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Luiz Antônio: Eu gostaria de pedir para a senhora falar um pouquinho mais

alto porque eu tenho um problema de audição, falar um pouquinho mais alto,

só, tá bom, Dona Tatiana. Fique à vontade.

Centro de Memória do TRT-2: Vamos começar, o senhor por favor fale seu

nome completo, o seu cargo no Tribunal, e quanto tempo o senhor ficou no

TRT.

Luiz Antônio: Bom, meu nome é Luiz Antonio de Toledo Leite, eu fui nomeado

e assumi cargo na Justiça do Trabalho na função de chefe de secretaria em

1957... Perdão, posso repetir, desde o começo?

Centro de Memória do TRT-2: Pode, pode.

Luiz Antônio: Menu nome é Luiz Antonio de Toledo Leite, eu assumi e tomei

posse na  Justiça  do  Trabalho  em 02 de  agosto  de  1957,  assumindo  como

servente da 4ª junta de conciliação e julgamento de São Paulo, sito à rua Rego

Freitas 527. Após isso, fiquei como funcionário dessa junta até 59, quando fui

nomeado diretor de secretaria da única junta de conciliação e julgamento de

Campinas, porque lá só existia uma junta antes da criação do Tribunal. Em

Campinas eu fiquei de 59 a 64, lotado nessa junta, 1ª junta de Campinas.

Quando em 1964, com a criação da 20ª, 21ª, 22ª e 23º JCJ, eu vim removido

novamente para São Paulo exercendo o cargo de diretor de secretaria da 22ª

junta de conciliação e julgamento de São Paulo,  lá  ficando até  meados de

1969, quando por morar em Santos, onde resido há muitos anos, reivindiquei

minha remoção por antiguidade para a 2ª junta de conciliação e julgamento de

Santos. Fiquei na junta de conciliação e julgamento de Santos até 1987, aliás,

perdão, até 1990, quando fui  aposentado por ato do excelentíssimo senhor

presidente do Tribunal Regional do Trabalho. Quero esclarecer que, em 1987

fui  requisitado  pela  Secretaria  de  Justiça  do  Estado  de  São  Paulo,  sendo
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nomeado assessor do senhor Secretário de Justiça do estado de São Paulo, dr.

Mário Sérgio Duarte Garcia, e lá ficando até o ato da minha aposentadoria.

Centro de Memória do TRT-2: E o senhor tinha já uma tradição de família

ligada ao Tribunal Trabalhista, né? Como foi isso? Trabalhar com a sua família,

quem entrou primeiro, como foi o contato com a Justiça do Trabalho no início,

a sua família...

Luiz Antônio:  Ah, sim. Minha relação com a minha família sempre foi muito

boa,  mas  extra  serviço.  Eu  fui  nomeado  para  a  Justiça  do  Trabalho  para

exercer o meu cargo, que exerci durante anos, com a ressalva de não usufruir

de qualquer parentesco com família. Meu pai foi juiz do Tribunal Regional do

Trabalho  e  presidente  do  Tribunal  Regional  do  Trabalho,  de  1959 a  19631.

Quando  venceu  o  mandato  dele  ele  passou  o  cargo  ao  dr.  Homero  Diniz

Gonçalves,  juiz  do  Tribunal  Regional  do  Trabalho,  que  lá  ficou,  se  não  me

engano, por 12 anos como presidente do Tribunal o que a lei... colaborou com

ele. Entendeu? A legislação colaborava para o exercício do mandato quádruplo

que ele teve. O que mais a pergunta, eu não entendi? Ah, meu parentesco com

a  família...  Lá  dentro  eu  tive  um  irmão,  Décio  Luiz  de  Toledo  Leite,  que

começou como funcionário da 3ª junta, era junta de conciliação e julgamento

de São Paulo, e foi nomeado, após ser funcionário dessa junta, para diretor de

secretaria da 2ª junta de conciliação e julgamento de São Paulo, sendo quase

no final da aposentadoria dele, ele exerceu o cargo de presidente do Ipase2,

que  era  um  órgão  federal  que  regulamentava  a  parte  administrativa  dos

funcionários públicos federais de São Paulo, onde meu irmão foi delegado. Tive

também uma irmã, Renée Alice de Toledo Leite que começou como funcionária

do Tribunal e exerceu o cargo de diretora do setor de acórdãos do Tribunal.

Exerceu essa função até a sua aposentadoria depois de 30 anos de serviço

público.

1 Décio de Toledo Leite.

2 Ipase - Ins�tuto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, criado em 1938.
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Centro de Memória do TRT-2: Qual é a sua formação? O senhor chegou a

fazer direito, fez outros cursos?

Luiz  Antônio: Eu  sou  formado  em  direito,  da  turma  de  1972,  pela

Universidade Católica de Santos, naquela época Faculdade Católica de Direito

de Santos.

Centro de Memória do TRT-2: Foi  uma exigência do trabalho ou era um

curso que o senhor já queria fazer?

Luiz Antônio: Não, não. Por estar na área, eu sempre quis me formar em

direito,  que  eu fiz  de  67  a  72.  É...  fora  isso,  o  meu comissionamento  na

Secretaria de Justiça, lá exerci o cargo de corregedor geral da Secretaria de

Justiça  do  Estado  de  São  Paulo  na  época  do  governador  Orestes  Quércia,

sendo secretário o dr. Mário Sérgio Duarte Garcia.

Centro de Memória do TRT-2: E como o senhor decidiu virar funcionário

público?

Luiz Antônio: Eu resolvi virar funcionário público quando eu tinha 14 anos.

Quando eu tinha 14 anos eu não era muito lá, apegado a estudar (risos). E

naquela época, moleque de então, a gente sempre pensava jogar futebol, eu

pensava em um dia ser jogador de futebol. Quando até que meu pai, naquela

época já juiz do Tribunal, me conseguiu um lugar, também como servente, do

Sindicato dos Empregados do Comércio do Estado de São Paulo, e para lá fui

também como office boy em 1953, 53. Onde fiquei até sair o ato de nomeação

para o Tribunal Regional do Trabalho em 57, exercendo o cargo de servente do

sindicato por quase 4 anos.

Centro de Memória do TRT-2: E... na época o senhor entrou como interino,

não é? Tinha algum concurso?
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Luiz Antônio: Tinha, tinha concurso. Só que o concurso não era oficializado

como órgão que hoje se presta concursos. Era efetuado pela direção do próprio

Tribunal, que nomeava uma banca examinadora, e os funcionários faziam, os

funcionários nomeados faziam os pontos e exerciam a vigilância total sobre o

concurso. Inclusive, eu participei algumas vezes dessa banca examinadora.

Centro de Memória do TRT-2: E depois o senhor prestou outros concursos

internos?

Luiz Antônio: Sim... prestei, sou concursado público, na época não havia o

cargo de analista, era auxiliar judiciário e porteiro de auditório que haviam,

sendo que com a criação das 4 juntas que eu citei há pouco, a 20ª, 21, 22 e

23, foi criado o... concurso público da Justiça do Trabalho. E lá, nós prestamos

o concurso, e o meu cargo passou a ser de analista de sistema, aliás, analista

judiciário, sendo que já exercia o cargo de chefe de secretaria, comissionado,

com a função de diretor de secretaria PJ-1.

Centro de Memória do TRT-2: E como era? Como foram seus primeiros anos

no Tribunal?  O senhor falou que trabalhava como servente na 4ª junta de

conciliação. Como  funcionava o prédio, onde era, como era o ambiente?

Luiz Antônio: O prédio em que eu comecei a trabalhar situava-se na rua Rêgo

Freitas 527, onde eu exercia o cargo de servente da 4ª junta de conciliação e

julgamento de São Paulo. As instalações desse prédio, único que havia em São

Paulo,  e mesmo assim alugado -  porque não havia  prédio  próprio  -,  eram

muito  pequenas,  pois  era  um  prédio  residencial  que  foi  adaptado  para  a

instalação das juntas de conciliação e julgamento. No andar intermediário do

prédio, estava situado o Tribunal Regional do Trabalho, nesse mesmo prédio da

Rêgo  Freitas.  Naquela  época  havia  9  juntas  de  conciliação  e  julgamento

somente. E nesse prédio tinha o Tribunal na sobreloja, a garagem nos fundos,
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que dava para a rua... agora esqueci o nome3. Me perdoa... aquela rua atrás

da Rêgo Freitas em São Paulo, onde, na época da revolução, houve grandes

episódios, inclusive fuga de procurados pelo DOPS4, que saíam pelo elevador

da Rêgo Freitas e foram sair nessa rua que eu não me lembro agora o nome...

em  fuga  do...  advogados  formados,  não  delinquentes,  quer  dizer,  por

ideologismo político. Eles saíam e escapavam do DOPS e da Polícia Federal por

esse elevador que havia na Rêgo Freitas. Isso me marcou muito a lembrança

também, não é? De lá para cá, nós mudamos de prédio. De lá, o Tribunal

mudou para a (rua) Brigadeiro Tobias, Brigadeiro Tobias. E as juntas... foram

alugados alguns prédios, um deles na (avenida) Cásper Líbero, um outro na

avenida  Rio  Branco,  em  São  Paulo,  onde  foram  instaladas  as  juntas  de

conciliação e julgamento, com a criação de novas juntas. Após isso, aliás, no

interregno desse tempo, eu fui nomeado aqui para Santos, para a 2ª junta de

conciliação e julgamento, perdendo contato com São Paulo, contato esse físico,

mais pelo fato de estar lotado na 2ª junta de Santos, eu não tive mais contato

muito direto com São Paulo, só através de serviço. 

Centro  de  Memória  do  TRT-2: Na  época  da  Rêgo  Freitas,  o  dr.  Flávio

comentou que houve um atentado, uma bomba, como foi isso?

Luiz Antônio: Ah, sim... um atentado. Imagine vocês, eu estava trabalhando

e o telefone, por ordem econômica do Tribunal, ficava afeto aos responsáveis

pelas varas, ou seja, os diretores quem só usavam o telefone e chamavam o

funcionário,  para regular o pagamento de despesa, porque não havia tanta

verba, inclusive para telefone. E naquela época, por duas vezes, eu recebi uma

ligação, ameaçando de bomba no prédio. Nessa época eu era vice-presidente

da associação dos funcionários da Justiça do Trabalho. De imediato eu telefonei

para o Tribunal  para dar ciência  desse fato  ao presidente do Tribunal,  que

encontrava-se viajando, e me disseram que estava na presidência o dr. Carlos

3 Rua dr. Teodoro Baima.

4 DOPS - Departamento de Ordem Polí�ca e Social.
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Figueiredo Sá, que foi juiz do Tribunal. Imediatamente procurei falar com ele, e

ele me disse que iria se dirigir ao prédio da Rego Freitas, que ele se encontrava

no prédio  da Brigadeiro Tobias, que era a sede do Tribunal. Depois disso, ele...

foi até a Rego Freitas e chegando lá ele chamou a Polícia Federal e o Exército

para fazer um exame completo do prédio da Rego Freitas, e no final dessa

perícia ele falou para dispensar todos os funcionários que já estavam na rua,

em vista do adiantado do tempo já, para retorno das atividades. Passado 4 ou

5 dias, saiu nos jornais a prisão de quatro ou cinco militantes do MCDS, do

Partido Comunista, e a foto dos respectivos participantes desse partido, sendo

que na mesma foto encontrava-se como mentor intelectual dessa militância

política, o próprio presidente do Tribunal na época, dr. Carlos Figueiredo Sá que

provavelmente já sabia da não existência de bomba no Tribunal.

Centro  de  Memória  do  TRT-2: Ele  foi  aposentado  depois

compulsoriamente...

Luiz Antônio: Ele foi cassado pela revolução, cassado pela revolução, e depois

de  muitos  anos  ele,  se  não  me  engano,  obteve  da  Justiça  o  retorno.  Ele

reassumiu e morreu de infarto em um voo do Rio a São Paulo. Morreu de um

infarto fulminante como o advogado que já era.

Centro  de Memória  do TRT-2: E  como que  era  a  relação  entre  o  novo

regime e o Tribunal do Trabalho? 

Luiz Antônio: Pelo fato da justiça do trabalho estar instalada na Rêgo Freitas,

ali quase em frente da Igreja da Consolação, em frente ao prédio do Tribunal

havia a Frente Nacional do Trabalho, que era um órgão criado pelo Paulo de

Jesus, juntamente com o arcebispo de Santo André,  dom Jorge Marcos de

Oliveira, que fundaram esse órgão de trabalhadores. E a grande militância que

havia, de órgãos de oposição à Revolução, encontravam-se, faziam reuniões e
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tinha departamento jurídico e tal na dita frente Nacional do Trabalho, que era

também cercada, pois estava entre a rua Maria Antônia, que era ali perto...

encontrava-se o Mackenzie de um lado e a Faculdade de Filosofia de São Paulo

do outro, e por serem órgãos oponentes e opositores, o Mackenzie5 sendo de

direita, e a Faculdade de Filosofia sendo de esquerda. Nós vimos e assistimos,

e alguns participantes viam cotidianamente atos de briga com a chegada de

Polícia Federal, de Exército, para separar o pessoal de esquerda e de direita na

rua, com cavalaria da Força Pública, e carros blindados do Exército.

