
CENTRO DE MEMÓRIA DO TRT-2
Entrevista gravada com Dayse Conrado Bacchi, no dia 30 de maio de 2019. 

Modo de gravação: Iphone 8 Pus
Entrevistadora principal: Tatiana Rysevas Guerra

Entrevistadores: Belmiro Fleming, Christiane Teixeria Zboril e Lucas Lopes de Moraes

Centro de Memória do TRT-2: Eu gostaria que a senhora falasse o seu

nome, seu cargo e tempo de TRT.

Dayse Conrado Bacchi: Meu nome é Dayse Conrado Bachi. O último cargo

em que  eu  estive  no  Tribunal  foi  de  diretora  do  Serviço  de  Certidões,

Traslados e Arquivo Geral. Sempre trabalhei na Secretaria do TRT, nunca

trabalhei em junta, que hoje em dia chama vara. 1 

Centro de Memória do TRT-2: Como foi a infância da senhora?

Dayse Conrado Bacchi: Maravilhosa, eu morei primeiro perto de Ribeirão

Preto, depois mudamos para São Paulo e, durante as férias, eu ia para a

fazenda. Muito gostoso, uma infância muito tranquila. Colégios muito bons

que eu estudei. Primeiro no Stafford, que é um colégio inglês. Depois eu fui

para o Maria Imaculada e depois para o Mackenzie.

Centro de Memória do TRT-2: E a senhora falou que fez datilografia...

Dayse Conrado Bacchi: No Mackenzie, nós tínhamos... fiz três anos de

Secretariado  no  Mackenzie  e  nós  tínhamos  datilografia.  Por  sinal,  uma

matéria que hoje em dia nem existe mais. Chamava estenodatilografia2.

Porque  a  gente  fazia  taquigrafia  e  depois  lia  o  que  tinha  feito  em

estenografia e passava para datilografia.

Centro de Memória do TRT-2: Quando a senhora resolveu ser servidora

pública? Como foi?

Dayse Conrado Bacchi:  Quando eu terminei o curso no Mackenzie, eu

pensei em trabalhar em alguma firma assim tipo... alguma coisa que tivesse

1  O celular da entrevistada toca

2 Estenodatilografia é um sistema de escrita por sinais e caracteres de imprensa que 
combina a estenografia e a datilografia.
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aproveitado o inglês. Porque nós tínhamos a taquigrafia em inglês também,

não  é?  Aí  eu  estava  conversando  com  papai  e  disse  assim,  "O  único

problema é que eu não gostaria de trabalhar o dia inteiro". Aí ele falou: "Ah,

minha filha, só se você for funcionária pública". E falei: "ah, é uma boa

ideia". E ele falou: "Mas eu não vou falar com o meu amigo, se é essa a sua

esperança". Eu disse: "Tudo bem. Se o senhor não vai, eu vou". Aí fui para

o Tribunal, não é? Naquela época, era tudo no primeiro andar do prédio

pequenininho  da  rua  Rêgo  Freitas3.  Ficava a  sala  do  diretor,  a  sala  da

Presidência, ficava a sala da parte de Secretaria toda do Tribunal. Aí, lá fui

eu, em um dia chuvoso. E eu não tinha carro, então peguei uma condução e

fui para o Tribunal. Cheguei lá, meu pai já tinha avisado o dr. Hélio4 que eu

ia falar com ele. Não disse o que eu ia fazer, mas disse que eu ia falar com

ele.  Quer dizer,  quando ele soube que era Dayse Conrado,  ele pegou e

mandou eu entrar. E eu tropecei no meu guarda-chuva e caí no meio da

sala (risos). E ele falou: "Está contratada, não precisa mais fazer nenhum

sacrifício".  E foi  assim.  Fui  contratada direto  para ficar  na Secretaria,  e

jamais fui trabalhar em uma junta, nem nada. E fiz uma carreira assim,

bem assim de funcionária simples, para a chefia, da chefia para a diretoria e

me aposentei como diretora.

Centro de Memória do TRT-2: E  o  que a senhora  fazia  no  início,  no

Tribunal, na Secretaria?

Dayse Conrado Bacchi: Só a parte de datilografia. Porque nós tínhamos

várias coisas para serem feitas. Montar os agravos de instrumento, montar

as cartas de sentença e fazer as certidões datilografadas, uma por uma, dos

dissídios coletivos.

Centro de Memória do TRT-2: Era muito trabalho?

3 O TRT-2 ocupou o endereço na rua Rêgo Freitas, 527, durante os anos 50 e 60.

4 Hélio Tupinambá Fonseca foi magistrado em nosso Regional de 1946 a 1969. Foi presidente do TRT-

2 por três mandatos: 1954-1955, 1955-1957 e 1957-1959.
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Dayse Conrado Bacchi: Muito, demais. Quando tinha dissídio coletivo, por

exemplo,  dos  metalúrgicos,  eles  pediam assim  duzentas  cópias.  Porque

metalúrgico sempre foi  muito  de fazer  greve,  então eles  tinham muitos

processos e nós é que tínhamos que fazer porque praticamente a certidão

acompanhava a petição inicial. Quer dizer, baseada nos termos da certidão

é que eles requisitavam algumas coisas para fazer parte da inicial. Então

tinha bastante trabalho.  E a gente podia fazer,  no máximo, com quatro

cópias datilografadas, porque senão ficava meio borrado e aí... porque eu

não sei se vocês conhecem o que é papel carbono, mas era com ele que nós

trabalhávamos (risos).

Centro de Memória do TRT-2: E a senhora lembra de colegas daquela

época?

Dayse Conrado Bacchi: Lembro, bastante. Tinha a Maria Helena e a Maria

José Barbosa de Almeida, que eram duas irmãs que trabalhavam comigo.

