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TRANSCRIÇÃO1 

 

Centro de Memória do TRT-2: A primeira parte da nossa entrevista vai ser 

sobre a fase da senhora no Tribunal. 

 

Benedicta Savi: Certo. 

 

Centro de Memória do TRT-2: Então a gente vai retomar a sua chegada até 

o momento de a senhora sair. Primeira coisa que eu queria que a senhora falasse 

é o nome completo, o cargo e o quanto ficou no Tribunal. 

 

Benedicta Savi: Bom, meu nome é Benedicta Savi, eu fiquei no Tribunal até 

1979... Eu acho que de... Uns 15 anos, por aí. 

 

Centro de Memória do TRT-2: Qual é a formação da senhora? 

 

Benedicta Savi: Eu fiz curso de direito, sou advogada formada. Fiz mestrado 

na USP em Direito Civil e fiz curso de Sociologia na FLACSO2 no Chile, e Francês 

Jurídico na Sorbonne3 e História da Península Ibérica em Lisboa. 

 

Centro de Memória do TRT-2: Como que a senhora decidiu virar servidora 

pública? 

 

Benedicta Savi: Eu já namorava Carlos de Figueiredo Sá4 na época em que ele 

 
1 A íntegra dessa transcrição foi revisada pela entrevistada Benedicta Savi, que realizou adendos e cortes. 
2 Faculdade Latino Americana de Ciências Sociais. 
3 Prédio histórico localizado na cidade de Paris, França, que abriga um complexo universitário denominado Sorbonne 
Université. 
4 Carlos de Figueiredo Sá foi juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, tendo atuado em momento anterior à 
criação da Justiça do Trabalho, como presidente das antigas Juntas de Conciliação e Julgamento. Em 1941, com a criação 
do Conselho Regional do Trabalho da 2ª Região, foi nomeado juiz do trabalho da 6ª JCJ, sendo promovido a juiz de 
tribunal (equivalente ao cargo atual de desembargador) em 1959. Foi aposentando compulsoriamente em 1969, pelo 
Presidente da República, com fundamento no Ato Institucional nº 5. Devido à perseguição política, Carlos precisou se 
exilar fora do Brasil, retornando ao país em 1978. Em 1981 foi reintegrado ao TRT-2, após o advento da Anistia. Faleceu 
em 1982. 
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era juiz. Eu era secretária bilíngue da Ford Motor Company quando conheci o 

Carlos e depois ele me nomeou para a Justiça do Trabalho, antes do concurso. 

Depois houve um concurso, que eu participei, entrei e continuei no Tribunal. 

 

Centro de Memória do TRT-2: Então, o primeiro trabalho da senhora lá no 

TRT-2 foi? 

 

Benedicta Savi: Foi como auxiliar judiciário. Depois trabalhei na biblioteca, fui 

uma época bibliotecária do Tribunal, até 1969, quando fui demitida por abandono 

de cargo. Processo de abandono de cargo. Saí do país, não pude voltar por 

questão política e eles me demitiram. 

 

Centro de Memória do TRT-2: A senhora se lembra como era o dia a dia no 

Tribunal, naquela década de 60? Como era o Tribunal, se era muito grande, onde 

a senhora trabalhava? 

 

Benedicta Savi: O Tribunal tinha na época 5 desembargadores, nada mais, 

parece que hoje tem muito mais né5. Mas na época só tinha 5 desembargadores, 

depois tinham as juntas, os juízes de juntas, eu não me lembro quantos eram, 

mas eram muito poucos, em comparação com hoje e era um ambiente muito 

agradável, um ambiente de trabalho sério, as pessoas se respeitavam. E as 

sentenças do Tribunal, ao meu ver, eram sentenças muito justas. Porque os 5 

desembargadores brigavam muito entre si, mas todos tinham uma consciência 

muito séria da juridicidade que eles praticavam, entende? Que é diferente de 

hoje. 

 

Centro de Memória do TRT-2: E qual era o trabalho da senhora lá no Tribunal? 