Centro de Memória do TRT-2: O senhor presenciou essa cena?

Luiz Antônio: Presenciei  tudo, tudo. Porque a justiça,  o Mackenzie era ali

perto da Justiça do Trabalho, então ele ficava do lado esquerdo, indo para as

Perdizes,  e  à  direita  ficava  a  Faculdade  de  Filosofia,  que  era  um  órgão

estritamente de esquerda, né? Então, um provocava o outro o tempo todo,

com brigas, com pedras, com tiro para o ar, aquele negócio...  eram brigas

frequentes que tinham ali,  com participação do Exército, da Polícia Federal,

chegava toda hora ali, era um negócio impressionante. Até eu tive, eu não sei

se  está  gravando  isso,  eu  tive  um  colega,  que  foi  juiz  do  Tribunal,  foi

funcionário do Tribunal e juiz do Tribunal. Ele era sobrinho do Ranieri Mazzilli6,

que foi  deputado federal,  e exerceu a Presidência da República na vigência

do... na vaga da Presidência da República... o deputado Ranieri Mazzilli. E o

Sérgio  várias  vezes  viu,  já  falecido  esse  amigo  e  colega,  várias  vezes  foi

testemunha  comigo  de  tiroteios  entre  Polícia  Federal  e  manifestantes  de

partidos de esquerda, não é? Ele logicamente contava para o tio dele também,

por telefone, não celular, porque não existia celular, mas por telefone, orelhão

5 Em  2  de  outubro  de  1968  ocorreu  um  dos  confrontos  mais  violentos  entre  estudantes  da  Universidade

Presbiteriana Mackenzie e da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São Paulo, ambas localizadas na rua

Maria Antônia, no centro da cidade de São Paulo. O incidente ficou conhecido como a Batalha da Maria Antônia.

6 Ranieri Mazzili foi deputado federal por São Paulo e chegou a ocupar provisoriamente a Presidência da República

por dois breves períodos, um deles foi em 1961 diante da renúncia de Jânio Quadros e,  o outro, em 1964, na

ausência de João Goulart, em viagem à China.
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que se encontrava em um bar em frente às faculdades ali, ele ia irradiando

para o tio dele o que estava acontecendo.

Centro de Memória do TRT-2: Ele era juiz do Tribunal?

Luiz Antônio: O Sérgio Mazzilli foi juiz do Tribunal, foi juiz titular da vara de

Caconde. Não, ele foi juiz-presidente de junta, juiz de Tribunal, mesma coisa,

mesma coisa. Mas já falecido também, o Sérgio já é falecido.

Centro de Memória do TRT-2: E dentro do prédio, havia confusão, havia

presença de polícia, por conta da...

Luiz  Antônio: Havia,  porque  às  vezes,  quer  dizer,  porque  tinha  muito

advogado,  alguns  advogados,  que  eram  de  partido  de  esquerda,  e

principalmente  teve  um caso  lá,  do dr.  Ênio  Sandoval  Peixoto,  que  era  de

esquerda, ele estava sendo procurado pelo DOPS, e usou o elevador da Justiça

do Trabalho para ir  até o último andar, prédio do zelador, para entrar pelo

apartamento do zelador do prédio da Justiça do Trabalho, pular o muro do

prédio, e sair na rua... eu esqueço O nome da rua que tinha atrás da Rego

Freitas,  agora.  Então ele  fugiu por  lá.  E outros advogados também, vários

presidentes de sindicatos que participavam o dia inteiro na Justiça do Trabalho,

e a Revolução comendo solta, né? Então, quer dizer, procura de advogados,

procuras pelos órgãos oficiais, pelo Exército, Polícia Federal, dentro do prédio,

isso era constantemente, gente ser presa dentro do prédio, entende? Isso eu

acompanhei por várias vezes, foi por várias vezes, né?

Centro de Memória do TRT-2: E servidores, juízes...

Luiz Antônio: Servidores e juízes, não. Teve caso de cassação de juízes, de

juízes teve alguns casos, alguns por ideologia política, outros por outro tipo de

contravenções,  entendeu? Foram cassados  pelo  Tribunal.  Pelo  Tribunal  não,
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pela Presidência da República. Que é nomeado pelo Presidente da República,

foram cassados pelo Presidente da República. É o caso... eu não quero citar

muito esse nome, é o caso do Sá, esse que morreu, ele foi cassado quando era

juiz, isso pode mencionar, ou não?

Centro de Memória do TRT-2: Pode!

Luiz Antônio: Porque,  às  vezes,  a  família  pode  entrar  com alguma coisa,

interpelação judicial contra mim...

Centro de Memória do TRT-2: Esses fatos estão nos Relatórios do Tribunal.

Luiz Antônio: Depois vocês fazem uma revisão do que eu tô falando, fazem?

Centro de Memória do TRT-2: Sim.

Luiz Antônio: Ah, sei, então está bom.

Centro de Memória do TRT-2: Mesmo na exposição, a gente fala sobre o dr.

Carlos de Figueiredo Sá. A gente conta a história de alguns magistrados que

foram cassados naquela época, então pode ficar tranquilo. Os irmãos Coutinho,

também.

Luiz Antônio: Fernando Coutinho... Carlos de Figueiredo Sá... 

[interrupção da gravação]7

Luiz Antônio: Ah, sim, sim... mas eu gostava muito dele, gostava muito dele.

Ele era boa pessoa, quando ele voltou até, do exílio, imagine que eu estava

trabalhando aqui em Santos, eu já estava aqui em Santos, ele veio fazer uma

7 Por solicitação do entrevistado, que discorreu sobre o assunto em off.
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audiência aqui como advogado, e eu estava com a cabeça abaixada na minha

mesa, e de repente eu ouço falar na minha frente um vulto, eu ouço falar

assim: "Aposto que você não vai se lembrar de mim?". Quando eu levantei a

cabeça, eu falei: "Carlos de Figueiredo Sá, meu amigo, meu companheiro". Aí

ele me abraçou, foi uma festa louca, aquele negócio e tal. Ele era muito boa

pessoa.  Era  assim,  meio  "nervosão",  e  mulherengo  "pra  burro""  (risos).

Depois, eu não me lembro o que a senhora perguntou.

Centro de Memória do TRT-2:  Estou perguntando dos primeiros anos do

Tribunal, na época ainda da Rêgo Freitas, se o senhor lembra de colegas e

também daquela época?

Luiz  Antônio: Lembro,  lembro  alguns  colegas.  Porque  ali,  espera  um

pouquinho... nós temos ali vários colegas. Um deles era porteiro do prédio da

Rêgo Freitas que era locutor da rádio Excelsior e da rádio Eldorado, Francisco

Renato Duarte, era porteiro lá da Justiça do Trabalho. E com ele nós saímos

muito à noite, ele tinha muito conhecimento noturno e tudo, tal.  E tinham

vários funcionários muito amigos, até que nós resolvemos fundar a associação

dos  funcionários  públicos.  O  Maurício  Lenine  Pires,  presidente,  e  eu  vice-

presidente. E criamos a Associação que lutou muito pelos nossos interesses,

que  depois  foi  absorvida  quando  foi  criada  a  Associação  dos  Funcionários

Públicos. Primeiro foi o sindicato... a Associação e depois foi o sindicato, aliás,

foi  o  inverso.  Primeiro  a  Associação  dos  Funcionários  Públicos,  onde  nós

inauguramos, instalamos, depois veio o sindicato, aí não sei se prestou tanto o

serviço...  mas  aquilo  era  uma,  muito  agradável,  que  nos  unimos.  Fora  os

momentos assim, de tensão, devido aos 21 anos de ditadura, era uma época

que era muito mais assim, era bem menos funcionários, e era uma família,

todo mundo conhecia todo mundo. Então tinham festas, tinham reuniões e

tinha  tudo,  tal  né...o  que  hoje  não  existe  muito.  Por  exemplo,  eu  vou ao

Tribunal, ao prédio da Justiça, eu não conheço ninguém, tudo gente nova. Mas
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naquela época era mais unido o pessoal, tinha muita festa de fim de ano, festa

de São Pedro, festa para tudo, né? E na época ali tinha uma boate, uma boate

da raça morena, não quero... de raça... de pessoas de raça negra, que era bem

em frente ao Tribunal também. Então nos intervalos que estávamos assim,

fazendo uma hora, a gente ia fazer uma fezinha na boate Som de Cristal, que

era em frente às juntas de conciliação e julgamento, né? Era por ali. Mas o

pessoal era bem unido, bem unido mesmo. Muito, bastante unido, né? Tinha

festas e reuniões, e no dia seguinte todo mundo já comentava quem é que

saiu com alguém, alguém saiu com outro,  o  outro  saiu  com aquele  outro,

aquele negócio, era uma fofocaiada (sic) louca que tinha (risos) não é?

Centro de Memória do TRT-2: A associação o senhor lembra quando que foi

criada, quando o senhor criou?

Luiz Antônio: A associação deve ter sido criada, acho que a mesma coisa...

meados de 66, 67.

Centro de Memória do TRT-2: Como foi, que conquistas a associação obteve

para os servidores que o senhor se lembra?

Luiz  Antônio: Ah,  foram  várias,  né?  Aumento  de  vencimentos,  porque

naquela época, de acordo com a legislação, o Tribunal tinha verba própria para

aplicar os nossos aumentos, a parte dos funcionários. Então eram julgados os

nossos aumentos, nós requeríamos ao Tribunal o aumento de vencimentos,

baseado, logicamente em lei, ou então extensão de aumento de alguma outra

região  ao  nosso.  E  o  Tribunal  que  apreciava  isso,  o julgamento.  Eu  quero

esclarecer a vocês até um fato bastante, bastante engraçado, foi engraçado no

final,  no  final  foi  engraçado,  que  ocorreu  justamente  com  o  Carlos  de

Figueiredo Sá. Imagine que em uma época, uma época era data festiva da

fundação da Revolução de 32, dia 09 de julho. Nós fomos requisitados pelo
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diretor-geral que era o Mário Pimenta de Moura, que era o diretor-geral do

Tribunal,  fomos requisitados  para ir  para  o  Rio  de Janeiro  para procurar  o

Carlos Sá, porque ele estava escondido da Revolução. Aí nós saímos daqui, no

carro de um funcionário que já faleceu também, o Geraldo Lacerda, saímos em

5 pessoas: o Geraldo, dono do carro, eu, o Maurício, o Sílvio Esteves, oficial de

justiça e esses aí. Saímos, fomos para o Rio de Janeiro, enfrentando a Dutra,

porque só tinha a Dutra,  passamos a madrugada,  e chegamos lá,  o nosso

objetivo era achar o dr. Carlos Sá no Rio de Janeiro, sem saber onde. 

[interrupção da gravação]8 

O único que sabia o lugar que ele estava...era o Sílvio Esteves que era oficial

de justiça, exercia extraoficialmente a função de guarda-costas do Sá, era o

Sílvio. E aí o Sílvio saiu, e conseguiu achar o Sá. E o Sá deu uma bronca na

gente que nós fomos procurar ele no Rio de Janeiro, deu a maior bronca na

gente, aquele negócio, e ele voltou de avião para São Paulo, voltou de avião,

e...  compareceu  ao  Tribunal  no  dia  seguinte,  após  a  nossa  ida  ao  Rio  de

Janeiro, e votou a nosso favor. Porque naquela época tinha alguns juízes que

sempre  votavam  a  favor  dos  funcionários,  e  outra  ala  era  contra  os

funcionários,  então nós fazíamos uma política  louca de procurar juízes que

eram a nosso  favor,  para apreciar  com bons  olhos os nossos interesses lá

dentro da Justiça do Trabalho, era função do sindicato, uma das funções do

sindicato também era isso, também era essa.

Centro de Memória do TRT-2:  O senhor lembra quais juízes que eram a

favor dos servidores?

Luiz Antônio: Se eu lembro?

Centro de Memória do TRT-2: É.

8 Por solicitação do entrevistado, que discorreu de detalhes em off.
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Luiz Antônio: Era... o Carlos Sá, Hélio Tupinambá Fonseca, meu pai, Homero

Diniz Gonçalves também era... porque eram 9 juízes? Não, já era mais, mas na

época em que eram 9 juízes eram esses. E contra eu preciso citar também, ou

não? 

[interrupção da gravação]9.

Centro de Memória do TRT-2: Nessa época (inaudível) junta?

Luiz Antônio: Deve ser, se eu não tenho nenhum esquecimento aqui…

Centro de Memória do TRT-2: O senhor ia mostrar alguma foto…

Luiz Antônio: Tem... deixa eu ver uma coisa... ah, eu gostaria de falar sobre

um  fato  aqui.  Porque  naquela  época  também,  um  fato  que  era  muito

interessante, que nós não recebíamos por banco…

Centro de Memória do TRT-2: Não?

Luiz  Antônio: Não,  não  recebíamos  por  banco.  Então  havia  uma  sala  na

sobreloja do prédio da Rego Freitas, que era instalada a parte administrativa

do Tribunal, e o diretor-geral ficava lá, era a sala dele, fumava charuto, era um

gaúcho, sempre com um charuto na boca, fumava charuto, aquele negócio e

tal...

Centro de Memória do TRT-2: Mário Pimenta?