Tinha a Renée Alice5, que era chefe do Serviço de Acórdãos. Tinha a Hilda

Portolan Galvão. Depois as mais recentes... por exemplo, a Tânia6, a Inis7,

todas elas. E tinha também o Valdir Carvalho, que era um diretor nosso,

Mário Pescuma, que eu não sei nem se ainda está por aí. Mas acho que só

isso.

Centro de Memória do TRT-2: E em que ano foi o episódio da sua posse,

da entrada no Tribunal?

Dayse Conrado Bacchi: Ah, em 1958. Em 1958.

5 Reneé Alice Garcia Leite, irmã de Décio Luiz Toledo Leite e Luiz Antônio de Toledo Leite, 
filhos de Décio Toledo Leite, magistrado e ex-presidente do TRT-2. Os três irmão 
concedetam entrevista ao projeto ”Memórias Narradas”.

6 Tânia Bueno de Lima Nisi, servidora do TRT-2 entre 1982 e 2010.

7 Inis Aparecida Viana, servidora do TRT-2 entre 1977 e 2010.
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Centro de Memória do TRT-2: E  depois desse primeiro  setor,  onde a

senhora foi trabalhar?

Dayse Conrado Bacchi: Nunca saí desse setor. Ele foi mudando de nome

até chegar na reprografia. Porque aí nós passamos a usar máquinas xerox.

Mas sempre foi Serviço de Certidões, Traslados, Carta de Sentenças. E só

foi atualizando, graças a Deus, porque aí a gente montava as coisas, por

exemplo,  os  dissídios  coletivos  dos  metalúrgicos  nós  fazíamos  quantas

cópias fossem necessárias em uma hora. Porque xerocopiávamos direto do

processo.

Centro  de  Memória  do  TRT-2: Do  que  a  senhora  mais  gostava  de

trabalhar no Tribunal?

Dayse Conrado Bacchi: De estar no Tribunal.  Sempre gostei  muito do

Tribunal. E de tudo o que eu fazia lá, mas principalmente estar no Tribunal,

era muito gratificante.

Centro de Memória do TRT-2: E o que a senhora menos gostava?

Dayse Conrado Bacchi: É difícil a gente dizer que menos gostava, não sei,

não tenho o de menos...

Centro de Memória do TRT-2: E a senhora soube que tinha um apelido

no...

Dayse  Conrado  Bacchi: Não,  fiquei  sabendo  agora. Fiquei  muito

lisonjeada  porque,  afinal  de  contas,  ser  chamada  de  baronesa  é  muito

chique. Mas não me aborreceu nem nada, fiquei muito lisonjeada.
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Centro de Memória do TRT-2: E por que a senhora acha que recebeu

esse apelido?

Dayse Conrado Bacchi: Ah, tem que perguntar para quem deu! (risos) ...

que agora eu fiquei sabendo que foi o Hamilton Pollastrini.

Centro de Memória do TRT-2: A senhora era elegante, ainda é?

Dayse Conrado Bacchi: Acho que ainda sou.

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

época?

Dayse Conrado Bacchi: Muito  gostoso,  muito.  De  muita  amizade.  Nós

éramos assim... conversávamos todos com todo mundo. Eu só não tinha

muito a parte social fora do Tribunal com eles. Quer dizer, era um outro tipo

de programas que eu fazia, não é? Mas era muito bom, gostava muito de

tudo lá do Tribunal. A única coisa que eu sinto do Tribunal: saudade.

Centro de Memória do TRT-2: E como eram as condições de trabalho?

Dayse Conrado Bacchi: Não eram muito boas no começo. Era tudo muito

apertado, as salas eram muito pequenas, as mesas quase que batiam uma

na outra. Às vezes você ia empurrar a cadeira para trás e batia na mesa da

pessoa  que  estava  datilografando.  Incomodava  e  tudo.  Isso  na  Rêgo

Freitas. De lá, nós fomos para a Brigadeiro Tobias8, que também não... e

pior é que ambas, tanto na Rêgo Freitas como na Brigadeiro Tobias, não era

um ambiente muito simpático, não é? E, de lá, fomos para um ambiente

pior ainda, que foi na avenida Rio Branco9, entre a Timbiras e a Aurora, que

não era assim essas coisas maravilhosas. Eu me lembro até que tinha um

8 O Tribunal mudou-se para o prédio da rua Brigadeiro Tobias, 722, em 1964.

9 Em dezembro de 1970, o Tribunal passa a funcionar na avenida Rio Branco, 285.
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cinema, na frente do Tribunal. O ano inteiro passava filme pornográfico, na

Semana Santa passava a vida de Cristo (risos). Aí, de lá, nós fomos para a

Consolação10, aí ficamos muito bem situados.

Centro de Memória do TRT-2: E como foi se aposentar? A senhora falou

que escreveu uma carta para as colegas...

Dayse Conrado Bacchi: É, eu tinha ficado bem implicada com as festas de

despedida de outros diretores, de outros secretários e tudo, eu achei que

aquilo era assim, uma coisa meio imposta, não é? Tinha que arrecadar o

dinheiro, depois ver onde ia ser a festa e tudo.  Então eu não queria essa

festa.  Falei:  “Honestamente,  eu  não  quero”.  Quer  dizer,  não  falei  para

ninguém,  pensei  comigo.  Então  eu  fui  tirando  aos  poucos  os  meus

pertences de dentro da minha sala. Assim, por exemplo, tinha quadro na

parede, tinha porta-retrato, tinha assim... um vaso de flor e tudo. Eu fui

tirando aos poucos, entrei em férias. E deixei uma carta me despedindo de

todos, foi assim que eu saí. Eles ficaram bem bravos (risos).

Centro de Memória do TRT-2: E na carta, a senhora disse que era muito

irreverente, por quê?