 
5 Em 1963, ano de ingresso de Benedicta Savi na Justiça do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região 
possuía nove juízes de tribunal (equivalente ao cargo atual de desembargador), sendo sete togados e dois representantes 
de classe (empregadores/empregados). Atualmente (2022), o TRT-2 é formado por 94 desembargadores. 
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Benedicta Savi: Em princípio, eu era datilógrafa de juiz, de audiência. Uma 

coisa que eu adorava, porque eu era muito boa datilógrafa, modéstia à parte. E 

depois eu fui para a biblioteca, trabalhar na biblioteca... Fui bibliotecária. Foi na 

época em que saí. Só tive dois tipos de atividade. Eu era datilógrafa de audiência, 

depois fui para a biblioteca. 

 

Centro de Memória do TRT-2: A senhora se lembra de colegas dessa época? 

A senhora manteve contato com colegas dessa época? 

 

Benedicta Savi: Dessa época mantive contato com algumas pessoas que já 

morreram. Mas eu trabalhei muito com o Dr. Helder6, Dr. Amauri7. Aí, não me 

lembro agora dos nomes todos. Mas já morreram todos. Amauri Mascaro 

Nascimento morreu? 

  

Centro de Memória do TRT-2: Faleceu. A filha dele é desembargadora hoje 

no Tribunal. 

 

Benedicta Savi: Ah, não me diga! Ah, eu não sabia. 

 

Centro de Memória do TRT-2: A senhora se lembra quais eram esses cinco 

desembargadores? 

 
6 Helder de Almeida Carvalho foi magistrado do TRT-2. Ingressou em 1956, sendo promovido a juiz de tribunal 
(equivalente ao atual cargo de desembargador) em 1981. Exerceu a presidência do TRT-2 de 1988 a 1990, aposentando-
se em 1997. Faleceu em 2013. 
7 Amauri Mascaro Nascimento foi magistrado do TRT-2. Ingressou no regional em 1961, sendo promovido a Juiz Titular 
de Junta de Conciliação e Julgamento em 1967. Antes de ser Magistrado, foi promotor no Ministério Público de São 
Paulo. Aposentou-se em 1981, faleceu em 2014. 
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Benedicta Savi: Carlos de Figueiredo Sá, lógico. Hélio Tupinambá Fonseca8, 

Hélio Guimarães9, Abrahão Blay10 e Décio de Toledo Leite. O pai da Renné11? 

  

Centro de Memória do TRT-2: O Décio! 

 

Benedicta Savi: Décio Toledo Leite12. Agora eu lembrei. 

  

Centro de Memória do TRT-2: O Presidente da época. 

 

Benedicta Savi: Exatamente, era o Dr. Décio Toledo. Ele que era o presidente. 

Aliás, foi quem me nomeou. 

  

Centro de Memória do TRT-2: Pai da Renné, do Decinho13 e o do Totó14. 

 

Benedicta Savi: Eu lembro da Renné, só. Porque do Decinho... É ele tinha um 

filho chamado Decinho também. Eram esses 5 eu acho, se não me engano. 

Quantos são hoje, afinal? 

  

Centro de Memória do TRT-2: 94. 

 

 
8 Hélio Tupinambá Fonseca foi magistrado do TRT-2 de 1946 a 1969. Ingressou na Justiça do Trabalho em Foi 
presidente do TRT-2 por três mandatos: 1954-1955, 1955-1957 e 1957-1959. Aposentou-se em 1969. Faleceu em 2015. 
9 Hélio de Miranda Guimarães foi magistrado do TRT-2. Ingressou em 1945, sendo promovido a juiz de tribunal 
(equivalente ao atual cargo de desembargador) em 1954. Exerceu a presidência do TRT-2 de 1963 a 1967, aposentando-
se em 1969. Faleceu em 2008. 
10 Abrahão Blay foi magistrado do TRT-2. Ingressou em 1943, tendo atuado nas juntas de conciliação e julgamento de 
Campinas e na 8ª JCJ da Capital. Foi aposentado em 1969, pelo Presidente da República, com fundamento no Ato 
Institucional nº 5. 
11 Reneé Alice Garcia Leite foi servidora do TRT-2 de 1956 a 1986. 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 irmãos concederam entrevista 
ao projeto “Memórias Narradas”. 
12 Décio de Toledo Leite foi magistrado do TRT-2. Ingressou em 1941, sendo promovido a juiz de tribunal (equivalente 
ao atual cargo de desembargador) em 1951. Exerceu a presidência do TRT-2 de 1959 a 1963, aposentando-se em 1967. 
Faleceu em 1973. 
13 Décio Luiz de Toledo Leite. Servidor do TRT-2 entre 1948 e 1982. 
14 Luiz Antônio de Toledo Leite. Servidor do TRT-2 entre 1957 e 1990. 
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Benedicta Savi: Ah, meu deus do céu. Você vê a diferença né? 