Luiz Antônio: Hein?

Centro de Memória do TRT-2: Era o dr. Mário Pimenta?

9 Por solicitação do entrevistado, que discorreu sobre o assunto em off.
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Luiz Antônio: Mário Pimenta de Moura, né? E ele ia chamando de junta por

junta.  Ele  pegava  no  telefone  e  falava  assim:  "Desce  a  1ª  junta!",  então

desciam todos os funcionários da 1ª junta, formava a fila na frente dele, para

receber o ordenado. E o pagamento era feito pela Delegacia Fiscal do Tesouro

Nacional. Ia um funcionário lá, com o dinheiro, uma caixa de dinheiro, um saco

de dinheiro, e fazia o pagamento dos funcionários na frente do diretor (risos),

do diretor-geral. Ele fumando o seu charuto, né? Com aquela cara de invocado,

de gaúcho invocado, mas tudo bem. A nomeação do... deixa eu ver uma coisa

aqui, eu pus nomeação e posse da Célia querida, 10, tinham 9 juntas. É, lá na

Rego Freitas tinham 9 juntas quando eu fui para lá. Da 1ª à 9ª, hoje tem 99,

né? Aquilo cresceu demais, 99 varas, eram juntas antigamente, tinham 9, só.

9 juntas... e prédio da avenida Ipiranga, Cásper Líbero, Rio Branco e Brigadeiro

Tobias, esses aí vocês já estão na ...(inaudível). Um fato que me aconteceu, eu

me lembro de vez em quando também, esse é mais ou menos cômico. Eu era

servente da 4ª junta e faltou funcionário de audiência, funcionário de audiência

é aquele funcionário que fica ao lado do juiz e dos advogados, acompanha os

depoimentos das partes, e eu era o servente da junta, minha função era outra,

não  era  ser  funcionário  da  audiência.  Minha  função  era  repetido:  ir  nos

Correios, servir café, aquele negócio todo e tal. E meu chefe falou, ele me

chamava  de  Brigadeiro...  de  Brigadeiro.  Ele  me  falou:  "Você  vai  para  a

audiência hoje". Falei, "Tá bom". Sentei na audiência, meu nervosismo era tão

grande, primeira vez que ia participar como datilógrafo da audiência, pus o

papel na máquina, pus os carbonos, aquele tempo tinha carbono, hoje é tudo

computador, né? Mas na época era carbono, aquele negócio lá, pus o carbono.

Aí o juiz, o dr. Gilberto, Gilberto Barreto Fragoso, ele começou a ditar, e eu

comecei a datilografar, e o advogado falando e tal. De repente, o original, a

folha  original  da  ata  que  eu  estava  fazendo  foi  enrolando  no  cilindro  da

máquina,  com o carbono e  o  papel  cópia,  foi  enrolando  tudo,  e  eu vendo

enrolar, e a parte falando, e eu olhando que estava errado, estava enrolando
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tudo no cilindro. De repente o juiz olhou, eu estava parado, tentando consertar

a falha,  não minha,  mas da máquina  de  escrever  também, podia  ser,  não

sabia, ele falou: "Ô brigadeiro, cadê o papel?". Falei: "Mas que papel?". "A ata

da  audiência!".  Falei:  "Não  sei!",  comecei  a  procurar  a  ata  no  chão,  para

disfarçar  (risos).  Precisaram  trocar  a  máquina,  já  trocaram a  máquina  de

escrever, e recomeçar tudo no cilindro lá.  Coisa de funcionário neófito, né?

Fazendo o ato da audiência lá, né?

Centro de Memória do TRT-2: E por que o seu apelido era Brigadeiro?

Luiz Antônio: Por causa da Brigadeiro Luís Antônio em São Paulo, a rua, a rua

que tem lá. Tem a rua.

Centro de Memória do TRT-2: Ah, entendi.

Luiz Antônio: Uma outra coisinha, que eu queria contar também, quando eu

fui diretor em Campinas, em 1959 a 64, fui diretor lá, então eu ia e voltava

todo dia de ônibus. Ou então nessa Romi-Isetta que eu tinha, era um carrinho

que havia, de 3 lugares, que a porta abria pela frente.

Centro de Memória do TRT-2: Se o senhor puder mostrar aqui na câmera.

Centro de Memória do TRT-2: Um pouquinho mais para trás... e para cima.

Luiz Antônio: Para cima? Aí está bom? Já tirou? E naquela ocasião, de vez em

quando eu ia de Romi-Isetta para Campinas também, né? Era 1h40, 1h45. E o

juiz de lá uma vez me falou: "Luiz Antonio, você me dá uma carona para São

Paulo?". Falei: "Dou, mas vamos de Romi-Isetta". Ele falou: "Não, tudo bem,

mas só que eu quero levar o pároco da minha igreja aqui,  que ele é meu

vizinho e ele quer ir para São Paulo. Será que cabe?". Eu falei: "Cabe, a gente

aperta, cabe". Aí  saímos de Campinas,  íamos passando por Jundiaí,  aquele
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lado,  ali,  o  padre  cismou  de  me  perguntar  porque  aquele  carrinho  era

redondinho, parecia um ovo, mas como de fato parecia um ovo eu falei: "Sabe

o que é padre, é que quando ele capota, entende, quando ele capota ele já sai

de pé. O senhor quer ver uma coisa? Vou dar uma capotada para o senhor

aqui, por senhor dar uma olhada..." (risos), em plena Imigrantes, Imigrantes

não, na Anhanguera (risos). O Roberto Mário morrendo de dar risada, que era

o juiz de Campinas, depois foi presidente do Tribunal lá de Campinas, muito

meu amigo. Não sei se está vivo, mas deve estar vivo, deve…

Centro de Memória do TRT-2: Está sim…

Luiz Antônio: Está vivo? É? Roberto Mário Rodrigues Martins, está vivo, é?

Centro de Memória do TRT-2: Foi presidente do Tribunal... fim da década de

70, começo da década de 80…

Luiz  Antônio: Hein?  É?  Ele  era  irmão,  era  irmão...  essa  daqui  foi  minha

funcionária na 22ª, ela era irmã dele, essa aqui. Essa aqui é uma foto, eu era o

diretor, chefe de secretaria, e esses são os funcionários da 22ª de São Paulo,

no ano... Ah, eu não me lembro... aqui deve ser 1966…

Centro de Memória do TRT-2: O senhor lembra o nome de todos?

Luiz Antônio: Hein?

Centro de Memória do TRT-2: O senhor lembra o nome de todos?

Luiz Antônio: Lembro, lembro. Posso falar?

Centro de Memória do TRT-2: Pode. Pode ser da esquerda para a direita?
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Luiz Antônio: É... aqui é... Wilma Rodrigues Martins, essa aqui... a senhora

consegue escrever sem olhar?

Centro de Memória do TRT-2: Consigo (risos)

Luiz Antônio: É mesmo? A senhora é formada em jornalismo, não?

Centro de Memória do TRT-2: Também…

Luiz Antônio: Também é jornalista, ah tá. Esse aqui, André Gonzalez.

Centro de Memória do TRT-2: Esse primeiro não era…

Luiz Antônio: Sou eu!

Centro de Memória do TRT-2: Ah, era o senhor!

Centro de Memória do TRT-2: Esse André era oficial de justiça?

Luiz Antônio: Não, esse André foi meu servente na junta, depois ele foi para

a distribuição, aí ele era aqui do Guarujá, foi eleito vereador, e morreu logo em

seguida, teve uma infecção, logo morreu…

Centro de Memória do TRT-2: Porque eu lembro do nome dele lendo... é...

lendo alguns documentos administrativos, alguns documentos administrativos,

se eu não me engano.

Luiz Antônio: Lembra do nome dele? Ele faleceu bem moço. Bem moço. Mas

não foi oficial de justiça não. Deve ter sido outro. O irmão dele foi prefeito do

Guarujá, irmão dele. Aqui, é Nair Magnani… Antônio Carlos Ferraz.
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Centro de Memória do TRT-2: O senhor tem uma memória boa, lembra de

todo mundo…

Luiz Antônio: Eu acho que ainda tenho, né? O tio alemão acho que não chega

tão perto, né? O tio alemão…

Centro de Memória do TRT-2: Não, não... está longe…

Luiz Antônio: Regina Penteado.

Centro de Memória do TRT-2: Ao lado dela, da Regina…

Luiz Antônio: Não, esse é marido dessa. Essa aqui é Maria Helena Gomes dos

Santos.

Centro de Memória do TRT-2: Depois o senhor manteve contato com essas

pessoas?

Luiz Antônio: Depois... não... eu perdi contato em 69, quando eu vim para

Santos. Aqui era da 22ª. Na 22ª. Aqui deixa eu ver... aqui é a secretaria da 2ª

de Santos, não sei se interessa aqui também.

Centro de Memória do TRT-2: Claro!

Luiz Antônio: Mas está muito, muito distante a foto, né?

Centro de Memória do TRT-2: Janeiro de 81, tem a data aqui... depois nós

tiramos fotos de todas. Eu ia perguntar justamente sobre essa trajetória: o

senhor  estava  em São Paulo,  aí  foi  prestando  concursos  internos,  como o

senhor chegou a ser chefe de secretaria?
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Luiz Antônio: Eu cheguei porque naquela época era por nomeação, era por

nomeação, por merecimento, né? Então foi assim que eu fui nomeado para

Campinas, e depois fui nomeado para São Paulo, depois pedi a remoção para a

junta  de  Santos,  remoção  por  antiguidade,  né?  Porque  naquela  época  não

havia concurso específico para diretor, não havia. Era de livre nomeação do

Presidente do Tribunal, entendeu? Né?

Centro de Memória do TRT-2: E como foi essa mudança de cargo?

Luiz Antônio: É, eu era, eu era... cara de menino. Eu cheguei lá em Campinas

e... era 15 para meio-dia, mais ou menos, era a casa em que nasceu Carlos

Gomes, ainda existe, foi tombada pelo patrimônio histórico, hoje a sede do

Tribunal, tinha uma junta só quando eu fui para lá. Cheguei lá em Campinas,

uma senhora me abre a porta e falou assim: "Só depois do meio-dia!". Eu

falei: "Mas o novo chefe de secretaria aqui sou eu..." (risos). Também, a cara

de menino que eu tinha (risos).

Centro de Memória do TRT-2: É verdade. E como foi trabalhar nesse novo

cargo?

Luiz Antônio: Foi uma experiência nova, quer dizer... eu tenho, uma coisa

que...  eu  tenho  uma  satisfação  na  minha  vida,  uma grande  satisfação  na

minha vida, é sempre ser conhecido por um grande diretor de secretaria que

eu fui, entendeu? Em todas as juntas que eu passei, inclusive aqui em Santos

que eu fiquei, em Santos eu fiquei de 1969 a 90, por 13 anos eu fiquei, não,

mais...  69,  79...  22 anos.  Então,  quando eu entro em algum lugar assim,

alguém fala assim, levanta algum advogado do meu tempo e fala: "O Luiz

Antônio foi o maior diretor que a Justiça do Trabalho teve em Santos, o mais

incorruptível,  e  o  maior  diretor,  que  na  época  dele  a  junta  trabalhava",

entende? Então eu tenho orgulho íntimo disso daqui, acho que valeu a pena a
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minha vida. Lá eu adquiri úlcera, gastrite, hérnia de hiato, insônia, adquiri tudo

(risos), mas me valeu a pena assim mesmo, por causa assim da satisfação em

ser considerado, eu não sou, eles que falam, mas eu não sou nada disso. Por

ter sido considerado o melhor diretor que teve a Justiça do Trabalho, né? Isso

para mim é uma vitória.

Centro  de  Memória  do TRT-2: Comparando  ser  diretor  na  capital  e  em

Santos, havia uma diferença?

Luiz Antônio: Santos era pior. Santos era pior, mais serviço. Porque aqui, por

causa do porto e muito direito marítimo, não é? E as juntas daqui eram duas

juntas só que tinham em Santos, quando eu vim para cá. E os advogados aqui

eram muito mal, assim, muito mal acostumados, entendeu?

Centro de Memória do TRT-2: Por quê?

Luiz  Antônio: Porque  eles  sentavam na  mesa  de  audiência,  fumavam na

frente do juiz, desrespeitavam o juiz, aquele negócio. E quando eu vim para

cá, o presidente do Tribunal era o dr. Nelson... não, era o dr. Homero Diniz

Gonçalves,  que  mandou  como juiz  o  Nelson  de  Oliveira  Medeiros,  e  como

diretor, eu. Então com, com o arbítrio de pôr ordem na casa aqui. Então eu já

cheguei  aqui  já  chutando  o  balde,  quer  dizer,  entende?  Com  autoridade,

impondo autoridade. Porque eram muito mal acostumados os advogados, os

presidentes de sindicatos, acho que é porque Santos é uma cidade assim de

praia, de mar, porto de mar, muito serviço, muito trabalho, que tem aqui, pelo

menos tinha, hoje eu não sei como é que está... mas o... a junta de Santos foi

mais trabalhosa do que a de Campinas e do que a de São Paulo, bem mais

trabalhosa a de Santos. Mas aos poucos eu pus o jeito aí, arrumei, dei um jeito

aí, quando eu me aposentei estava tudo em ordem, continuei com o meu nome

prestigiado. Isso para mim foi uma grande coisa. Valeu a pena, né? (risos)
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Centro de Memória do TRT-2: Deixa só eu continuar,  em Santos,  é...  o

senhor falou que o senhor veio com um novo juiz, mas quem era o outro juiz?

