acerto. Tudo o que fiz, fiz com o de melhor que eu

tinha no momento para fazê-lo. Posteriormente, faria mudanças, de acordo

com o progresso.  Mas  a  gente  quer  sempre  acertar,  quer  sempre  fazer  o

melhor. Então, eu creio que se fosse possível refazer tudo de novo, muitas

coisas eu mudaria com o conhecimento que hoje tenho. 

Centro de Memória do TRT-2: Certo, muito obrigada. Agora eu queria que o

senhor mostrasse e explicasse isso aqui que o senhor trouxe para gente.

Luiz da Silva Falcão: Edital. Como eu falei inicialmente a vocês, eu sou de

uma época onde existia o concurso interno não é, e nós fazíamos progressões

e ascensões, dependendo do cargo que se tinha e para o cargo que se ia. E eu

tenho  aqui  em minhas  mãos  um exemplar  do  diário  oficial  de  terça-feira,

21/03/1989, onde foi publicado o edital para o concurso interno de ascensão

ou progressão funcional, onde eu pude concorrer ao cargo de oficial de justiça.

Então nós temos aqui o edital. Posteriormente, feito o curso, que eles davam,
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e prestada as provas, tenho aqui também o diário oficial do dia 30/08/1989,

onde foi publicado o resultado dessas provas. E eu estou dentre os aprovados,

em Técnico Judiciário, como 13º colocado, e para analista judiciário, que é o

executante de mandados, na época, oficial de justiça, eu fui aprovado como

43º colocado. Então está aqui a lista de todos os colegas que foram aprovados

neste concurso de ascensão e progressão funcional. E eu tenho também, aqui,

os holerites dos dois primeiros anos de trabalho, a partir do dia do mês de abril

de 82. Então, estão aqui os exemplares de holerites, que eu guardo, desde

1982. E eu tenho todos eles, até o momento em que parou de se editar os

holerites.  Hoje  o  holerite  é  eletrônico:  entramos  no  sistema,  olha  que

maravilha, entramos no sistema e ele está lá. Com muita alegria, hoje eu vi

que um colega já publicou que o holerite de janeiro já está disponível, inclusive

com o aumento da última parcela do nosso PCS. Tenho também aqui uma foto

da equipe que trabalhou na 7ª Vara de Guarulhos, nós estamos aqui: a Márcia,

que  era  oficial  de  justiça,  que  infelizmente  já  falecida,  nós  temos  aqui  o

Marcelo, que também é oficial  de justiça, hoje trabalha aqui na Central  de

Mandados  da  Capital,  nós  temos  a  Florinda,  que  era  servidora,  hoje  está

aposentada, e nós temos também a Suzan Márcia, que é do mesmo concurso

que  eu,  e  que,  infelizmente,  faleceu  o  ano  passado  num  acidente

automobilístico,  e  euzinho,  aqui  no  cantinho.  Então,  nós  éramos  parte  da

equipe que instalou a 7ª vara de Guarulhos.

Centro  de Memória  do TRT-2:  Eram quantos  servidores  naquela  época?

Luiz da Silva Falcão: Naquela época, a vara foi instalada, eu acho que ela

tinha seis servidores, mas tinha também alguns servidores... as varas de fora

da capital elas funcionavam com muitos servidores cedidos pelas prefeituras, e

em  Guarulhos  também,  quando  foi  instalada,  tinham  duas  servidoras  da

prefeitura, depois teve mais uma, ficaram três. Quando eu fui para Barueri,

também  existia  essa  situação:  servidores  cedidos  pelas  prefeituras  que
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ajudavam, porque naquela época o quadro de servidores do trabalho era muito

pequeno e não tínhamos o número de servidores que temos hoje, inclusive

muitas varas só eram possíveis de serem instaladas porque a prefeitura cedia

os  servidores.  Nós  temos  aqui  uma  foto  de  uma  reunião  com  a  então

presidente,  dra.  Pellegrina  Lockman,  onde  nós  fomos  discutir  com  ela  as

tratativas para a mudança das varas para o Fórum Ruy Barbosa, aqui na Barra

Funda.  Foi  muito  próximo  da  mudança  e  os  servidores  estavam  muito

ouriçados,  muito  preocupados,  e  nós  tivemos  essa  reunião  com ela,  essa

audiência  para  sabermos  e  tomarmos  informações  de  como  as  coisas  se

dariam.  Nós  temos  aqui  uma  outra  foto,  que  é  propriamente  do  dia  da

inauguração, da instalação do Fórum Ruy Barbosa, nós estamos aqui com o

Ministro  Maurício  Corrêa,  que  era  o  então  presidente  do Supremo Tribunal

Federal, temos também um outro ministro, que não recordo o nome agora,

que era do TST, e os colegas, que eram do sindicato, na época. E temos aqui,

duas  fotos  da  então  greve  de  2006,  a  grande  greve,  a  grande  luta  pela

aprovação do nosso PCS de 2006. Essas duas fotos aqui foram tiradas,  eu

orientando  e  comandando  e  mobilizando  no  Fórum  de  Guarulhos.  Temos

também uma foto do 5º Congrejufe, onde nós participamos desse congresso,

da Fenajufe, ele se deu em Maceió, no ano de 2004, onde nós fomos eleitos

também  para  um  mandato  nacional,  pela  Fenajufe,  então  essa  é  uma

recordação daquele momento.

Centro  de Memória  do TRT-2: O  senhor  disse  tudo  que  queria  dizer,  o

senhor gostaria de falar mais alguma coisa que não foi perguntada, ou que se

esqueceu em algum momento?

Luiz da Silva Falcão: Não, acho que agora ficou bem completo. O que eu

queria  era  dar  essa  passagem,  eu  falei  assim,  poxa  vida  eu  fiquei  me

reprimindo tanto para não falar da minha saúde, da minha doença, mas eu

poderia ter feito isso de uma outra forma, como fiz agora, passei como gato
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em  telhado  em  zinco  quente,  bem  rapidamente,  mas  eu  não  sei  vocês

conseguiram entender o que eu quis dizer. Porque, você ser apoiado, você ser

ajudado,  quando  você  tem  saúde,  num  momento  de  crescimento,  num

momento em que você está bem, é uma coisa. Quando você está produzindo,

vamos dizer assim. Agora quando você deixa de produzir, quando você está

um ano de licença, você perceber que você continua alvo do mesmo carinho,

da mesma atenção, do mesmo apoio... eu não posso deixar de falar disso, não

é? Então é valorizar coisas que realmente são importantes para a gente nesse

momento.  Aí,  por isso eu quis  fazer  essa complementação,  mas para mim

está, é ideal.

Centro de Memória do TRT-2: Muito obrigada.

Luiz da Silva Falcão: Eu que continuo agradecendo a atenção e o carinho de

vocês.

(Continuação sem lapela)

Luiz da Silva Falcão: Eu saí de casa, eu tinha uma camiseta laranja, que

tinha um sorvete grande assim, e eu resolvi passar no tribunal, no banco, para

resolver umas coisas, saí para fazer umas coisas na rua, não tinha a intenção

em passar no tribunal, mas aí eu resolvi passar, e eu tô lá no banco e quem

chega? dr. Nicolau, olhou para mim: "Boa tarde, tudo bem com o senhor? Tudo

bem? Isso é camiseta que se apresente?" Eu olhei na camiseta e disse assim:

"Eu estava na rua, eu não vim aqui, eu estava na rua". "Essa sua camiseta não

é bonita?" (risos).