Dayse Conrado Bacchi: Sim, porque quando tinha que falar bobagem eu

falava. Às vezes falava nome feio, sem querer, mas querendo. Eu roubava

caneta de todo mundo, depois ia, no fim do dia, pedir desculpas, porque eu

tinha feito isso, então era assim... e eu dava muita liberdade para os meus

funcionários, para que se eles quisessem fazer alguma reclamação e tudo...

eu estava sempre pronta pra ouvir.

10 Edi.cio-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região desde 1980, localizado na rua da 

Consolação, 1272. 
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Centro de Memória do TRT-2: E em todos esses anos de Tribunal, quais

foram  as  principais  mudanças  que  a  senhora  se  lembra  no  Tribunal?

Transformações...

Dayse Conrado Bacchi: Olha, eu nunca me envolvi  muito com a parte

externa da minha seção. O Tribunal para mim era o Serviço de Certidões,

Traslados e Cartas de Sentença. Então, o que eu posso dizer é o seguinte:

cada vez nós fomos melhorando mais o ambiente de serviço, quer dizer, as

nossas...  a  gente  tinha  mais  facilidade  para  fazer  algumas coisas...  Por

exemplo,  quando o Tribunal  veio  aqui  para a Consolação,  para mim foi

maravilhoso,  porque eu moro na av.  Higienópolis,  eu podia ir  até a pé.

Então... quer dizer, isso são modificações muito materiais. E é o que mais

me influenciou. Só isso.

Centro de Memória do TRT-2: Como foi ter a sua família, seus filhos, no

Tribunal?

Dayse Conrado Bacchi: Tudo muito bom. Eu tive as minhas férias, minhas

licenças de gestante e... era o tal negócio, eu sempre tive muita assistência

doméstica.  Então eu tinha gente que pudesse me ajudar e tudo.  Minha

sogra veio morar comigo, depois que ela ficou viúva, ela era uma pessoa

sensacional.  Ela  ficava bastante com os meus filhos e  eu viajava muito

também, então deu pra conciliar tudo muito bem.

Centro de Memória do TRT-2: A senhora chegou a pegar a creche do

Tribunal?

Dayse Conrado Bacchi: Eu vi a creche. Mas nunca trabalhei lá. Eu não

gosto muito de crianças que não sejam as minhas (risos). Está vendo a

minha irreverência, isso não é uma coisa que uma senhora fala, não é?

Centro de Memória do TRT-2: Mas é verdadeira, é fantástico.
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Centro de Memória do TRT-2: Como é a sua vida após a aposentadoria?

Dayse  Conrado  Bacchi: Bom,  primeiro  eu  comecei  a  fazer  trabalhos

voluntários,  o que é engraçado,  não é? Quando você trabalha  e recebe

alguma coisa, você dá valor para o trabalho que você faz e as pessoas

também dão valor para você. De repente, você começa a trabalhar sem

ganhar nada. Você não pode chegar atrasada porque a pessoa reclama.

“Você é voluntária, mas não pode chegar atrasada, tem que ter horário,

tem que  ter  isso,  aquilo”.  Aquilo  lá  foi  me aborrecendo.  E  o  meu filho

resolveu montar um restaurante. Aí eu resolvi ajudá-lo, financeiramente.

Montamos o restaurante, mas depois ele não teve condições de continuar

trabalhando, porque ele faltava muito, não sei o que lá. Aí eu comprei a

parte dele, em termos, não é bem comprei. Eu simplesmente disse: “Olha,

aquilo que eu empreguei aqui foi tanto, então agora vai ficar sendo a minha

parte”. Então, durante 15 anos, eu tive um restaurante, muito gostoso, que

não trabalhava de noite, era só na hora do almoço, só para executivos. E

depois,  o  quê?  Já  faz  acho  que  uns  dez  anos,  nós  já  vendemos  o

restaurante e agora eu faço nada.

Centro de Memória do TRT-2: E a senhora lembra de alguma história

marcante no Tribunal que a senhora queira contar?

Dayse Conrado Bacchi: Não, é como eu disse para vocês, não é frescura

da minha parte, mas eu me envolvi muito pouco com o Tribunal, eu era eu

e a minha seçãozinha e as minhas queridas funcionárias. Então lá era tudo

muito gostoso e eu, por exemplo, nunca fui a nenhuma das juntas, que

naquela época chamava junta, não é? Junta de conciliação e julgamento.

Tinham não sei  quantas no mesmo prédio que a gente, eu nunca fui  a

nenhuma delas. Não tenho ideia de como que era o movimento das juntas.
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Centro de Memória do TRT-2: Eu vou perguntar agora sobre algumas

pessoas que trabalharam lá para ver se a senhora conheceu e como eram

essas pessoas.

Dayse Conrado Bacchi: Sim.

Centro de Memória do TRT-2: Mário Pimenta de Moura11.

Dayse Conrado Bacchi: Aqui que eu falei para vocês. O dr. Mário parecia

um papai  noel.  Era uma doçura de pessoa,  maravilhoso.  Gostava muito

dele.

Centro de Memória do TRT-2: Maria Lavínia12.

Dayse Conrado Bacchi: Também. Não que ela seja o papai noel. Mas ela

era uma pessoa maravilhosa, muito simpática, e conversava com a gente.

Qualquer problema que a gente tivesse, assim que precisasse conversar,

ela estava sempre à disposição.

Centro de Memória do TRT-2: Homero Diniz Gonçalves.

Dayse Conrado Bacchi: Dr. Homero era mais ele, não é? Quer dizer, a

gente tinha pouco contato. Ele era muito presidente. Então, a gente não

tinha  muito  contato.  Embora  fosse  uma  pessoa  engraçada.  Tinha  um

sotaque bem de nordestino, mas era muito simpático.

Centro de Memória do TRT-2: Domingos Escalera13.