Eram 2 juntas nessa época, já né?

Luiz Antônio: Não, o outro era juiz aqui da cidade, nascido aqui, foi professor

na faculdade aqui, dr. João de Freitas Guimarães.[interrupção da gravação]10.

Para você ter uma ideia, contava uma história, foi publicada em revistas de

alta circulação no Brasil, que era o Cruzeiro, a Manchete, que ele viajou em um

disco voador,  entendeu? Então ele  contava essa história  para os alunos na

faculdade de direito, contava a história para os advogados na audiência, saiu

em revista, saiu na Manchete, que ele andou de disco voador. Aliás, ele tem

um neto que mora aqui em cima, no 7º andar.

Centro  de  Memória  do TRT-2: O  senhor  se  lembra  dessa  época  de  um

advogado chamado Dante Leonelli?

Luiz Antônio: Muito! Quando ele morreu, eu ajudei a segurar o corpo dele

para por na mesa de audiência, ele morto…

Centro de Memória do TRT-2: O senhor não tem ideia... ontem eu fiquei

lendo sobre ele e aí eu queria descobrir qual era a história dele…

Luiz Antônio: Sei... muito meu amigo! Ele era uma pessoa sensacional. Ele

era advogado de vários sindicatos, vários sindicatos, e advogado militante na

cidade,  mas  ele  sempre  foi  de  esquerda,  entendeu?  Advogado  sempre  de

esquerda,  comunista,  mas  ele  era  um  grande  advogado,  um  grande

profissional, uma pessoa que impunha respeito na cidade, um coração humano

excelente,  entendeu?  Eu  só  tenho  a  falar  bem do  Dante  Leonelli.  Era  um

baiano, era natural da Bahia, mas era muito bom advogado.

10 Por solicitação do entrevistado, que discorreu sobre o assunto em off.
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Centro de Memória do TRT-2: E ele faleceu na mesa de audiência mesmo?

O que eu li é que ele faleceu fazendo, no momento das razões finais…

Luiz Antônio: Exatamente! Isso que eu ia citar aqui agora. Porque naquela

época, eu era diretor da 2ª, e tinha uma escadinha interna à sala, que era

assim uma escadinha que dava para 3ª junta, que era em cima de mim. E eu

mandei fechar aquela escadinha para evitar gente subindo pela escadinha e

indo para a outra junta. Aí ele estava conversando comigo estava sentado do

meu lado, assim, na cadeira, ele falou: "Pô, Luiz Antônio, vou ter que fazer

uma audiência na com a Daisy Vasquez, em cima". Isso era uns 20 minutos

antes, uma meia hora antes: "Tá bom, Dante, você vai? Então prazer em vê-lo,

tal, apareça, tudo bem, um abraço, aquele negócio, tal". Aí ele subiu para fazer

a audiência na 3ª junta, quando ele estava fazendo as razões finais, ele teve

um ataque fulminante. Aí começaram: "Chama a ambulância!", e eu ouvindo

por essa escadinha, eu ouvia: "Chama a ambulância, chama a ambulância, não

sei o quê, que o dr. Dante está tendo um problema, o dr. Dante caiu aqui, está

tendo um problema". Aí eu subi por essa escadinha, abri com a chave que eu

tinha, e já cai na sala de audiência, ele estava estendido no chão. Roxo, mas

roxo, roxo, roxo assim já. Já morto, infarto fulminante. Eu ajudei a segurar o

corpo dele para por na mesa de audiência para ele ser, para ele ficar lá, até a

polícia chegar para fazer o exame necrológico.

Centro de Memória do TRT-2: E ele era um advogado que defendia, em

especial, a classe portuária?

Luiz Antônio: Exatamente, a classe portuária. A classe empregatícia, ele era

advogado de sindicato, não de patrão. Não das docas, daquele, de patrão. Mas

excelente pessoa. Santos o tem em alta consideração, não sei se tem ainda,

porque o tempo passa, a pessoa morre…
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Centro de Memória do TRT-2: Tem! Ele foi homenageado recentemente, em

2014, teve uma audiência na Câmara daqui de Santos para reempossar alguns

vereadores que foram…

Luiz Antônio: Cassados na revolução…

Centro  de  Memória  do  TRT-2: Cassados.  E  nesse  momento  ele  foi

homenageado também.

Luiz Antônio: Foi homenageado também? Em 2014?

Centro de Memória do TRT-2: Aliás, foi um dos vereadores que foi estagiário

dele, na verdade começou a carreira voltada para o direito do trabalho, depois

ele se enveredou para a política, mas, graças ao Dante Leoneli. Então tem

várias reportagens prestando homenagens a ele, e são recentes: 2012, 2014,

2017.

Luiz Antônio: Sei, sei... com toda a justiça, viu?

Centro de Memória do TRT-2: E aí eu perguntei isso porque no dia 30 de

janeiro é o dia dos portuários, e aí a gente está fazendo um textinho para

contar um pouquinho do que aconteceu lá em dissídios coletivos, lá atrás.

Centro de Memória do TRT-2: Mostrando um processo antigo, para mostrar

também como que é possível pesquisar a história do Tribunal dentro do site do

Tribunal. E aí a gente localizou um processo de 1963, o presidente na época

era o seu pai…

Luiz Antônio: Sei... era esse aqui, ó... esse aqui era o meu pai. Esse aqui foi

juiz em Santos, esse aqui presidente de sindicato, esse era o meu pai.
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Centro de Memória do TRT-2: E o advogado era o Dante Leonelli…

Luiz Antônio: O Dante Leonelli, sei.

Centro  de  Memória  do  TRT-2:  E  aí  conversar  com  o  senhor  que  é  o

intermediário dessa história, o senhor estava no momento, o senhor trabalhou

na junta de Santos durante muitos anos.

Luiz Antônio: Muitos, 23.

Centro de Memória do TRT-2: É... conheceu o Dante Leonelli.

Luiz Antônio: Muito, muito meu amigo.

Centro de Memória do TRT-2: Era o seu pai que era o presidente, eu queria

compreender como funcionou essa ligação.

Luiz Antônio: Quer dizer que o meu pai que era o presidente na época?

Centro de Memória do TRT-2: Era. Então, ele que estava presidindo essa

audiência de conciliação.

Luiz Antônio: Ah, sei, entendi, entendi.

Centro de Memória do TRT-2: O senhor se lembra como eram os dissídios,

tudo bem que o senhor não estava, exatamente nesse de 1963, o senhor não

estava lá, não atuava diretamente nem aqui em Santos, nem lá no Tribunal

nos dissídios coletivos. Mas o senhor se lembra como que eram os pleitos dos

trabalhadores  portuários,  como  que  era  a  atuação  dos  portuários,  nessa

época?
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Luiz  Antônio: Bom...  o  santista  sempre  foi  muito  assim,  muito,  muito

guerreiro e batalhador, eles sempre foram assim. Entraram com toda a força,

pela área trabalhista, tanto é que me preocupa muito, me preocupa muito o

que se fala no país sobre o desfazimento da Justiça do Trabalho. Porque Santos

sempre foi  uma cidade,  por  ser  porto  de mar,  e a  garra do santista,  eles

brigam muito. Então, os dissídios coletivos são realizados por convocação dos

sindicatos, eram, como são realizados, não sei como está a nova legislação

trabalhista, porque tem muita coisa que eu não acompanhei, que é recente,

tem 6 meses. Então, em complemento ao deliberado nas assembleias, eles

acionavam a Justiça do Trabalho, ou não. Quando era para acionar, ia para a

Justiça do Trabalho, para o Tribunal, sempre para o Tribunal, porque a vara não

tem competência para apreciar o dissídio coletivo, a não ser uma vara que

tenha jurisdição sobre uma classe única, entendeu? Então, quer dizer, aqui em

Santos houve muita, muita briga entre sindicato por causa do porto do mar,

aqui é muito forte. Quero dizer, ainda é, continua sendo, não era como nos

anos, na época do Jango Goulart, por exemplo, não era... mas sempre foi, aqui

em Santos sempre foi barra pesada, como se diz. Eles lutam mesmo pelos

direitos deles, com razão, né? É o direito que eles têm de lutar, ganhando ou

não os dissídios coletivos. Então sempre teve muita força, os sindicatos aqui

em Santos têm muita força.

Centro de Memória do TRT-2: E aí o Dante Leonelli era um advogado da

categoria  de  portuários,  e  não  só  na  parte  coletiva,  mas  também atendia

individualmente?

Luiz  Antônio: Também  era  advogado  particular,  também  atendia

individualmente. Particular também. Até ele tem, que foi sempre a mão direita,

que é minha vizinha, a dra. Ana Maria Voss... Se vocês quiserem citar, pode

citar. Ela mora aqui, parou de advogar esse ano.
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Centro de Memória do TRT-2: Eu li sobre ela ontem.

Luiz Antônio: Viu o nome dela também? Ela é muito minha amiga também,

ela, né? Parou de advogar já também.

Centro de Memória do TRT-2: Eu ia perguntar isso, quais outros nomes na

Justiça do Trabalho aqui de Santos que o senhor se lembra, que marcaram a

história.

Luiz Antônio: Outros nomes?

Centro de Memória do TRT-2: Isso.

Luiz  Antônio: Ah,  eu  me  lembro,  eu  me  lembro  muito.  Vamos  ver...  Eu

quando fui nomeado, eu fui nomeado por um ex-presidente do Tribunal, que

era ele que nomeava,  eu gostava muito,  uma pessoa que eu gostei  muito

também,  tinha  uma  empatia  muito  grande  com  ele,  chamava  dr.  Hélio

Tupinambá Fonseca.  Foi  o  que me nomeou para a justiça  do trabalho.  Em

1957, para vocês terem uma ideia, em 1963 eu perdi uma filha de dois anos,

uma complicação de sarampo. Ele saía todo sábado, ia me buscar em casa, me

levava para o Clube Hípico lá em São Paulo, para procurar distrair a minha

cabeça.  Ele  sempre foi  assim,  muito  educado,  um homem fino,  respeitado

dentro do Tribunal. Eu tenho muitos amigos lá dentro, tive, porque a maioria já

se foi, juízes e funcionários. Juiz eu posso citar alguns fatos, se vocês quiserem

acho  que  é  melhor  cortar,  mas  alguns  fatos,  por  exemplo.  Quando  tinha

correição  aqui  em  Santos,  vinha  o  corregedor  de  São  Paulo  para  fazer  a

correição aqui nas varas, tinha juiz que me telefonava: "Olha, Totó, eu vou aí

para fazer a correição, mas eu quero jantar com você, qual é o restaurante que

você vai me levar?" Então foram grandes amigos, muitos amigos, viu? Agora

uma coisa que eu sempre respeitei, e muito, podia ser meu amigo, como até
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hoje eu sou assim, eu procuro, na frente dos outros, e no exercício da função

deles, eu chamo sempre chamei de dr. e Excelência, fora lá é: "meu chapa",

"meu amigo", "você", entendeu? Eu sempre soube, graças a deus, a respeitar

as hierarquias, sempre. Então eu tenho amigo juiz, amigo funcionário, como se

fosse irmão, não é? Isso é uma grande satisfação isso para mim também. Uma

pena que a maioria já se foi. Eu estou com 80, eles estão com pouco mais

de... não é verdade?

Centro de Memória do TRT-2: O senhor chegou a conhecer o dr. Júlio de

Araújo?

Luiz Antônio: Júlio de Araújo, conheci! Júlio de Araújo foi juiz em Jundiaí?

Centro de Memória do TRT-2: Sim, foi.

Luiz Antônio: Júlio de Araújo... ele faleceu, já?

Centro de Memória do TRT-2: Ele tem 101 anos…

Luiz Antônio: Ele está vivo?

Centro de Memória do TRT-2: Está. E ótimo…

Luiz Antônio: Grande pessoa, grande pessoa.

Centro de Memória do TRT-2: Caiu o microfone aqui…

Luiz Antônio: Perdão... é que eu sou meio (inaudível) e quando eu falei: "Está

vivo?", caiu...  Grande pessoa! Gosto muito dele, muito. 101 anos ele tem?

Vocês foram entrevistá-lo, é? Sim, foi juiz de Jundiaí, lembro muito dele.
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Centro de Memória do TRT-2: Ele tem uma memória excepcional.

Luiz Antônio: Ele tem?

Centro de Memória do TRT-2: Anda bem, devagarzinho, mas está inteirão.

Luiz Antônio: É? Olha, que beleza, hein? Grande juiz, grande pessoa, grande

homem, sempre gostei muito dele, excelente pessoa, excelente pessoa.

Centro de Memória do TRT-2: Depois do dr.  Mário Pimenta, veio a dona

Maria Lavínia. O senhor lembra dela?

Luiz Antônio: Depois do Mário Pimenta veio o Escalera, não veio?