  

Centro de Memória do TRT-2: 94, desses 94, 90 estão ocupados, são cargos 

ocupados. 4 estão sob judice. Não, acho que 2 estão sob judice e 2 na OAB para 

nomear. 

 

Benedicta Savi: Meu deus. Vejo como o tempo passa. Ou o tempo passa, ou 

as coisas crescem rápido. 

  

Centro de Memória do TRT-2: O Pleno é muito grande. 

 

Benedicta Savi: É, imagino. 

 

Centro de Memória do TRT-2: Eu vou pular para 1970. A senhora entrou em 

63, ainda como interina, passou um tempo no Tribunal, prestou o concurso, até 

1970 quando a senhora vai pedir a licença. 

  

Benedicta Savi: Uhum. 

 

Centro de Memória do TRT-2: Aliás, antes de passar para 1970, em 1969 é 

que vai ter um caso importante na vida da senhora.  

 

Benedicta Savi: É, 1969. 

  

Centro de Memória do TRT-2: O que aconteceu em 1969? 

 

Benedicta Savi: 1969 o Carlos Sá foi, estava sendo procurado. Ele era 

professor, estava dando aula em Taubaté, e o diretor da faculdade avisou que a 

polícia política tinha estado lá, procurando por ele. E eles aconselharam que ele 

saísse de São Paulo, por um tempo para ver se não acontecia nada com ele. 

Então, nesse ínterim, ele foi para o Rio de Janeiro, e eu fui com ele. Ficamos lá 
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no Rio de Janeiro, hospedados na casa do irmão, que também era juiz. E nós 

percebemos que a situação estava perigosa, o Carlos foi procurado na casa dele, 

o DOPS15 esteve na minha casa procurando por ele, então decidiu-se que ele 

deveria sair do país. Então, a gente montou um esquema para ele sair do país, 

pois estava sendo procurado, o nome dele já estava nos aeroportos, nós tivemos 

a informação. Então, montamos um esquema para que ele pudesse sair do país, 

via Paraguai. A ideia era ir para Buenos Aires via Paraguai. Foi o que aconteceu, 