11 Mário Pimenta de Moura foi servidor do TRT-2 entre 1941 e 1965. Foi o primeiro Diretor
da Secretaria da Presidência. 

12 Maria Lavínia Torres Ribeiro foi servidora do TRT-2 entre 1948 e 1979.

13 Domingos Manoel Escalera. Servidor do TRT-2 entre 1945 e 1978.



CENTRO DE MEMÓRIA DO TRT-2
Entrevista gravada com Dayse Conrado Bacchi, no dia 30 de maio de 2019. 

Modo de gravação: Iphone 8 Pus
Entrevistadora principal: Tatiana Rysevas Guerra

Entrevistadores: Belmiro Fleming, Christiane Teixeria Zboril e Lucas Lopes de Moraes

Dayse Conrado Bacchi: Foi um dos melhores diretores que eu tive. Ele

substituiu o dr. Mário, não é? E de uma maneira mais moderna e tudo. Foi

uma pessoa, assim, maravilhosa.

Centro de Memória do TRT-2: Como ele era?

Dayse Conrado Bacchi: Simpático, educado e esclarecia as coisas para a

gente,  condescendente  quando  você  precisava  de  alguma  coisa,  muito,

muito bom.

Centro de Memória do TRT-2: Hélio Tupinambá.

Dayse Conrado Bacchi: Esse foi meu padrinho, foi o meu querido Hélio

Tupinambá Fonseca.  Foi  ele  que  me nomeou.  Foi  ele  que me ajudou a

levantar do chão (risos) quando eu caí na sala dele.

Centro de Memória do TRT-2: Carlos Bandeira Lins.

Dayse Conrado Bacchi: Eu tive muito pouco contato com o dr. Carlos.

Centro de Memória do TRT-2: Pedro Benjamin14.

Dayse Conrado Bacchi: Também. Os demais presidentes a gente quase

nunca tinha contato.

Centro de Memória do TRT-2: Qual  o  presidente que mais  marcou a

senhora?

Dayse  Conrado  Bacchi: O  Hélio  Miranda  Guimarães,  o  dr.  Antônio

Lamarca, bom e o dr. Hélio Tupinambá Fonseca, não é?

14 Pedro Benjamin Vieira, foi Magistrado do TRT-2 entre 1979 e 1986. É o único Magistrado 
a ter presidido dois regionais, o TRT-2 em 1984-1986 e o TRT-15 em 1988-1990.
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Centro de Memória do TRT-2: Por que esses três?

Dayse Conrado Bacchi: Eu acho que eram pessoas que qualquer pergunta

que você fizesse ele tinha uma resposta inteligente para dar para a gente.

Centro de Memória do TRT-2: Isabel de Castro15.

Dayse Conrado Bacchi: Maravilhosa. Ela era bem próxima da gente, uma

pessoa  muito  simpática  e  quatrocentona  também  [risadas],  muito

simpática.

Centro de Memória do TRT-2: A sua família é quatrocentona?

Dayse Conrado Bacchi: É, família Junqueira, Diniz, Conrado, fazendas no

interior e tudo. E a do meu marido é milenar, não é? Porque eles são da

Itália, então é família que foi constituída em 1002, para você ter uma ideia.

A gente já foi muito para lá, para a casa deles, e tudo. Não hospedados,

mas íamos visitar muito a família toda.  Depois que eu fiquei  viúva, não

voltei mais. Porque, para eles, o italiano tinha morrido, não é? Então eu

deixei de fazer parte da família.

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

Dayse Conrado Bacchi: Não me lembro quem é Edson Vieira Pinto.

Centro de Memória do TRT-2: O apelido dele era Dedé.

Dayse Conrado Bacchi: Ah, sim. Era um funcionário, como os outros, não

é? Não tem assim nada em particular.

15 Isabel de Castro Mello. Foi servidora do TRT-2 entre 1956 e 1985.
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Centro de Memória do TRT-2: E o Luiz Antônio16, o Totó?

Dayse Conrado Bacchi: Um amor de pessoa, muito simpático também.

Centro de Memória do TRT-2: Ele é irmão da Renée...

Dayse Conrado Bacchi: Da Renée Alice, é.

Centro de Memória do TRT-2: E a senhora trabalhava com a Renée?

Dayse Conrado Bacchi: Eu trabalhava com a Renée. Quer dizer, não com

a Renée, trabalhava na sala perto da Renée. Então a gente conhecia o Totó

porque era irmão da Renée. Mas ele não trabalhava conosco.

Centro de Memória do TRT-2: E o Decinho17?

Dayse Conrado Bacchi: Também não.  Decinho também era um amor,

super educado, mas também não trabalhava com a gente. Ia só de vez em

quando visitar a Renée.

Centro de Memória do TRT-2: E o dr. Rubens Ferrari?

Dayse Conrado Bacchi: Muito pouco contato também. Apesar de ele ter

sido o... quem me fez o elogio que foi para o jornal depois, né? Mas era

uma pessoa 100% também.

Centro de Memória do TRT-2: E como foi receber esse elogio?

Dayse Conrado Bacchi: Ah, eu fiquei muito elogiada! (risos) É uma coisa

que eu não esperava,  quer dizer,  de repente, você abre o jornal  e diz:

16 Luiz Antônio de Toledo Leite. Servidor do TRT-2 entre 1957 e 1990.

17 Décio Luiz de Toledo Leite. Servidor do TRT-2 entre 1948 e 1982.
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“Olha!” Porque eles caçoavam. Diziam que eu ficava na coluna social ao

invés de ser na coluna oficial, não é? Do jornal. E aí foram lá me mostrar,

"Olha o que saiu, não sei o que lá" e tudo. Mas, em seguida, eu recebi a

portaria com o elogio e fiquei  muito feliz.  Foi no ano em que eu saí do

Tribunal, não é? Resolveram me elogiar pelo menos no último dia. Porque,

se eu não me engano, é de 1986, não é? E eu saí em janeiro de 1987.