Centro de Memória do TRT-2: É, a Maria Lavínia é de outro cargo…

Luiz Antônio: É... a Lavínia foi diretora, mas depois do Escalera. Esse daqui

também foi diretor, mas só que substituto, ó, esse aqui ó, Valdir Carvalho, já

morreu. Esse aqui é o Adilon, que está sempre…

Chris e Centro de Memória do TRT-2: É o Adilon? Nós conhecemos!

Luiz Antônio: É... olha ele aqui, ó. O Adilon, eu, o Paulo Rui de Godói, foi

advogado dos militares na época da Revolução, ele que fazia as audiências.

Aqui funcionário, aqui funcionário eu não me lembro o nome. O Adilon.

Centro de Memória do TRT-2: Ah, posso tirar uma foto?

Luiz Antônio: Pois não, fique à vontade.

Centro de Memória do TRT-2: Ele lembrou do seu nome também.
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Luiz Antônio: Ah, é? Muito bonzinho ele, sempre gostei muito do Adilon.

Centro de Memória do TRT-2: Como era o Mário Pimenta? Porque ele foi um

dos primeiros servidores do Tribunal, então a nomeação dele é de 1941, logo

no comecinho, antes mesmo do 1º de maio.

Luiz Antônio: Quando era Conselho Regional do Trabalho, não era Justiça do

Trabalho ainda. Ele era um gaúcho, um gaúcho que foi político muito tempo.

Ele foi  filiado ao PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, e ele falava com muito

orgulho. Quando o Jango era Presidente da República, ele falava: "Eu carreguei

o Jango no colo, ele sentou aqui no meu colo, aqui no meu colo sentou o

Jango",  ele  falava.  E  ele  era,  além  de  tudo,  além  de  ser  funcionário  do

Tribunal, ele era um político, então ele fazia tudo de acordo com o ideal político

dele,  entendeu?  Ele  sabia  separar  as  coisas,  entende?  Mas  foi  uma ótima

pessoa também.

Centro de Memória do TRT-2: Mas ele era uma pessoa brava?

Luiz Antônio: Não, ele tinha um olho para baixo e outro para cima, assim,

entendeu? E ele fumava charuto, era meio invocado. Ele tratava à distância.

Ele era mais assim, mais fechadão.

Centro de Memória do TRT-2: E ele trabalhava muito?

Luiz  Antônio: Não,  não...  ele  deixava  nas  costas  dos  assessores  dele,

deixava. Ele fazia mais política, ele era mais político, ele era político.

Centro de Memória do TRT-2: Parece que ele faleceu em atividade também.
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Luiz Antônio: Eu fui quando ele faleceu, eu fui com meu pai, meu pai recebeu

o recado que ele estava hospitalizado, estava péssimo, eu fui com o meu pai

lá, eu me lembro disso, no hospital em que ele estava. Eu fui lá, não é?

Centro de Memória do TRT-2: E depois dele veio o Domingos Escalera, como

que ele era?

Luiz Antônio: Depois do Mário Pimenta veio o Domingos Escalera. Era, foi um

bom diretor, ele era um rapaz preparado, não era formado em direito mas era

preparado,  tinha  bastante  prática,  entendeu,  e  depois  do  Escalera  veio  a

Lavínia.

Centro de Memória do TRT-2: O Escalera está vivo também.

Luiz Antônio: Está vivo o Escalera? Vocês encontraram o Escalera?

Centro de Memória do TRT-2: A gente não o encontrou pessoalmente, a

gente conversou com ele por telefone. Ele estava com a esposa doente, e aí

ele não teria tempo para... não teria disponibilidade para a gente entrevistá-lo,

mas  a  gente  ficou  de  conversar  com ele  novamente  este  ano  para  poder

entrevistá-lo. Mas ele está bem também.

Luiz Antônio: Ah, é? Ah, sei…

Centro de Memória do TRT-2: Também tem uma memória ótima.

Luiz Antônio: Também, é? Ele deve ter acho que uns 86, 87, por aí…

Centro de Memória do TRT-2: Isso, 87... se não me engano.
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Luiz Antônio: 87, né? Teve um cunhado, a irmã dele foi diretora lá, diretora

de vara,  e  o  cunhado dele  também, foi  diretor  de  vara lá,  do Escalera.  O

Cláudio e a outra, foi minha funcionária até a irmã dele, depois foi nomeada

diretora.

Centro de Memória do TRT-2: O senhor lembra o nome dela?

Luiz Antônio: Não me lembro... não me lembro... Maria Do Avisso Escalera!

Agora me lembro, filha de português. Maria Do Avisso, com dois "s".

Centro de Memória do TRT-2: E a Maria Lavínia?

Luiz Antônio: A Maria Lavínia. A Lavínia era irmã da... Maria Anizia. a Maria

Anizia, irmã dela, foi nomeada, quando eu fui nomeada para a 22ª, ela foi

nomeada para a 21ª. E era... a Lavínia era... excelente funcionária, muito boa

diretora,  entendeu?  Ela  trabalhava,  que  tinham  poucos  funcionários,  era

diretora-geral, e não era de muita expansão, assim, era mais fechada. Não era

expansiva, mas muito boa funcionária, né? Eu não tive muito contato com ela

porque eu já estava aqui em Santos, quer dizer... não é?

Centro de Memória do TRT-2: É... ela entrou fim da década de 60 e ficou

até 78.

Luiz Antônio: Isso, não é? Ela já faleceu, não?

Centro de Memória do TRT-2: Já, faleceu em 2012, se não me engano.

Luiz Antônio: Ah, é? Ah, sei... 2000 e pouco. Ela teve uma irmã também que

já faleceu. A Maria Anizia.

Centro de Memória do TRT-2: E a dona Isabel de Castro?
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Luiz Antônio: Quem?

Centro de Memória do TRT-2: A dona Isabel de Castro? Que o pessoal fala

que era a "General"?

Luiz Antônio: (risos) Nossa...  eu às vezes...  qual  foi  a última vez que eu

briguei com alguém dentro do Tribunal? Acho que foi... eu falei: "Você está pior

que a Isabel, quem você está pensando que é? Você virou general também,

aí?". A Isabel era de um gênio do cão, do cão. E a irmã dela, tinha uma irmã

também, a irmã da Isabel, qual era o nome dela... foi diretora de secretaria

também... agora não vai,  escapou esse nome...  esse nome me escapou. A

Isabel era eficiente, mas assim, temperamento muito forte. Boa funcionária,

boa funcionária, vestia a camisa também, mas tinha um gênio muito forte,

brigava com todo mundo lá dentro…

Centro  de  Memória  do  TRT-2: As  pessoas  lembram  muito  dela,  tudo

funcionava, mas era…

Luiz Antônio: Era... eu quebrei cada pau com ela, nossa senhora. Ela também

faleceu, né?

Centro de Memória do TRT-2: Não, ela está viva…11

Luiz Antônio: Está viva? É mesmo?

Centro de Memória do TRT-2: Mas ela tem Alzheimer, mas ela está... ela

anda, ela de vez em quando se lembra, mas a gente não conseguiu entrevistá-

la.

11 A servidora Isabel de Castro Mello faleceu em julho de 2019. O Centro de Memória do TRT-2 publicou um artigo 

em homenagem a ela, isponível em: https://memoriatrt2.wordpress.com/2019/07/12/uma-mulher-que-impunha-

muito-respeito/
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Luiz Antônio: Ah, é? Ah, sei…

Centro de Memória do TRT-2: Eu conversei com o sobrinho dela.

Luiz  Antônio: Sobrinho  dela?  Eu  me  lembro  que  ela  dizia  muito,  ela  se

vangloriava de ser descendente da Marquesa de Santos. Porque a marquesa de

Santos era Castro Mello,  Castro Mello, que foi  amante do Dom Pedro. É, a

Marquesa  de  Santos,  ela  se  vangloriava  que  era  parente  da  Marquesa  de

Santos.

Centro de Memória do TRT-2: Agora eu vou voltar um pouquinho, porque

nós pulamos para Santos, e pulamos a parte da 22ª. Como foi de Campinas

para a Capital de novo? O senhor pediu?

Luiz Antônio: Fui eu que pedi. Fui eu que pedi. Porque eu estava levando uma

vida, porque eu trabalhava, eu morava em São Paulo, aqui não, perdão, estou

enganado. Teve uma época que eu morava aqui, trabalhava em São Paulo,

fazia direito em São José dos Campos, eu fazia isso tudo no mesmo dia, e de

ônibus, ainda. Até que consegui no segundo ano a minha transferência para a

faculdade de Santos,  porque eu sou formado por  Santos.  Mas  eu fazia  de

ônibus,  saía  daqui  de  manhã  para  São  Paulo,  São  Paulo  a  São  José  dos

Campos, São José dos Campos eu pegava carona, de Santos vinha para cá.

Então, a minha vinda de Campinas para São Paulo foi a meu pedido, também.

Porque a 22ª estava sendo criada e eu por antiguidade era merecedor de ser

nomeado diretor da 22ª.

Centro de Memória do TRT-2: Era uma vara nova então?
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Luiz Antônio: Foi. A 20, 21, 22 e 23. Era vara nova, recém-criada. Eu que

instalei até a junta, em 1964: 25 de março de 6412.

Centro  de  Memória  do  TRT-2: E  era  em  qual  prédio,  na  Rêgo  Freitas

também?

Luiz  Antônio: Foi,  foi  um  espaço  que  sobrou.  Quando  o  Tribunal  era  na

sobreloja da Rêgo Freitas, era lá, na época da Revolução. Depois aí, com as

novas juntas e a nomeação de novos juízes para o Tribunal, precisava de um

espaço maior. Então o Tribunal alugou o prédio da Brigadeiro Tobias, e vagou a

sobreloja da Rego Freitas. E lá foi instalada a 20, 21, 22 e a 23. Onde era o

antigo Tribunal, foi instalado ali, não é?

Centro de Memória do TRT-2: O senhor ficou quase 10 anos lá também.

Luiz Antônio: Fiquei, eu fiquei deixa eu ver... de 64... é oito anos, oito anos.

Centro  de  Memória  do  TRT-2: E  como  era  o  ambiente  de  trabalho,  os

colegas?

Luiz  Antônio: Bom,  muito  bom.  Muito  bom.  Bons  funcionários,  bons

funcionários. Uma época boa.

Centro de Memória do TRT-2: O senhor lembra de algum episódio específico

dessa época?

Luiz  Antônio: Episódio...  deixa  eu  dar  uma  lidinha  aqui,  para  ver  se  eu

marquei alguma coisa. Fiz uma anotação aqui, deixa eu ver…

12 O entrevistado confundiu-se. Na verdade, a 21ª e a 22ª Junta de Conciliação e Julgamento foram instaladas em 9 de 

março de 1964. 
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Centro de Memória do TRT-2: O caso da bomba foi nessa época, não foi?

Luiz Antônio: Qual?

Centro de Memória do TRT-2: A história da bomba foi dessa época, da Rêgo

Freitas?

Luiz Antônio: Da bomba foi da Rêgo Freitas... ano do AI-5, 68, 67, o Ato

institucional nº 5, foi uma barra pesada ali, nossa. Vira e mexe o Exército na

porta, Polícia Federal, né? Foram anos de ferro mesmo.

Centro de Memória do TRT-2: Nessa época, o presidente do Tribunal era o

dr. Homero Diniz Gonçalves…

Luiz Antônio: dr. Homero…

Centro de Memória do TRT-2: Que ficou, como o senhor disse, mencionou,

por muitos anos…

Luiz Antônio: Por muitos anos.

Luiz Antônio: Ele era, na verdade, muito amigo dos militares, muito chegado

nos militares.

Centro de Memória do TRT-2: Era isso que eu ia perguntar para o senhor.

Como era essa relação dele, como ele era pessoalmente, qual era o trato que

ele tinha com os servidores, e como o senhor acredita que ele... ou ele agia,

ou ele influenciava as decisões do Tribunal como um todo?
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Luiz Antônio: Bom, ele era um sergipano que estava em São Paulo há muitos

anos, foi presidente da 7ª junta de conciliação e julgamento, antes de ir para o

Tribunal. Ele era, antes de mais nada, um outro político, o Homero...

[gravação interrompida]13

Mas eu não tenho a mínima queixa dele, ele sempre foi muito cordial comigo,

ele falava que eu era peixe dele até: "Bichinho, você é meu peixe, você é meu

peixe", ele falava sempre assim. Mas ele teve muito prestígio com os militares,

ficou, acredito que por uns 12 anos.

Centro de Memória do TRT-2: Nove anos.

Luiz Antônio: Nove anos, é?

Centro de Memória do TRT-2: 1966, se não me engano, a 197514.

Luiz Antônio: 85, é. Ele tinha bastante prestígio com os militares, e ficou na

presidência do Tribunal todo esse tempo. Era um político, né? Antes de ser juiz,

era um político.

Centro de Memória do TRT-2: E o senhor acredita que essa relação com os

militares, influenciou de alguma forma as decisões do Tribunal, em especial os

dissídios coletivos? O senhor enxergava um tipo de influência lá dentro?

Luiz Antônio: Aí eu não posso afirmar, eu não posso afirmar porque isso é

muito íntimo, né? Se você ver se ele teve algum contato com militar a respeito

de decisões judiciais, eu não posso dar qualquer opinião sobre isso, porque é

uma coisa muito distinta, né? Muito pessoal.