ele saiu numa comitiva de empresários que iam participar da inauguração de 

Itaipu16. Passou pelo aeroporto de São Paulo, parou, mas como ficaram na sala 

VIP, ninguém percebeu nada, a polícia não tinha como chegar a ele. Então ele 

saiu incólume daqui, até Assunção17. Em Assunção eu tinha lá meus amigos que 

atravessaram a fronteira com ele. E ele foi para Buenos Aires. Onde, então, 

depois de algum tempo fui visitá-lo. Em Buenos Aires ele ficou poucos dias e 

depois ele foi para Montevidéu, onde pretendia ficar algum tempo. Porque lá em 

Montevidéu já tinha uma série de exilados políticos, anteriores a essa época de 

64. Já tinha políticos da época do Getúlio, que moravam e tinham famílias. Tinha 

também muitos exilados desta época. Então, ele resolveu ficar no Uruguai. E em 

1969, aliás, 10 de maio, exatamente o dia: 10 de maio. Eu decidi que ia passar 

uma semana com ele, no aniversário dele, que ele fazia aniversário em 12 de 

abril. E nós saímos de São Paulo. Convidei a minha irmã para me levar, porque 

eu ia sozinha. Eu tinha um Fusquinha 1969, e pretendia ir de fusca, mas aí para 

não ir sozinha minha irmã Beth foi comigo. E nós fomos as duas até lá, em 

Montevidéu. Levamos três dias. Quando nós chegamos em Montevidéu, recebi 

um telefonema de um primo meu, Paulo Bulhões, que era médico major do 

exército, aqui em São Paulo, dizendo que eu não voltasse de jeito nenhum, 

porque meu nome estava na lista como procurada política. Depois eu soube que 

era como terrorista, não entendo porque. Mais tarde, lendo os dossiês, é que eu 

 
15 Departamento de Ordem Política e Social. 
16 Usina Hidrelétrica de Itaipu, inaugurada em 1982. As negociações e trabalhos para a sua construção foram iniciados 
em 1966, portanto, o evento mencionado pela entrevistada provavelmente estava relacionado a alguma das etapas de 
construção da Hidrelétrica e não, propriamente, a sua inauguração. 
17 Paraguai. 
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descobri que eu era terrorista. Não sabia. Mas na época estava sendo procurada 

e então eu não voltei. Eu saí para passar uma semana e fiquei dez anos fora do 

Brasil. 

 

Centro de Memória do TRT-2: Em fevereiro de 1970, a senhora pediu uma 

licença para tratamento de interesses particulares. Como foi esse processo? 

Quando a senhora deveria retornar e o que aconteceu nesse meio tempo? 

 

Benedicta Savi: Bom, eu pedi uma licença naturalmente para cuidar dos 

problemas, porque eu não podia voltar, então eu pedi. Não me lembro como eu 

fiz, se através de procuração, ou se mandei por escrito e alguém levou. Sei que 

o fato é que foi concedida a licença por dois anos. Então eu deveria voltar dali a 

dois anos. Mas eu nunca pude voltar, porque a situação no Brasil foi piorando, a 

ditadura foi reforçando e torturando muita gente. Muitos colegas nossos foram 

presos, torturados, exilados e o conselho era que não voltasse, não podia voltar. 

Então, naturalmente, como eu não compareci na data que deveria reassumir o 

cargo, eles moveram um processo administrativo para me demitir, de acordo 

com a lei. E aí eu fui demitida. 

 

Centro de Memória do TRT-2: A senhora, na época, sabia o que estava 

acontecendo aqui no Tribunal, em relação a esse processo, a senhora sabia que 

estavam movendo esse processo contra a senhora? 

 

Benedicta Savi: Eu não sabia, mas eu imaginava que sim. Porque eu sabia que 

existia, conhecia a lei mais ou menos na época. 

 

Centro de Memória do TRT-2: Nesse processo administrativo, teve uma 

servidora chamada Clarinda DePauli18 que foi designada para defender a 

senhora. A senhora a conhecia? 

 
18 Clarinda DePauli foi servidora do TRT-2 de 1956 a 1978. Faleceu em 2018. 
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Benedicta Savi: Conhecia. Eu me lembrei que conhecia, Clarinda. Conhecia 

sim. 

 

Centro de Memória do TRT-2: Ela era oficial de justiça. 

 

Benedicta Savi: Ela era oficial de justiça da justiça do Trabalho. E ela foi minha 

defensora, né? E parece que fez um trabalho muito bonito, eu soube agora, 

através de vocês. Até gostaria de agradecer, se ela estivesse viva. Tá viva? 

 

Centro de Memória do TRT-2: Não me lembro, mas posso procurar. 

 

Benedicta Savi: É, de repente... Não é? 

 

Centro de Memória do TRT-2: Então vou fazer um pulo, a gente vai falar sobre 

o exílio daqui a pouco, para finalizar essa parte. 

 

Benedicta Savi: Certo. 

 

Centro de Memória do TRT-2: A senhora foi reintegrada em outubro de 88, 

naquela época o presidente era o Dr. Helder, e na época do julgamento da 

senhora, do processo administrativo da senhora, o presidente era o Homero 

Diniz Gonçalves19. 

 

Benedicta Savi: Era o Homero Diniz. 