Centro de Memória do TRT-2: E a senhora mantém contato com os seus

antigos colegas?

Dayse Conrado Bacchi: Mantenho com a Inis, com a Tânia, com a Maria

Helena Mauadi,  que foi  minha colega menos tempo, porque ela, quando

casou,  ela  saiu  do  Tribunal.  E  de  vez  em quando  com a Hilda,  com a

Carmen. Mais por telefone. Com elas (Inis e Tânia18) é que eu vejo mais.

Centro de Memória do TRT-2: A senhora trabalhou com todas elas?

Dayse Conrado Bacchi: Sim, a Inis e a Tânia foram funcionárias.  E a

Maria  Helena também.  A  Carmen  e  a  Hilda  também.  Todas  elas  foram

minhas funcionárias, inclusive.

Centro de Memória do TRT-2: A senhora era diretora...

Dayse Conrado Bacchi: Chefe, naquele tempo. Até hoje eles me chamam

de chefe. (risos)

Centro de Memória do TRT-2: E depois a senhora chegou a...

Dayse Conrado Bacchi: Cheguei à diretoria, é. Porque você precisaria ter

mais do que um, vamos dizer, um serviço. Não podia ser só, por exemplo,

18  A entrevitada aponta para as duas amigas, Inis e Tânia, que acompanham a entrevista em outra 

sala. 
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serviço disso. Tinha que ser...  então eu agreguei o serviço de certidões,

agravos com o arquivo. E aí, agregados, formaram uma diretoria.

Centro  de  Memória  do  TRT-2: A  senhora  que  formou  então  essa

diretoria?

Dayse Conrado Bacchi: Foi, foi. Eu que tive a ideia de “roubar” o Arquivo.

Centro de Memória do TRT-2: E como foi isso?

Dayse Conrado Bacchi: Porque eu precisava muito do Arquivo.  Tinham

muitas  certidões  que  nós  fazíamos  para  vínculo  empregatício,  ou  para

provar alguma coisa de um processo que tivesse sido arquivado. Então eu

precisava pedir para o Arquivo, e aí precisava pedir por favor e demorava.

Às vezes eu resolvia e descia lá para o Arquivo e eu mesma procurava o

processo. Então eu dei algumas ideias de uma reorganização. E daí eu fui

nomeada, como, não era nada, chefe nem nada, mas eu tinha poderes para

reorganizar o Arquivo.

Centro de Memória do TRT-2: E que mudanças a senhora implementou?

Dayse  Conrado  Bacchi: Além  dos  processos  descerem  aleatoriamente

para o Arquivo, eu fazia com que as pessoas, quando recebessem lá, já

pusessem de uma maneira que não fizesse tanta confusão. Então era mais

essa  parte  de  organização,  de  como  guardar  aquilo  que  estava  sendo

arquivado.

Centro  de  Memória  do  TRT-2: E  na  sua  época  ainda  não  existia

eliminação?
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Dayse Conrado Bacchi: Não. Saí de lá e ainda não tinha. Tinham pensado

em fazer, como é que a gente fala? Microfilmagem de algumas coisas. Mas

não tinha sido implementado ainda.

Centro de Memória do TRT-2: E onde ficava fisicamente?

Dayse Conrado Bacchi: Ficava no andar térreo da av. Rio Branco. Antes

eu não me lembro. Se não me engano, na Brigadeiro Tobias também tinha

um setor  onde  ficavam os  arquivos.  Quando  na  Rio  Branco,  foi  de  tal

maneira lotado, o Tribunal alugou um espaço na Vila Nova Cachoeirinha e

ficou  lá  um  Arquivo.  Mas  era  muito  complicado  porque  tinham  dois

funcionários só para tomar conta daquele  galpão imenso.  Então não sei

como que ficou depois, se eles fizeram as microfilmagens... Porque ali era

muita confusão.  Era difícil  organizar.  As poucas vezes que eu fui  lá,  eu

fiquei  desesperada.  Falei  não  volto  mais  aqui,  não  sou  mais  chefe  do

Arquivo. (risos)

Centro de Memória do TRT-2: E a senhora ficava onde fisicamente?

Dayse Conrado Bacchi: Na Rio Branco; eu ficava na Rio Branco mesmo, e

depois  quando  ele  foi  para  a  Nova  Cachoeirinha,  nós  já  estávamos  na

Consolação.

Centro de Memória do TRT-2: E que conselho a senhora daria para quem

está entrando no Tribunal hoje?

Dayse Conrado Bacchi: Ser feliz, como eu fui.

Centro de Memória do TRT-2: E o que o Tribunal significa na vida da

senhora?
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Dayse Conrado Bacchi: Ah, foi um apoio financeiro muito grande, foi uma

vivência muito grande. Você aprende a lidar com pessoas... porque o meu

setor atendia ao público o dia inteiro. Então você aprende a ser educada

mas ao mesmo tempo ser firme. Então isso foi muito bom, até mais tarde

depois com relação aos meus filhos.

Centro de Memória do TRT-2: Nenhum deles pensou em ser servidor?

Dayse  Conrado  Bacchi: Nem  pensavam,  imagina.  Para  eles,  ser

funcionário público era uma coisa horrível. Imagina, Deus me livre. Falei:

”Vocês não sabem o quanto é bom”.

Centro  de  Memória  do  TRT-2: E  a  senhora  teria  feito  alguma  coisa

diferente na sua carreira?

Dayse Conrado Bacchi: Não, não, não me arrependo de nada. Não me

arrependo de ter  ido  procurar  meu emprego,  não  me arrependo de  ter

conseguido fazer uma carreira, quer dizer, entrei  como funcionária e saí

como diretora. Sem dever muitos favores dentro do Tribunal. Foi muito por

meu mérito mesmo. Sou meio convencida, mas tenho certeza disso.