13 Por solicitação do entrevistado, que discorreu sobre o assunto em off.

14 A entrevistadora enganou-se. O juiz Homero Diniz Gonçalves foi presidente do TRT-2 entre os anos de 1967 e 

1976.
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Centro de Memória do TRT-2: O seu pai quando saiu da presidência voltou a

ser  juiz  de  Tribunal,  e  ele  comenta  dessa  época  se  havia,  se  eles  tinham

liberdade total para julgar, ou se eles tinham…

Luiz Antônio: Não, não... ele não comentava nada. Porque ele, ele saiu da

Presidência e foi ser juiz, depois logo em seguida ele se aposentou, e faleceu

advogado,  né? Faleceu como advogado,  entendeu? Mas  ele  não comentava

muito sobre isso não. Comentava em casa, assim, sobre atos políticos, alguma

coisa assim. Mas fatos do Tribunal ele não comentava muito não.

Centro de Memória do TRT-2: E  ele  foi  um dos pioneiros da  Justiça do

Trabalho.

Luiz Antônio: Foi, foi. Ele foi nomeado em 1943 tinham 5 juntas, não é isso15?

Centro de Memória do TRT-2: Seis juntas.

Luiz Antônio: Seis juntas, né? E ele foi nomeado para a 5ª junta, ele era juiz

da 5ª junta. Aí quando foi criado o Tribunal ele foi para o Tribunal. Quando

deixou de fazer parte do Poder Executivo, foi para o Poder Judiciário, foi criado

o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª região, não é?

Centro de Memória do TRT-2: E o senhor lembra por que ele se interessou

pela Justiça do Trabalho? Porque era incomum na época os advogados irem

para essa área, era uma área que estava começando ainda.

Luiz Antônio: É.

15 O entrevistado equivocou-se. Na verdade, o juiz Décio de Toledo Leite foi nomeado em abril de 1941, tendo 

assumido como juiz-presidente da 5ª Junta de Conciliação e Julgamento de São Paulo. 
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Centro de Memória do TRT-2: Ele falava alguma coisa? Por que ele gostava

dessa área da Justiça do Trabalho?

Luiz Antônio: Não... quando eu nasci, Santo André, aqui no ABC, eram três

municípios que eram juntos. Era Santo André, São Bernardo e São Caetano,

era um município só. E ele era o prefeito de lá. E ele, no ano em que eu nasci,

ele era o prefeito, e minha mãe contava que os puxa-saco do prefeito foram

tudo para a porta de casa, tocando banda: "Nasceu o filho do prefeito! (imita

som  de  trombone)"  (risos).  Os  puxa-saco.  E  ele  nasceu  tão...  aliás,  ele

entregou o cargo de prefeito tão louco da vida com política, que fez a proposta

de nunca mais se meter em política, de tão enojado de política que ele ficou. E

foi nomeado juiz do trabalho, porque naquela época, esses 6 juízes eram por

nomeação da Presidência da República, não havia concurso, era por nomeação,

entendeu? E ele foi nomeado para a 5ª junta, como o Homero foi para a... o

Homero pegou... não sei se pegou, deve ter pego. Foi para a 7ª... é... tinha 6

juntas,  7  juntas.  Aí  ele  foi  para  a  Justiça  do  trabalho,  ficou  lá,  e  faleceu

advogando, né? Mas ele juntava muito, sabe o quê? Ele usava a veia política,

para fazer  muita decisão judicial.  Por  exemplo,  na  época da Revolução ele

pegava, por exemplo, as grandes greves, eles chamava os esquerdistas para

ter reunião com ele, no gabinete dele, e fazia as propostas de acordo, aqueles

negócios, tal e tal. Aí os esquerdistas falava: "Oh, dr. Décio, o senhor é amigo

nosso.  O  que  o  senhor  pedir  nós  vamos  fazer  o  possível,  e  tal".  Aí  ele

dispensava os esquerdistas e chamava os de direita, a Fiesp, aquele negócio e

tal. E fazia as mesmas propostas: "Oh, dr. Décio, o senhor é amigo nosso, pô...

o senhor falando nós fazemos o que o senhor quiser" (risos). Então ele usava

muito  a  veia  política,  né?  Ele  era,  ele  foi  muito  querido  pelos  advogados,

principalmente lá na Justiça do Trabalho, não sei qual foi a conceituação que

ele tem com os funcionários, não sei, mas ele fez o possível para levar direito

aquilo lá.
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Centro de Memória do TRT-2: Foi ideia dele criar o setor médico?

Luiz Antônio: Foi ideia dele. Porque na época não havia o serviço médico no

Tribunal. Então tinha um convênio com os Correios, quem era nomeado tinha

que ir até o correio na avenida São João para passar por exame no correio. Aí

fazia exame médico lá e eles mandavam o laudo para o Tribunal, se estava

apto  ou não.  E  licença  férias,  falta,  era  tudo  com o correio,  tinha  que  se

justificar com o correio. Até que na gestão dele, ele ficou de 59 a 63 lá, ficou 4

anos lá, ele criou, saiu uma lei aí criando o serviço médico. Ele criou o Serviço

Médico e pôs o Theodózio como médico, o primeiro médico do Tribunal.

Centro de Memória do TRT-2: O senhor lembra do sobrenome dele?

Luiz Antônio: Não lembro, filha, não lembro. Infelizmente eu não me lembro.

Centro de Memória do TRT-2: A partir desse nome nós buscamos.

Luiz Antônio: José Theodózio Filho, parece que era José Theodózio... tenta

José Theodózio Filho.

Centro  de  Memória  do  TRT-2: Do  tempo  todo  que  o  senhor  passou,  o

senhor praticamente viu a história da Justiça do Trabalho aqui em São Paulo,

né? Quais as transformações que o senhor acha que aconteceram no Tribunal

do Trabalho?

Luiz Antônio: Em outros tribunais do trabalho?

Centro de Memória do TRT-2: No nosso, na 2ª região.

Luiz Antônio: Eu não entendi a pergunta.
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Centro de Memória do TRT-2: As mudanças que o senhor viu acontecer

desde que o senhor entrou até se aposentar.

Luiz Antônio: As mudanças? Ah, aquilo... quando eu entrei lá, em 57, era

um... era uma repartição pequena do Poder Judiciário. Quer dizer, não tinha

prédio próprio, não tinha funcionário, quantas vezes que eu tive, até aqui em

Santos,  eu  tive  que  requisitar  funcionário  da  Prefeitura,  funcionário

emprestado para prestar serviço comigo, porque não tinha funcionário, então o

Prefeito  daqui  de  Santos  era  muito  meu  amigo  na  época,  o  pai  do  atual

Prefeito, então ele me cedia funcionário dele, funcionária que ele tinha brigado

com a funcionário, ou que era namorada do Prefeito e não queria a namorada

na frente dele, me emprestava, então ia para Justiça do Trabalho, prestava

serviço para mim, né (risos). Mas mudou muito, cresceu demais a Justiça do

Trabalho, a Justiça do Trabalho vocês não fazem ideia do que era. A Justiça do

Trabalho tinha um "predinho" alugado de 10 andares na Rêgo Freitas, entrava-

se, tinha o relógio ponto logo ali na entrada, logo na porta, tinha um relógio

ponto, depois andava tinha um bar, que era do Sílvio, que depois foi oficial de

justiça, tinha um bar lá no fundo, antes dos elevadores…

Chris e Centro de Memória do TRT-2: Sílvio Comba?

Luiz Antônio: O Sílvio Esteves... irmão do João. O Sílvio foi dono do bar, foi

oficial de justiça. Irmão do João Esteves, não sei se está vivo também…

Centro de Memória do TRT-2: O João não, o Sílvio está.

Luiz Antônio: O Sílvio está vivo?

Centro de Memória do TRT-2: E super bem também.16

16 A entrevistadora equivocou-se ao responder. No momento da entrevista, desconhecia que Silvio Comba Esteves 

tinha falecido quase dois meses antes, em novembro de 2018.
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Luiz Antônio: Está vivo ainda? Nossa, quanto tempo…

Centro de Memória do TRT-2: No evento que a gente fez ano passado, ele

estava presente.

Luiz Antônio: O Sílvio? Ah, é? É mesmo?

Centro de Memória do TRT-2: E ele tinha um bar?

Luiz Antônio: Ele tinha um bar na Rêgo Freitas, entrava tinha um relógio de

ponto,  depois  tinha o Distribuidor,  depois tinha os elevadores,  depois  tinha

uma escadinha, descia, tinha um bar. E o concessionário era o Sílvio, antes de

ser  funcionário,  antes  de  ser  funcionário.  Depois  como funcionário  ele  não

poderia ser, né? Então, ele antes de ser funcionário ele foi dono do bar. E ali a

gente almoçava, ou fazia lanche, funcionário ia fazer lanche, tomar sorvete,

aquele negócio, era do Sílvio lá, né? Faz muito tempo.

Centro de Memória do TRT-2: Tudo funcionava em um prédio só?

Luiz Antônio: Tudo funcionava em um prédio só. Aliás, já nessa época, nessa

época  o  Tribunal  já  tinha  ido  para  a  Brigadeiro  Tobias,  quando  vagou  a

sobreloja foram criadas as juntas novas a 20, 21, 22 e 23. Então tinha o bar

do Sílvio lá em baixo, né?

Centro de Memória do TRT-2: E  o movimento das varas cresceu com o

tempo?

Luiz  Antônio: Movimento  das  varas?  Cresceu,  cresceu  muito,  cresceu

bastante.  Hoje  eu não  sei,  não  faço  ideia,  porque  com a  Internet,  com a

Internet  implantada  é...  melhorou  muito  o  número  de  pessoas  que
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comparecem à Justiça do Trabalho, porque é feito tudo por Internet, eu não sei

como é que está, mas acho que melhorou bem, né? Se bem que os advogados

se queixam, colegas advogados, porque eu não advogo, mas os meus colegas

advogados se queixam, que antigamente, o formato com papel era melhor que

o formato com a Internet. Não sei se é fato, né?

Centro de Memória do TRT-2: Você se lembra quantos processos entravam

na sua vara, assim?

Centro de Memória do TRT-2: Uma média de 10 por dia…

Centro de Memória do TRT-2: 2400, 2800…

Centro de Memória do TRT-2: Até em 2015 era uma média de 10 processos

que entravam nas varas, por dia.

Luiz Antônio: Por dia?

Centro de Memória do TRT-2: O senhor lembra quantos entravam na época

por dia?

Luiz Antônio: Na época? Por dia? Ah, entrava, acho que... acho que entrava

mais. Umas 12, 15 por dia, mais ou menos.

Centro de Memória do TRT-2: A média aqui é de 2800, 2900 processos por

ano, por vara.

Luiz Antônio: É porque com o advento da mudança do Código do Processo

Civil, e o princípio de sucumbência, diminuiu bem o número de processos que

entram. Porque agora, a parte perdedora, mesmo o reclamante perdendo a
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ação,  tem  que  pagar  os  honorários  advocatícios,  né?  Então  houve  uma

mudança e caiu bem o número de ações que entram, caiu bastante.

Centro de Memória do TRT-2:  Então na sua época era mais movimentado

ainda.

Luiz Antônio:  Era, era... É porque naquela época não se tinha, porque hoje

em dia se faz a reclamação verbal no distribuidor, não sei se está assim ainda.

Depois, aí distribuidor não. Ele recebia o reclamante e distribuía para uma das

juntas.  Aí  o  reclamante  ia  na  vara,  o  funcionário  da  vara  que  fazia  a

reclamação verbal, marcava a audiência, tudo... Agora é na distribuição, né?

Como tem a sala dos oficiais de justiça também, né?

Centro de Memória do TRT-2: Teve. E agora, isso não tem mais.

Luiz Antônio: Não tem mais? E Aqui em Santos teve, depois não teve mais, e

voltou a ter. Eu ajudei até na época, quando foi feito, estou aposentado a 28,

faz mais de 30. Quando foi feito aqui em Santos, usando o que foi feito lá em

São Paulo, ajudei o diretor do fórum aqui, o juiz Walter Cotrofe, a fazer aqui a

sala  dos  oficiais,  a  criar.  Depois  acabaram,  e  agora  voltou,  aqui  tem,  em

Santos tem. E naquela época era gravata e colarinho todo dia, me lembro que

eu viajava para São Paulo, pegava ônibus, aqui mesmo, esse forno de cidade,

e gravata e colarinho, até um diretor do fórum uma época, numa época em

que estava muito calor, ele baixou uma portaria permitindo que os advogados

fossem de camisa esporte, né? Inclusive fazer audiência. Mas sabe como é, os

abusos. Advogado começou a ir de camisa vermelha tudo aberta, com cordão

pendurado, cordão de macumbeiro, cordão... (risos). Aí aboliram isso, tinha

que ir de gravata aqui. Condicionamento meio estúpido, né? Eu mesmo tenho

um certo tique nervoso até hoje por usar gravata e colarinho. Eu não uso nem
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que a vaca tussa. Se casamento é com gravata eu não vou. Não tem como

usar gravata. A vida inteira usando gravata (risos).