 

Centro de Memória do TRT-2: A primeira pergunta e eu também vou repetir 

essa pergunta na outra etapa da entrevista, a senhora se lembra do presidente 

 
19 Homero Diniz Gonçalves foi magistrado do TRT-2. Ingressou na Justiça do Trabalho em 1942, sendo promovido a juiz 
de tribunal em 1959. Foi o presidente que mais tempo ficou à frente do TRT-2, de 1967 a 1976, durante o período de 
ditadura militar. Aposentou-se em 1980. Faleceu em 1998. 
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Homero Diniz Gonçalves? Como ele era? E porque a senhora acredita que, apesar 

da defesa que a Clarinda fez, foi considerado que a senhora tinha, de fato, 

abandonado o emprego? 

 

Benedicta Savi: Bom, primeiro o Homero tinha uma fama de ser um juiz muito 

duro, um inimigo. Era considerado inimigo da democracia. Eu imagino que, por 

sermos, nós, pessoas que defendiam a democracia e éramos contra a Ditadura 

Militar, pesou muito na decisão dele, como presidente, penso eu. Eu acho que 

foi uma atitude, vamos dizer assim, bastante política, bastante determinante no 

sentido de querer mesmo prejudicar. Porque eu tenho a impressão de que ele 

poderia ter evitado. 

 

Centro de Memória do TRT-2: E aí no retorno, no momento da reintegração, 

do processo de reintegração, eu queria que a senhora contasse como foi isso, 

quando que a senhora começou a pensar nesse pedido de reintegração, como 

que a senhora chegou até o Dr. Hélio Tupinambá, que foi também 

desembargador do Tribunal. Como que foi esse processo? 

 

Benedicta Savi: Bom, o Hélio Tupinambá sempre foi muito ligado a nós. Éramos 

amigos, apesar de eles terem muita divergência dentro do Tribunal, ele era 

amigo pessoal nosso. E sempre nos comunicávamos, por carta. De vez em 

quando a gente se escrevia. Quando eu voltei ao Brasil, o meu advogado, que 

na época era o Dr. Aldo Lins e Silva, falou: nós vamos ter que entrar com o 

processo de reintegração. E o Hélio Fonseca disse: eu já estou fora do tribunal,  

vou ser teu advogado e vou entrar com o processo de reintegração. E foi aí que 

começou, abrimos o processo e foi um sucesso, porque o relator do processo 

deu uma sentença muito bonita e foi acompanhado por unanimidade, se não me 

engano. Não me lembro quem era o presidente, era o Dr... 

 

Centro de Memória do TRT-2: O presidente era o dr. Helder Almeida de 

Carvalho. 
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Benedicta Savi: Ah, o Dr. Helder, é. Que também era meu amigo, diga-se de 

passagem. Eu tinha trabalhado com ele muitos anos, ele me conhecia muito 

bem. Sabia naturalmente que eu não era nenhuma terrorista [risos]. 

 

Centro de Memória do TRT-2: Como era trabalhar na justiça do trabalho nessa 

época, da metade de 64 em diante, nesse período de ditadura? 

 

Benedicta Savi: de 64 em diante? 

 

Centro de Memória do TRT-2: É, no pós-golpe em diante. De 64 a 69, que foi 

essa experiência da senhora e que também foi esse momento de transição, 

digamos assim. A senhora sentia que tinha, de fato, interferência, ou não tinha 

interferência? A senhora ouvia alguma coisa? Como era o Tribunal nessa época? 

 

Benedicta Savi: Olha, como todo processo político, tinha interferência, porque 

não podia deixar de ser. Tinha um pouco de interferência. Estou citando o 

exemplo do Homero, entende? E outros juízes mais. Havia juízes que tinham 

medo, houve um processo de amedrontamento, dentro do Tribunal. Eu senti 

isso. Eu senti a tal ponto que tenho, por exemplo, uma amiga, que era juíza, 

muito amiga, amicíssima. Um dia eu dei a ela uma apostila do Carlos, em 

audiência, ela queria emprestada uma apostila que estava dedicada para mim. 

Ela abriu a apostila e falou: Não, não me dá aqui, não me dê aqui no Tribunal. 