Centro de Memória do TRT-2: Alguém tem alguma pergunta?

Centro de Memória do TRT-2: Eu queria que a senhora contasse uma

história que... em relação às festas de fim de ano, parece que tinha uma

missa antes das festas de fim de ano... Como funcionava isso?

Dayse Conrado Bacchi: Primeiro eles descobriram que eu era católica. Aí

fizeram uma reuniãozinha lá de senhoras, mas um pouco mais católicas do

que eu, e que foram lá falar:  “Escuta, vamos providenciar que a gente,

antes dessa reunião de fim de ano, se é pra comemorar Natal e tudo, nós

achamos que deveria haver uma missa antes”. Falei: "Gente, a cinco dias
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do Natal  ninguém vai  querer  assistir  a  uma missa,  mas  em todo  caso,

vamos tentar". Aí a primeira missa, eles foram preparando e tudo, não é?

Primeiro eles acharam que eu era moderna demais para ser católica, não

sei porquê. Acho que eles acharam que iam encontrar uma senhora assim

com uma saia comprida, de véu e etc. Mas no fim, quando eu fui, chegamos

lá, tinha um coral, formado por funcionários do Tribunal mesmo, cantando

aquelas músicas... quer dizer, cada pedaço da missa, elas cantavam uma

musiquinha.  E  aquela  missa  foi,  sabe,  ela  não  foi  andando,  ela  foi  se

arrastando, não é? Aí eu falei para elas: "Pelo amor de Deus, gente, vamos

abolir essa missa. Porque não dá para fazer uma missa rápida, e se não é

para ser rápida, pelo amor de Deus, fica todo mundo pensando na coxinha,

no chocolate, não sei que lá e tudo que está lá em cima e não dá para fazer

isso". E eu fui meio abolida, banida do grupo de senhoras católicas. Elas

fizeram acho  que  mais  uns  dois  anos,  mas  aí  viram  que  realmente  ia

minguando o número de católicos que iam assistir à missa e aí acabou isso.

Quer dizer, as festas eram muito bonitas, muito concorridas, porque eram

muito bem-feitas. Eu me lembro uma coisa engraçada: nós tínhamos que

fazer alguns enfeites para ficar com ar festivo, não é? E ninguém queria

botar dinheiro porque sabia que o Tribunal depois não ia ressarcir a gente.

Vocês  lembram  daquelas  lâmpadas  compridas  brancas,  que  tinha  no

Tribunal inteiro? Teve uma funcionária que teve a ideia de fazer umas fitas

coloridas assim e fizemos uma vela. Uma, duas, três, mas um monte, ficou

lindo. Conseguimos uma árvore de natal também. Então era muito bonito,

muito gostoso.

Centro de Memória do TRT-2: E a senhora, uma mulher de uma família

tradicional, entrando nos anos 50 no Tribunal. Como era esse ambiente do

Tribunal para as mulheres e como que era trabalhar no centro de São Paulo

naquela época? E ao longo do tempo também...

Dayse  Conrado  Bacchi: Olha,  eu  tenho  que  voltar  à  minha  resposta

antiga. Eu convivia com as funcionárias do meu setor. E eram todas assim,
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muito simpáticas. Mas eu tinha um problema, por exemplo, todas as minhas

amigas,  nenhuma delas  trabalhava.  Então,  às  vezes,  assim,  telefonava:

“Olha, temos uma festinha de dois anos, três anos, da minha filha, às cinco

horas  da  tarde  hoje.  Eu  dizia:  “Gente,  eu  não  posso  ir,  eu  estou

trabalhando”.  "Mas  que  absurdo,  falta!"  Eu  digo:  "Não,  eu  tenho  uma

responsabilidade, eu não vou faltar". Então eu fui, assim, em um grupo,

vamos  dizer  assim,  de  10  casais,  20  pessoas,  a  única  mulher  que

trabalhava era eu. Mas enfrentei bem.

Centro de Memória do TRT-2: E trabalhar no centro?

Dayse Conrado Bacchi: Eu nem sabia onde era o centro. Porque eu saía

do Tribunal, naquela época, eu tinha um carro, que estacionava ali pertinho.

Na Rio Branco também tinha um carro, que estacionava embaixo. Eu não

andava pelo Centro, eu saía do Tribunal para casa e vice-versa.

Centro de Memória do TRT-2: E aí tem uma história, acho que é uma

esfiha ou...

Dayse  Conrado  Bacchi: Ah,  pelo  amor  de  Deus,  isso  eu  não  preciso

contar, está bom? (risos)

Centro de Memória do TRT-2: A senhora acompanhou esse processo no

setor que a senhora trabalhou, de ter que fazer as cópias nas máquinas,

manualmente,  e  depois  recebeu  as  primeiras  máquinas  de  xerox  do

Tribunal. Eu queria que a senhora contasse um pouquinho mais, de forma

detalhada, esse processo. Esse trabalho que era antes de fazer as cópias,

as peças na mão e depois quando as máquinas de xerox chegaram, o que

que mudou?

Dayse Conrado Bacchi: Nossa, foi um alívio que você não pode imaginar.