Centro de Memória do TRT-2: O senhor quer fazer uma pausa, tomar uma

água?

Luiz Antônio: Não, não, eu tomo daqui mesmo. Você não me faz um favor,

Lucas?

[Fim do 1º arquivo de vídeo]

[Início do 2º arquivo de vídeo]

Luiz Antônio: Olha que interessante, tem tudo arquivado lá é?

Centro de Memória do TRT-2: Tem.

Centro de Memória do TRT-2:Olha! Que atenção hein.

Luiz Antônio: Formidável esse órgão que vocês estão lá, e o principal acho
que vocês devem gostar do que fazem né. Do que ficar lá na vara, fazendo
briga dos outros, processos. É ou não é?

Centro de Memória do TRT-2: Outra coisa. Ele está bem delicadinho porque
é mais antigo.

Luiz Antônio: Ele foi um dos primeiros né. Que tinham 9 juízes. 9 juízes que
tinha o Tribunal?

Centro de Memória do TRT-2: Eram 7, não eram 7? 7 Juízes.

Luiz Antônio: 7 Juízes né?

Centro de Memória do TRT-2: Até hoje só existe setor médico por causa
dele.
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Luiz Antônio: Acho que é José Theodósio Filho, agora estou me lembrando.
José Theodósio é com "th": Theodósio. Veja lá, deve ser isso.

Centro de Memória do TRT-2: Depois cresceu, tem muitas especializações,
agora é mais, atualmente tem vários médicos.

Luiz Antônio: Ah, sim. Tem até psicóloga, não tem? E funciona bem, aquele
serviço médico lá?

Centro de Memória do TRT-2: Funciona, a maioria das consultas são pelo
convênio. Mas eles atendem se tem alguma emergência. Eu lembro que teve
uma época no Tribunal, que alguns servidores contam que não havia convênio.
E que os únicos médicos disponíveis eram os médicos do Tribunal. Agora tem
toda uma rede, então não precisa ir ao médico do Tribunal se não quiser.

Centro de Memória do TRT-2: Mas funciona bem na emergência, se alguém
passar mal, tem o atendimento ali.

Luiz Antônio: Ah, sempre tem um médico ali, de plantão.

Centro de Memória do TRT-2: Especialistas em áreas.

Centro de Memória do TRT-2: Mas os servidores contam que também houve
uma evolução nesses benefícios também. Que o salário melhorou, passou a ter
13º salário.

Luiz Antônio: Por isso que eu digo. Gente que pegou tudo isso daqui vê como
cresceu aquilo. Aquilo virou uma cidade. O que era, nossa senhora. Tinha um
carro só, foi comprado na gestão do meu pai, uma peruazinha DKV Vemag,
que  ia  buscar  os  processos  que  os  juízes  levavam para  casa  para  relatar.
Porque até então, os juízes levavam, pegavam o bonde, eu me lembro meu pai
pegava o bonde, com uma pilha de processos embaixo do braço. Pegavam o
bonde para levar para casa julgar, então, hoje não você tem... Aqui em Santos
tem 3 juízes federais e acho que uns 5 juízes estaduais, eles querem cada um
ter  um  carro  para  si.  Eu  falo:  "Porque  vocês  não  pegam...  Você  está
brincando".  Nem querem ouvir  falar  nisso.  Eles  querem um carro,  para  ir
sentadão atrás, sozinho (risos). Podia vir um carro só, vir aqui, pegava um
levava.  Mas  não.  Eles  me falam:  "Você  está  louco,  eu tenho direito  a  um
carro". Então eu vejo como cresceu.
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Centro de Memória do TRT-2: Então seu pai comprou a primeira perua do
Tribunal?

Centro  de  Memória  do  TRT-2: Foi,  o  primeiro.  E  ele  faleceu  moço,  ele
faleceu com 69 anos.  Quando eu vejo  que eu já  estou com 80. Olha,  me
interessou muito,  muito  obrigado,  eu gostaria  de ficar  lendo,  eu fico  o dia
inteiro lendo isso. Muito obrigado pela lembrança de vocês, muito obrigado.

Centro de Memória do TRT-2: Aproveitando a pasta funcional, a parte das
boas lembranças do Tribunal. Quando o senhor aposentou o senhor continuou
encontrando colegas, quais amigos o senhor tem até hoje do Tribunal.?

Luiz Antônio: Amigos? Eu perdi o contato, porque quando eu me aposentei eu
estava explicando para a senhora. Quando eu me aposentei, foi por causa da
perda  de  um  filho  por  acidente  de  carro.  Então,  como  o  Gugu,  ele  fazia
jornalismo aqui, jogava futebol, já estava começando a treinar no Santos, ele
tinha muito amigo aqui em Santos. Eu falei, não vou ficar numa cidade, que o
Gugu tinha muito amigo, toda hora parando na esquina. Aí fui para Curitiba,
então, logo em seguida que eu me aposentei eu fui para Curitiba. Fiquei 10
anos  lá,  para  ver  se  esquecia..  Esquecer  a  gente  nunca  esquece,  mas
espairecer um pouco a cabeça,  aquele negócio  e tal. Então,  quer dizer,  eu
tenho contato, porque hoje em dia está tão difícil ter amigo de sair junto, hoje
em dia por Internet,  eu até não sei  nada de internet,  o "vapt vupt",  esse
negócio, eu falo: Eu sou da época da máquina de escrever, ainda. Então a
facilidade para se comunicar é só por Internet hoje em dia. Tenho conhecidos,
eu encontro de vez em quando aqui em Santos, mas em São Paulo também. É
que o pessoal da minha época já está indo, infelizmente, também já estão
indo...  Mas na época que eu estava na ativa era bem mais né, bem mais.
Depois cada um tem sua vida, aquele negócio né. 

Centro de Memória do TRT-2: Quais são as melhores lembranças que o
senhor tem da sua época do Tribunal?

Luiz Antônio: Melhores lembranças?
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Centro de Memória do TRT-2: Alguma que o senhor fale, nossa, essa época,
sabe aquele sorriso que vem, só de lembrar? Tem alguma coisa que o senhor
lembra e fala: Isso aí era muito bom! Ou alguém, um ambiente de trabalho, ou
um prédio, ou uma situação?

Luiz Antônio: Não começa a perguntar de alguém também né! (risos) Ai, Vivi,
não vai contar para a tia Sônia, hein. Espera um pouquinho. Não, eu estou
brincando, é brincadeira. Olha, períodos bons eu tive quando exerci o cargo de
Presidente da Associação dos Funcionários, eu ia muito ao Rio de Janeiro, que
o Rio era a Capital,  não era Brasília. Fui  muito para o Rio, depois fui  para
Brasília,  em  atividade  da  Associação,  em  benefício  da  Associação...  Das
vantagens da Associação, dos direitos que nós tínhamos. Foi uma época boa,
foi uma época agradável. Uma época que em São Paulo também tinha muito
de fazer churrasco aos domingos,  sábado,  domingo.  Muita  festa tinha.  Nós
procurávamos congregar os colegas funcionários, sempre em churrascada, em
festa,  aquele  negócio  todo.  Uma  época  boa,  uma  época  boa.  Que  eu  me
lembre assim de... Pode ter alguma coisa que no momento eu não me lembre,
sinceramente eu não consigo me lembrar, tá bom.

Centro  de Memória  do TRT-2: O  que  é  o  Tribunal  na  sua  vida?  O  que
significa o Tribunal do Trabalho na sua vida?

Luiz Antônio: Ficou um órgão, é, uma segunda casa minha, o Tribunal fez
parte da minha família. Eu fui para lá com 18 anos e saí com 51 anos. Então
foi  a  minha  casa,  lá  dentro,  naquela  época,  nós  funcionários  tínhamos  o
orgulho de dizer que vestíamos a camisa da Justiça do Trabalho. Então, nós
dávamos a vida por aquilo lá. Até mudança de prédio era a gente que fazia em
cima de caminhão, carregando móvel. E não tinha falar não, a gente ia por
prazer, satisfação. Então, quer dizer, foi um aprendizado muito grande que eu
tive na minha vida foi o Tribunal, foi a minha segunda casa. 

Centro  de  Memória  do  TRT-2: Qual  mudança  de  prédio  que  o  senhor
participou?

Luiz Antônio: Mudança de prédio? 
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Centro de Memória do TRT-2: Que o senhor falou que ajudou a fazer...

Luiz  Antônio: Espera  um  pouquinho...  Fui  da...  da  Rêgo  Freitas  para  a
avenida Ipiranga. Foi uma. Aqui em Santos foi da XV de Novembro para a rua
do Comércio, da rua do Comércio para a rua Brás Cubas. Foi outro.

Centro de Memória do TRT-2: E os funcionários ajudavam na mudança?

Luiz Antônio: Todos os funcionários. Eram convocados a ir lá e fazer junto.
Fazer aquele, antes da mudança fazer todo o inventário de móveis de tudo, os
funcionários sempre colaborando, sempre trabalhando né, tinha que fazer isso
né. Não forçar a saúde de alguém, mas quer dizer, colaborar com a repartição
que os ressarciam.

Centro  de  Memória  do  TRT-2: O  senhor  participou  da  mudança  da
Consolação, ou não?

Luiz Antônio: Não, da mudança da Consolação.. Eu nem pude participar que
foi feito mais ou menos na surdina, foi feito de madrugada aquilo lá (risos).
Pelo que me consta né. Porque aquele prédio foi feito para ser um hotel, vocês
estão  sabendo  né,  para  ser  um hotel.  E  por  causa  da  época,  negócio  de
situação de verbas, que não saía, de repente saiu a verba e foi feito à noite, de
mudança.

Centro de Memória do TRT-2: Que conselho que o senhor daria para alguém
que está entrando hoje no Tribunal?

Luiz Antônio: Que vai entrar hoje no Tribunal. Para ser cumpridor das suas
obrigações. Ser uma pessoa simpática, extrovertida, zelar principalmente pelo
seu nome lá dentro da repartição. E não aproveitar das vantagens perniciosas
que essa vida atual fornece.
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Centro de Memória do TRT-2: Bom conselho!

Centro  de  Memória  do  TRT-2: Como  transformar  a  vida  o  Tribunal,  o
trabalho  do  dia  a  dia  numa  boa  experiência?  Porque  hoje  somos  muitos
funcionários, não é mais aquela grande família que era antigamente, então
como fazer do dia a dia uma boa experiência no Tribunal?

Luiz Antônio: É, saber levar com boa vontade, com bom humor, não é. Saber
levar suas funções, as horas que são recebidas, entende? Pelo bem-estar geral
de todos. Passar o dia a dia numa boa. 

Centro de Memória do TRT-2: Tem alguns colegas que o senhor indicaria
para nós conversarmos também?

Luiz Antônio: Eu tenho um, o Maurício, foi presidente da Associação, ele tem
quase 90, mas lúcido. Ele foi, isso há muito tempo atrás, na época ainda da...
Ele foi secretário-geral do Grande Jornal Falado Tupi, foi o maior datilógrafo
que a Justiça do Trabalho teve. Foi diretor da 6ª Junta, está aposentado há
muitos anos. Chama-se Maurício Lenine Pires.

Centro de Memória do TRT-2: Mais algum outro colega?

Luiz Antônio: Assim de nome? No momento só me vem esse à cabeça? Não
tem mais alguém não.

Centro de Memória do TRT-2: Os seus irmãos será que topariam conversar
conosco?

Luiz Antônio: O meu irmão mais velho. Ele está com 90 anos entendeu? Eu
posso indicar, telefonar para ele lá e falar com ele. Quer anotar o nome dele?
Ah, vocês têm lá?
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Centro de Memória do TRT-2: Esses dados nós temos.  Ele e o da dona
Renée.

Luiz Antônio: Se quiser a Renée também tem, não sei  se  ela vai  querer.
Porque ela já foi direto para o Tribunal. Ela não teve muita vivência como eu
tive. Mas tudo bem, ela se prestaria sim, não tem problema.

Centro de Memória do TRT-2: Quem entrou primeiro, dos três?

Luiz Antônio: Eu fui o último a entrar. Fui o último... Eles se aposentaram
antes de mim.

Centro de Memória do TRT-2: O Adilon falou que seu apelido lá era Totó, era
verdade?

Luiz Antônio: Era, era... (risos).

Centro de Memória do TRT-2: Teve o Brigadeiro então...

Luiz Antônio: Tem o Brigadeiro que o juiz me chamava por causa da avenida
Brigadeiro Luiz Antônio, e Totó por ser Totó (risos).

Centro de Memória do TRT-2: O senhor lembra de mais alguma coisa que o
senhor gostaria de compartilhar?