Se alguém me pega com essa apostila posso ter problemas. Pra você ter ideia 

de como eles estavam, esses juízes. Não são todos, mas muitos deles estavam 

com um processo assim, viviam com medo. Principalmente depois do Ato 

Institucional nº 5, então ficou pior. Porque naturalmente as pessoas, como hoje, 

são frágeis, elas têm medo, elas têm receio de perder emprego, elas têm receio 

de tomar uma atitude que possa, por exemplo, ir contra o sistema. Então havia 

uma certa influência, como não podia deixar de haver. 
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Centro de Memória do TRT-2: Acho que agora a gente pode ir para a segunda 

parte que é a parte em que a gente começa a falar de Carlos de Figueiredo Sá, 

do seu exílio, do seu retorno e como que era o trabalho da senhora nesse 

movimento todo? Primeiro eu queria que a senhora falasse quem foi Carlos de 

Figueiredo Sá? 

 

Benedicta Savi: Carlos Figueiredo Sá foi, em primeiro lugar, um traidor de 

classes. Porque ele era neto de Senador do Império, um homem de elite, estudou 

na École des Roches, em Paris, uma das escolas mais importantes da Europa. 

Teve uma criação francesa, uma educação francesa, viveu na alta classe, toda 

vida. Então, virou. Era um homem que tinha uma sensibilidade para com o social 

fora de série. Por isso ele se bandeou pelo lado da esquerda. Naquela época se 

diria de esquerda. Nunca entrou para o Partido Comunista. Não entrou, se tornou 

participante das reuniões do partido e ficou encantado, lia muito marxismo, 

conhecia O Capital de ponta a rabo, conhecia a maioria dos ideólogos e dos 

socialistas do mundo. Se fez muito amigo do Prestes, mas ele nunca foi membro 

do Partido Comunista. Ele participou aqui do Movimento Constitucionalista de 

São Paulo e sempre teve atividades muito importantes na vida dele relacionadas 

ao social. Foi um juiz absolutamente espetacular, isso eu posso garantir porque 

eu podia fazer comparações. Chegou ao ponto de não receber presentes, por 

exemplo, devolvia presentes na sala de audiência. Nunca esqueço, uma vez 

assisti a uma audiência dele e o advogado da Empresa mandou lá pra casa um 

corte de casimira inglesa, na véspera do julgamento. E ele, como era relator, 

falou: antes de dar o meu voto, eu queria devolver aqui um corte de casimira 

inglesa, que o advogado aqui presente mandou por engano lá pra casa. Era tipo 

de fazer isso. Coisa que hoje já não se vê mais. Eu nunca ouvir falar de um juiz 

que fizesse uma coisa dessas. E eu sei que recebiam presentes. Agora, eu nunca 

vi, se dizia, na época, se ouvia, à boca pequena, que alguns dos juízes recebiam 

presentes. Carlos nunca recebeu um presente e, quando recebia, devolvia. 

Recebeu caneta Parker de ouro. Ele devolveu. Muitas coisas ele recebia de 

presente e devolvia. Caixas de vinho, tudo isso era devolvido. Então, nesse 
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particular, ele era muito íntegro. Agora tinha uma capacidade de formar uma 

sentença como ninguém. Eu, como datilografava as sentenças dele, muitas 

vezes me surpreendia, ele dizia assim: o que você achou dessa sentença? 

Favorável, procedente, por exemplo, ao empregado. Eu dizia assim: espetacular, 

não tem como ninguém, não tem como o juiz ir contra o voto do relator, porque 

está claro, nítido, eu nessa época, era estudante de direito. E ele então falava: 

agora vou ditar outra sentença. Aí ditava uma sentença pela improcedência. O 

que você achou? Eu dizia: excelente. Não há como ir contra. Então, ele tinha 

muito conhecimento para manejar e sempre dizia: direito é uma forma de 

adaptar a lei, de julgar a lei. Por isso que é importante a cabeça do magistrado, 

é muito importante que ele tenha um sentido social de justiça. Era basicamente 

o que ele pensava. Foi um professor do Direito do Trabalho. 

 

Centro de Memória do TRT-2: E como que a senhora o conheceu, em que 

momento? A senhora ainda não estava no Tribunal... 