Para você ter uma ideia, nós datilografávamos as peças principais.  Para
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formar um agravo de instrumento, o advogado pedia inicial, contestação,

primeira audiência, acórdão, não sei o que lá. E daí nós tínhamos que ir

transcrevendo  em um papel,  timbrado  pelo  Tribunal  e  tudo,  em  forma

quase  que  de  uma  certidão,  e  depois  anexávamos  a  petição  inicial  do

agravo, conferindo se tinham sido feitas todas as peças. Autenticava folha

por folha, numerava parari, parará. Para você ter uma ideia: nós tínhamos

que conferir,  com uma outra  funcionária.  Ela  ia  lendo  o que  estava  no

processo e você ia conferindo com o que você tinha copiado. Então era uma

coisa, assim, absurda, não é? Os dissídios coletivos também. Os sindicatos,

como o dos metalúrgicos, que pediam duzentas, trezentas cópias, e a gente

podia fazer no máximo de quatro em quatro porque o carbono não era

suficiente para ficar uma coisa nítida. Passou a ser uma cópia xerox do

acordo e do acórdão, que a gente simplesmente autenticava. Quer dizer, foi

uma diferença assim enorme, bem bom.

Centro de Memória do TRT-2: E a senhora falou do primeiro dia em que a

senhora trabalhou nesse setor e da cópia que a senhora fez...

Dayse Conrado Bacchi: Pois  é,  eu  fui  transcrever  para  a  dona  Ivone

Casali,  que,  por sinal,  não está mencionada aí,  mas era nossa diretora,

abaixo do dr. Mário Pimenta. Era o dr. Mário e depois vinha a dona Ivone.

Ela me explicou simplesmente: “Olha, você tem que transcrever, quer dizer,

tem que datilografar essas três peças, que eu vou enumerar as folhas, para

você não se perder. Então era a inicial, a contestação e o acórdão, não é?

Falei: “Tudo bem”. E eu fiquei lá, impressionadíssima, aquela máquina de

bater assim, que de vez em quando furava a fita de tão gasta, não é? Mas

era naquilo que a gente fazia. E quando eu terminei minha 11ª folha, eu fui

toda  orgulhosa  mostrar  para  a  dona  Ivone.  Ela  disse:  "Você  não

datilografou no verso? Eu falei: “Não”. Ela disse: "Então, sinto muito, mas o

serviço está perdido" (risos). Isso é muito triste. Engraçado que teve uma

funcionária, Maria Helena, que foi assim minha amiga lá no Tribunal e eu saí

em férias e demorei um pouco, um mês e pouco, porque eu fui fazer uma
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viagem grande. Quando eu cheguei, eu encontrei a minha mesa, do jeito

que eu tinha deixado e tudo. Eu sentei e, quando eu comecei a datilografar,

a minha fita da máquina estava furada. Mas eu fiquei furiosa: “Quem fez

isso com a minha máquina?” (risos). Resultado: a Maria Helena até hoje

não esquece. Deu vontade de pegar e me enfiar debaixo da mesa, quer

dizer: “Não conte pra ela que fui eu” (risos). Porque era realmente uma

coisa absurda.

Centro de Memória do TRT-2: Cada um tinha a sua máquina?

Dayse Conrado Bacchi: Cada um tinha... Não, às vezes faltava máquina,

quebrava, furava a fita. E não era assim uma grande, não, Tinha máquina

suficiente  para  que,  se  houvesse  necessidade  de  trocar  o  equipamento,

você tivesse outra à disposição rapidamente. Não era... Era uma vidinha

bem complicadinha.

Centro de Memória do TRT-2: Além de máquina, faltava algum material?

Dayse  Conrado  Bacchi: Não,  não.  Material  a  gente  tinha  sempre  à

disposição, eram mais as máquinas mesmo que eram muito ruinzinhas.

Centro de Memória do TRT-2: Tinha até servidor que levava a própria

máquina, eu ouvi falar.

Dayse Conrado Bacchi: Não, isso eu nunca fiz. Bom, nem ia ter em casa a

máquina, né? Então isso eu não me lembro.

Centro de Memória do TRT-2: E a senhora contou uma história sobre

uma certidão que a senhora criou um padrão...

Dayse Conrado Bacchi: É! O cabeçalho da certidão. Era sempre igual em

todas.  E  você  transcrevia  aquilo  lá  toda  vez.  Aí  eu  cheguei  lá  e  falei:
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“Escuta, a gente não pode mandar imprimir em um papel timbrado pelo

Tribunal, tudo direitinho? Mas deixa impresso com os espaços em branco,

suficientes  para  a  gente  preencher  com  o  nome”.  Quer  dizer,  o  que

sobrasse a gente punha uma pontuação qualquer, mas, pelo menos, aquele

pedaço lá: “Aos tantos dias de não sei que lá, do ano de mil e novecentos

e"... Isso já estava feito, não é? Aí eles acharam uma boa ideia, alguém

assinou a ideia por mim, porque não fui eu, imagina, se uma funcionária dá

uma  ideia  tão  interessante  assim.  E  aí  passamos  a  ter  o  cabeçalho

impresso,  tanto  para  certidões  como para  cartas  de  sentença  também.

Porque  a  carta  de  sentença  começava:  carta  de  sentença  e  tinha  uma

lateral assim... onde tinha que pôr o nome das partes e tudo. E depois é

que começava a parte de datilografia tirada do processo. Então é isso.

Centro  de  Memória  do  TRT-2: A  senhora  participou  do  processo  de

evolução  tecnológica  mesmo.  Porque  a  senhora  passou  da  máquina

datilográfica, foi pro xerox, inclusive do xerox a senhora até participou da

questão da informatização.  A senhora fez um curso de programação em

Cobol...

Dayse  Conrado  Bacchi: Não,  não.  O  Cobol  foi  muito  antes.  Foi  logo

quando eles iam instalar as máquinas xerox. Foi logo no começo. E não deu

nem para aproveitar o método Cobol porque o Cobol era mais uma parte de

business language, quer dizer, não tinha nada a ver com o processo. Então

era mais para você conseguir  mexer com...  não era internet,  como que

chama? Com o computador. Era mais para você aprender a lidar com o

computador. Mas não cheguei a aproveitar nada para o Tribunal.