17:00 Luiz Antônio: Não, vamos ver se eu me lembro de alguma coisinha...
Deixa eu ver aqui…

Centro de Memória do TRT-2: Ah tem, eu queria perguntar para o senhor
sobre o dr. Rio Branco Paranhos.
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Luiz Antônio: Ô, dr. Rio Branco Paranhos! Grande amigo do meu pai e meu
amigo pessoal. Eu quando perdi minha filha ele era... perdi minha filha com
dois anos de idade, ele... isso em 63, já faz muitos anos. E ele era vereador,
fez um discurso muito bonito na Câmara Municipal de São Paulo. Ele era uma
pessoal de uma inteligência ímpar, era um homem baixinho, se vestia muito
bem. Comunista,  mas era  terno de casimira  inglesa,  gravata  italiana,  tudo
importado (risos). Uma inteligência... fabuloso ela era, uma capacidade... Teve
uma filha que foi juíza do Tribunal. A Vânia, não é. Rio Branco Paranhos, muito
amigo do meu pai também, muito meu amigo, pessoa muito saudosa. Saudosa
lembrança, muito inteligente. E era um sócio dele o Agenor Barreto Parente,
não sei se está vivo, sócio dele no escritório, e o dr. Marcos Schwartsman, que
já faleceu recentemente, que é irmão desse que escreve na folha de São Paulo,
esse aqui, irmão desse aqui... Pai desse aqui, Hélio Schwartsman, pai desse, o
Marcos, o Marcos faleceu já.

Centro de Memória do TRT-2: Ano passado a gente pesquisou sobre o dr.
Rio Branco Paranhos e o Lucas pegou nos últimos tempos para pesquisar mais
aprofundadamente, e tem algumas coisas que a gente não consegue encontrar
os pontos que ligam essa história. Até encontrar sobre o falecimento dele foi
uma coisa muito difícil.

Centro de Memória do TRT-2: É porque pesquisando a vida do Rio Branco,
um  pouco  desses  advogados  trabalhistas  da  época  que  o  senhor
trabalhou...Pesquisando um pouco desses advogados trabalhistas da  época,
que eram conhecidos, o Rio Branco tem um período dele, da década de 70
mais ou menos, que ele desaparece, fica doente e depois ele é internado, e
depois a gente descobriu que ele faleceu. A gente ficou na dúvida sobre essa
atuação dele. É claro que o senhor acho que não estava mais na capital...

Luiz Antônio: Eu já tinha vindo para Santos... Ele, se não me engano, eu não
tenho certeza, ele teve Alzheimer, se não me engano.

Centro de Memória do TRT-2: E como que era a atuação dele no Tribunal,
ele era conhecido, as pessoas falavam dele?
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Luiz Antônio: Muito, era uma pessoa muito considerada, uma pessoa muito
respeitada,  pessoa  superinteligente,  ele  foi  vereador,  foi  advogado,  foi
presidente do Sindicato dos Advogados de São Paulo, não é. Ele era o chefe do
escritório  dele,  o  mandachuva do escritório  era ele,  e  ele  era uma pessoa
muito benquista e muito considerada, muito considerada. Eu não posso opinar
a respeito  do falecimento  dele,  porque como você muito  bem disse,  eu já
estava aqui em Santos, então de detalhes eu não estou ao par.

Centro de Memória do TRT-2: E a relação dele na época, quando houve a
ditadura, como que era a relação dele, ele advogava nessa época?

Luiz Antônio: Muito  ativo,  muito  ativo.  Mas sempre da discrição,  não era
pessoa assim, de aparecer, de pôr o peito na frente. Ele era muito mais de
retaguarda, não era participante, nunca foi preso, se não me engano cogitado
de ser preso. Não sei, isso aí é com o Exército, com o DOPS, teria... Mas, só
sei  que ele  era muito  considerado e  muito  inteligente,  um homem que se
vestia muito bem, era isso.

Centro de Memória do TRT-2: O dr. Arouca o senhor, conheceu?

Luiz Antônio: O dr. Arouca, Valter... Valter não....José Carlos... Conheci, fez
parte  do  escritório  dele  também...  se  não  me  engano.  Ele  foi  cassado  na
Revolução, depois ele ganhou o processo e foi reintegrado, foi reintegrado. É,
Arouca, conheci muito...

Centro  de  Memória  do  TRT-2:  Nossa,  tem  tanta...  Eu  tenho  muita
curiosidade de saber como era o dia a dia do Tribunal,  quando era menor,
quando era num prédio só, como era a relação entre as pessoas.

Luiz Antônio: O relacionamento, pelo fato de ser menor, e era um prédio só,
facilitava o nosso acesso ao Tribunal. Então você pegava o elevador, ou ia pela
escada e você ia ao Tribunal, depois você ia pela escada, você ia para a sala
dos oficiais.  Daí descia outra escada você ia  para o distribuidor. Ou então,
descia  a escada ia  para o  bar do Sílvio.  Então o contato era mais fácil,  a
aproximação entre todos os advogados que estavam chegando da rua, com os
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colegas  advogados,  com  alguns  juízes  que  frequentavam o  bar  do  Sílvio.
Aquele negócio e tal. Então era melhor, nós tínhamos muito, quando criamos a
Associação,  tinha  muito,  como  eu  falei  a  pouco,  tinha  muito,  muita  tarde
festiva, churrascada, jogo de futebol e tudo e tal, entendeu. Então era mais
fácil o nosso contato, do que atualmente. Atualmente eu não sei como é que
está, porque eu nunca mais fui lá. Aquela época era uma família, uma família,
uma verdadeira família. 

23:17 Centro de Memória do TRT-2:  E aqui em Santos, como que era?
Porque aqui  é uma cidade menor do que São Paulo,  com um fórum ainda
menor, como que era a relação tanto com os advogados, a relação entre os
magistrados,  entre  os  servidores,  porque  devia  ser  todo  mundo  muito
conhecido na cidade.

Luiz Antônio: Aqui em Santos sempre foi muito assim, os advogados sempre
foram muito assim, muito entre eles. Eu fiz faculdade aqui também, de direito,
eu sei como é que sempre funcionou isso, eles não davam muita... Eu não digo
confiança, mas não davam muito acesso para os funcionários. Então a amizade
era meio difícil, meio complicada.

Centro de Memória do TRT-2: Mas e entre os servidores?

Luiz Antônio: Entre os servidores era boa. Aqui tinha muita fofoca, por ser
uma cidade  pequena,  tinha o  distribuidor  aqui,  que  já  morreu,  morreu de
infarto. Ele sabia mais do que estava acontecendo no Tribunal em São Paulo do
que o Presidente do Tribunal em São Paulo sabia. Era o Rei da Fofoca era o
distribuidor aqui, entendeu. Então, por ser uma cidade pequena, e toda cidade
pequena tem muito diz que me disse, aquele negócio e tal.

Centro de Memória do TRT-2: Quem era o distribuidor daqui? Porque lá de
São Paulo nós conhecemos era o pai da Malu né. O diretor da distribuição era o
João Baptista... Lá em São Paulo.
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Luiz  Antônio: João  Baptista,   Ô  Excelente,  40  anos  que  não  vejo.  Muito
bonzinho,  foi  distribuidor  também  lá.  João  Baptista,  muito  boa  pessoa,
bonzinho, um cara educadíssimo. João Baptista.

Centro de Memória do TRT-2: A filha dele trabalha no Tribunal.

Luiz Antônio: Ah, trabalhou lá no Tribunal é? 

Centro de Memória do TRT-2: Trabalha atualmente.17

Luiz Antônio: Trabalha atualmente? E como vocês descobrem esse pessoal
todo?

Centro de Memória do TRT-2: Ah, conversando com um, conversando com
outro! Da mesma forma que o senhor contou para gente sobre várias pessoas,
outras também contaram...

Luiz Antônio: Ah, sei, sei...

Centro de Memória do TRT-2: E aí  a gente vai levantando, vai  tentando
linkar, conectar as histórias...

Luiz Antônio: Ah! Formidável. É um quebra-cabeça. Interessante.

Centro de Memória do TRT-2:  O que o senhor contou hoje já são outras
peças do quebra-cabeça, o senhor já nos deu (inaudível). A gente conheceu o
Sílvio Comba Esteves, aí o senhor já contou que ele tinha um bar, ele não tinha
contado para a gente que ele tinha um bar, ele tinha contado que ele tinha um
irmão que também foi oficial de justiça.

17 A filha de João Baptista de Araújo, Maria Luisa Araújo aposentou-se em 



CENTRO DE MEMÓRIA DO TRT-2
Entrevista gravada com Luiz Antonio de Toledo Leite, no dia 23 de janeiro de 2019. 

Modo de gravação: celular Iphone 8 Plus
Entrevistadora principal: Tatiana Rysevas Guerra

Entrevistadores: Christiane Teixeira Zboril e Lucas Lopes de Moraes

Luiz Antônio: Mas ele foi entrevistado também, o Sílvio?

Centro de Memória do TRT-2: Não, a gente encontrou com ele em algumas
ocasiões, mas ele ainda não foi entrevistado, está na nossa lista. Ele trouxe a
história dele escrita, foi bem bacana. Na história que ele deu, ele fala desse
episódio  da  Kombi,  ele  entregou uma carta  para  a  gente  falando  algumas
coisas, em algum momento ele fala dessa história, que ele foi  com alguns
servidores, ele não fala que foi atrás do Carlos Sá, mas ele diz que eles estava
com outros servidores na Kombi do Tribunal, fez uma viagem, ele lembra dessa
viagem também. A gente sabia da Kombi.

Luiz Antônio: E não foi Kombi, foi uma perua DKV de um funcionário.

Centro de Memória do TRT-2: A gente só não sabia que ele tinha ido atrás
do Carlo Figueiredo Sá. Aí um outro servidor contou para a gente que tinha
uma servidora que foi casada com um magistrado que foi cassado pelo AI-5, aí
a gente vai descobrindo quem é essa servidora, quem era esse magistrado e
vai atrás dessas histórias.

Luiz Antônio: Formidável isso! Para vocês e para o funcionário procurado e
entrevistado também é uma delícia, você vai relembrando de fatos antigos, vai
vindo na cabeça, a não ser que a pessoa já esteja com Alzheimer, mas vai
lembrando...

Centro  de  Memória  do TRT-2: Por  isso  que  a  gente  vai  atrás  da  pasta
funcional também, porque ajuda a memória do senhor, é uma coisa que o
senhor não tem contato, a gente também descobre um pouquinho da história.

Luiz Antônio: Eu pensei em escrever, fazer um relatório escrito, mas depois
eu falei, não eu ainda confio na minha lembrança.

Centro de Memória do TRT-2: E sua memória está muito boa.
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Luiz Antônio: Quer ver uma coisa aqui... Esse já morreu também... Foi juiz
aqui em Santos, ele tem uma história que... (pausa). Esse aqui foi juiz aqui em
Santos, esse aqui foi diretor-geral  da 15ª Região, era meu funcionário, era
meu substituto na junta, Márcio Antônio Paiva.  E essa é a funcionária que
casou. Esse juiz aqui, era um homem de cor, mulato, e ele quando veio para
cá, esse advogado aqui que era muito espirituoso, foi meu colega de faculdade,
era um... bom, eu não acho aqui agora... Pôs o apelido nele de São Benedito,
porque era o único juiz de primeira instância que usava toga.

Centro de Memória do TRT-2: Ah, esse.. Alguém já me falou... Como é o
nome dele?

Luiz Antônio: Eudá Duarte...Eudá...

Centro  de  Memória  do  TRT-2: Falaram  essa  semana  para  a  gente  do
primeiro magistrado a usar toga na primeira instância...

Luiz Antônio: Foi esse aqui... Foi juiz aqui. Ele tinha sido marinheiro e ele fez
concurso para juiz e passou...

[interrupção da gravação]18.

Centro de Memória do TRT-2: O senhor se lembra da separação. Porque o
Tribunal na época que vocês entrou pegava Paraná, Mato Grosso...

Luiz Antônio: É,  2ª Região,  São Paulo,  Paraná e Mato Grosso.  Depois  foi
desmembrado, São Paulo ficou sozinho, e hoje é sede de dois tribunais né. Eu
estava até conversando com um amigo, o Flávio Vilani. Eu estava conversando
com ele. Ele não pegou isso, mas o início do... Foi a 15ª e o Tribunal Sul, lá em
São Paulo. Vocês tem contato com o Tribunal Sul lá.

Centro de Memória do TRT-2: Temos.

18 Por solicitação do entrevistado, que discorreu sobre o assunto em off.
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Luiz Antônio: Ah, tem Ah que bom, é mesmo é?

Centro de Memória do TRT-2: Eles têm um Centro de Memória já há muitos
anos...19.

Luiz Antônio: É completamente independente, um é independente do outro?

Centro de Memória do TRT-2: É...

Luiz Antônio: Presidente do Tribunal, tudo é outro?

Centro de Memória do TRT-2: Tudo...

Luiz Antônio: É mesmo é? Não tem nada a ver um com o outro?

Centro  de  Memória  do  TRT-2: E  hoje  tem  Santa  Catarina,  tem  outro
também?

Luiz Antônio: Foi desmembrado Santa Catarina, outro Tribunal é. Isso que eu
falo, é uma judiação acabarem com a Justiça do Trabalho.

Sonia (esposa de Luiz Antônio): É, inventaram essa...

Luiz Antônio: É uma judiação. Agora que está tudo em ordem, depois de
tanto anos, essa luta toda...

[Fim da entrevista]

19 Nesse  trecho  ocorre  uma interpretação equivocada por  parte  dos  entrevistadores  em relação  à  pergunta  do

entrevistado. Luiz Antônio se refere ao Fórum da Zona Sul ("Tribunal Sul") e não ao Tribunal Regional do Trabalho

da 4ª Região, no Rio Grande do Sul.
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