 

Benedicta Savi: Não estava no Tribunal. Eu trabalhava na Ford Motor Company, 

era secretária de um dos diretores da Ford. E tinha uma amiga que era amiga 

do Carlos. Um dia ele foi buscá-la, porque estava passando por perto e a fábrica 

era no Ipiranga e ela morava na Cidade, na época nem todas as pessoas tinham 

carro. As moças, por exemplo. Então: ele passou aqui pra dar uma carona a ela 

e ela falou: ai que pena, mas eu vou com a Ditinha para São Caetano (onde eu 

morava) porque nós temos uma festa. Nessa época eu era namorada de um 

americano, meu primeiro marido. Tem uma festa no navio, nós vamos na festa 

de gala. Aí ele falou: então eu levo vocês para São Caetano. Ele estava com um 

primo, eu e a minha amiga fomos atrás e ele foi me namorando pelo espelho. Aí 

no dia seguinte me ligou, bateu papo, começou a insistir, insistir muito e eu 

acabei saindo pra jantar com ele e descobri que fiquei 6 horas conversando e 

não vi as horas passarem. Aí comecei a me apaixonar. Foi uma paixão louca, ele 

tinha 22 anos a mais que eu. 

 



 
CENTRO DE MEMÓRIA DO TRT-2 

Entrevista gravada com Benedicta Savi, no dia 28 de março de 2019. 
Modo de gravação: celular Iphone 8 Plus 

Entrevistadora principal: Christiane Teixeira Zboril 
Entrevistadores: Christiane Teixeira Zboril e Belmiro Fleming 

 

13 
 

Centro de Memória do TRT-2: E a senhora já tinha alguma simpatia pelo 

Partido, a senhora já tinha algum tipo de participação? 

 

Benedicta Savi: Não. Eu tinha tido uma participação, quando eu era secretária 

do presidente da Probel. Teve uma greve dentro da fábrica e o meu patrão me 

chamou para testemunhar contra uma líder dos movimentos. Essa moça era 

mulher muito inteligente, muito amiga, uma menina, assim 25, 23 anos, muito 

simpática, bonita, inteligente, batalhadora, mãe de família, pobre, e era a líder 

desse movimento e eu gostava muito dela. E ele então me chamou, porque 

apareceu escrito, no banheiro: greve tal dia, você não venha trabalhar, enfim, 

uma chamada para os grevistas. E disseram que tinha sido ela. Então ele moveu 

um processo de demissão contra ela, por justa causa, e queria que eu fosse 

testemunha. Aí eu comecei a ter um problema de consciência, falei: como que 

eu vou testemunhar, eu não acredito nisso. Eu pedi demissão pra não ter que 

testemunhar, porque ele praticamente me obrigou. E eu pedi demissão e não 

testemunhei. A partir daí eu comecei a pensar. Quando eu conheci o Carlos, nós 

começamos a discutir. Eu contei essa história e ele deu parabéns, achou que fui 

genial, que fiz muito bem. E a partir daí eu comecei sempre a me preocupar. 

Comecei a ler mais livro sobre marxismo, socialismo, comecei a ler Max Weber, 

comecei a ler os clássicos e comecei a me interessar. Quando o Marighela foi pra 

Cuba e voltou com a ideia de montar a ALN20, o Carlos fazia parte do grupo e 

ele perguntou se eu queria entrar. Eu falei não, não vou entrar, não vou me 

inscrever na ALN, mas eu vou colaborar com vocês porque eu estou de acordo, 

concordo com o plano. Tinha ódio da ditadura, pavor da ditadura e 

principalmente por causa daquele evento, já tinha raiva do CCC21. Como eu 

estudei no Mackenzie, eu vivia em contato com os CCCs da vida, então quando 

houve a briga do Mackenzie, eu participei do lado da USP, da Filosofia. Aí junto, 

inclusive, estava na época o nosso amigo que foi chanceler, que acabou de ser 

 
20 Aliança Libertadora Nacional: grupo de orientação socialista que se opunha à Ditadura Militar no Brasil. 
21 Comando de Caça aos Comunistas: uma organização de extrema-direita formada por alunos de Direito da Universidade 
de São Paulo e da Universidade Presbiteriana Mackenzie na década de 1960, com o intuito de perseguir e combater 
coletivos ou estudantes simpatizantes de causas de esquerda. 
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ministro do Michel Temer: Aluísio Nunes. Ele era meu colega do Mackenzie, a 

gente participava muito desse mesmo movimento. E nós estivemos aí. Também 

me dediquei muito a esse grupo, aí que eu comecei a militar efetivamente. 