Centro  de  Memória  do  TRT-2: Mas  a  senhora  nunca  teve  medo  de

tecnologia pelo jeito. A senhora enfrentou o que acabou aparecendo.
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Dayse Conrado Bacchi: É, mas eu não gosto muito não (risos). Tanto é

que meu telefone aparece on e off. Não, estou brincando, eu uso Waze19, eu

uso as coisinhas que eu preciso.

Centro de Memória do TRT-2: E já tinha computador em 1977?

Dayse Conrado Bacchi: Não, nem sei se tinha computador pelo prédio.

Eles queriam implantar naquelas seções que tinham aqueles trabalhos de

pesquisa de... porque nós tínhamos uma certidão muito interessante que

era para vínculo empregatício. Então a gente tinha que... se um advogado,

por exemplo, tivesse trabalhado em várias questões, em vários processos,

ele pegava e fazia o levantamento dos processos e a gente então fazia o

resumo de que existia uma procuração datada de tanto, outra procuração

datada de tanto. Então isso era o máximo que a gente fazia de pesquisa,

mas não precisava de computação para isso.

Centro de Memória do TRT-2: Eu queria fazer uma pergunta, a gente já

vai encaminhando para o fim, mas essa relação tão próxima que a senhora

falou  que  não  ia  nos  demais  setores,  não  se  envolvia  com  os  demais

setores...

Dayse Conrado Bacchi: Isso vai ser chato ficar aparecendo, não é, mas

enfim...

Centro de Memória do TRT-2: Não, a gente chega nessa pergunta. No

entanto, a sua relação com o seu próprio setor é uma relação familiar...

Dayse Conrado Bacchi: Muito, muito próxima.

Centro de Memória do TRT-2: E aí eu queria que a senhora comentasse

um pouquinho sobre isso, como que foi para a senhora? A senhora chegou e

19  Aplica8vo de tráfego que informa as condições do trânsito e tempo real, lançado em 2008. 
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não conhecia ninguém e saiu do Tribunal em 1987 com uma família. Como

foi isso?

Dayse Conrado Bacchi: É... Porque quando eu cheguei, era muita gente,

quer dizer, eram o quê? Uns 20 funcionários. Então eu não podia selecionar

aqueles dos quais eu gostava ou que eu pretendia que se simpatizassem

comigo. Foi quando começaram a separar.. o setor de certidões vai ficar

aqui, o Setor de Acórdãos vai ficar ali, a Biblioteca vai ficar ali. Mais ou

menos tudo no mesmo andar, mas um pouco mais separado. Então tinha

uma fileira de mesas que eram só para Certidão, outras fileiras de mesas

para não sei que lá. Na outra sala, passou a ficar a Seção de acórdãos,

então  eu  fui  fazendo  muita  amizade  com  aqueles  que  trabalhavam no

mesmo serviço que eu. Eu precisava deles e eles de mim. Porque, para

conferir uma certidão grande, você precisa ter paciência... para ler... quem

está  lendo  e  quem está  conferindo.  Então  eu fui  fazendo amizade  com

aqueles ali. Foi assim que eu fui excluindo a parte assim... que não ia me

trazer.... não é que não ia trazer, mas é que eu não ia precisar deles.

Centro de Memória do TRT-2: E como foi  chegar a esse grupo final?

Como é sua relação hoje em dia com essas pessoas com quem a senhora

trabalhou na década de 80, de 70?

Dayse Conrado Bacchi: Olha, eu gosto de todos. E eu tenho certeza que

eles gostam de mim. Embora a gente... nós não nos encontramos muito

porque  são  vidas  completamente  diferentes.  Quer  dizer,  é  um

relacionamento assim... para cada vez que eu telefono para uma delas é

uma festa! Ou que elas telefonam para mim. Eu não esqueço de nenhum

aniversário, telefono para elas, converso e tudo, acho muito gostoso. Ainda

sinto  como se  fossem meus  filhos.  Não  que  eu fosse  a  mais  velha  de

todos... Mas eu fui adotando, como... Para de tirar fotografia!20 (risos)

20  A entrevistada fala para um dos entrevistadores, que estava registrando a entrevista 

fotograficamente. 
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Centro de Memória do TRT-2: Tem alguma outra história que a senhora

lembra agora que queria complementar?

Centro de Memória do TRT-2: Algo que a senhora queira contar, algo que

a senhora não mencionou, alguma curiosidade, ou se a senhora se lembra

de alguém com quem a gente poderia conversar também...

Dayse Conrado Bacchi: Ah, é isso que eu falei para vocês. É que são

tantos anos, não é? Eu nem sei se as pessoas que eu vou citar, de repente,

nem estão mais aqui conosco. Então, dona Ivone Casali, por exemplo, se

vocês conseguirem algum contato, ela é uma pessoa.... ela é muito tímida,

mas ela é maravilhosa. Acho que só.

Centro  de  Memória  do  TRT-2: Vou  fazer  um elogio  para  a  senhora,

porque eu acho que a senhora é uma mulher de vanguarda,  a senhora

enfrentou  muita  coisa,  muita  mudança  tecnológica,  por  isso  que  eu

perguntei aquilo, porque eu acho que é muito corajoso A gente tem um

mundo tão machista e a senhora enfrentando, alçando até a diretoria, não

é?

Dayse Conrado Bacchi: É. Eu acho que justamente porque eu tentei fazer

com que as coisas ficassem mais  simples. Porque aquele  problema, por

exemplo, dos processos arquivados. Era um absurdo, a pessoa tinha que ir

até a junta ou até onde estivesse o processo, trazer para nós. Nós fazíamos

a certidão e a pessoa tinha que devolver o processo lá. Falei: “Gente, mas

nós podemos imediatamente pedir e pronto”. Quer dizer, são coisas que eu

achei só simplesmente que seriam mais práticas. E só.