 

Centro de Memória do TRT-2: A senhora era aluna do Mackenzie? 

 

Benedicta Savi: Eu era aluna do Mackenzie. 

 

Centro de Memória do TRT-2: E lutou pela? 

 

Benedicta Savi: Pela USP, do lado de lá [risos]. As salas de filosofia da USP 

ficavam exatamente em frente ao Mackenzie. Aí as coisas foram caminhando, a 

ditadura foi fazendo aquelas barbaridades, a gente foi acompanhando e a raiva 

e o ódio contra a ditadura aumentando. Então eu me senti na obrigação de fazer 

alguma coisa, porque eu não concebia a ideia de que ninguém fizesse nada. 

Então eu disse: pelo menos a gente vai tentar. E eu sei que a gente tentou. Pode 

ter sido um pouco de romantismo, mas eu acho que valeu a pena. Valeu a pena 

porque eu voltaria atrás e faria a mesma coisa. Sempre vale a pena. Mesmo que 

você perca as esperanças, mas sempre vale a pena no momento exato que você 

tem que fazer alguma coisa, tem que tomar uma atitude. 

 

Centro de Memória do TRT-2: Bom, eu queria que a senhora contasse pra 

gente como que foi essa atuação do Carlos Figueiredo e da senhora nesse 

período em que, pós 64, a senhora e ele ainda estavam no Tribunal até o 

momento em que acontece a aposentadoria dele. Como que foi isso? Em que 

momento ele se sentiu perseguido de alguma forma, vocês se sentiam 

perseguidos de alguma forma, como que foram esses anos no pós-golpe até o 

momento da aposentadoria? 

 

Benedicta Savi: Bom, a gente tinha uma atividade, como eu já te disse, de 

logística. A gente ajudava, tínhamos contato com os líderes da ALN, que eram o 
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Câmara Ferreira e o Carlos Mariguela. Lamarca não, Carlos Lamarca era de um 

outro grupo, a gente nem conhecia direito o Lamarca, só ouvíamos falar. Mas a 

gente ajudava no que podia. Eu não participava das reuniões de cúpula, óbvio. 

Mas quando houve reunião de cúpula em que se decidiu que tinha que haver 

sequestro, porque estavam torturando demais, que tinha que haver assalto a 

banco para angariar dinheiro, por exemplo, nós, eu e o Carlos, fomos contra. 

Ninguém queria saber desse tipo de coisa e nós não participamos disso. Mas eles 

decidiram que tinha que ser, chegou um momento que não tinha saída porque 

estavam matando muita gente, estavam torturando gente. Mas foi ajudando 

mais no que podia, mesmo trabalhando no Tribunal, a gente fazia o que podia, 

quando necessitavam da nossa ajuda, a gente estava ali presente pra ajudar. 

Até que chegou um momento que começaram a declarar, abrir, como se dizia na 

linguagem da época, os prisioneiros, com a tortura. Começaram a indicar. 

Disseram que tudo começou mais ou menos com um problema num processo 

que houve num sítio aqui, um sítio onde tinha um caminhão do Exército. Quando 

o Lamarca saiu, aí que começou a piorar a situação. Porque algumas pessoas 

que foram presas disseram que o Carlos Sá tinha alugado esse sítio e tal. Que 

era de um amigo nosso, na verdade, entendeu? Então as coisas começaram a 

piorar, começaram a perseguir. Como eu disse antes, na Universidade e na 

faculdade onde ele dava aula em Taubaté, chegou um dia em que o diretor da 

faculdade disse: olha, eles tiveram aqui procurando por você, o DOPS. E depois, 

no Tribunal, foram procurar por ele. Foram procurar na minha casa. Foram 

procurar na casa dele, num apartamento que ele morava na rua das Palmeiras. 

Então a coisa começou a piorar. Foi aí que ele precisou sair. Eu ainda fiquei um 

tempo, fiquei mais uns meses pra depois poder sair, porque até essa altura, não 

tinha nada contra mim. Eu fui para o Uruguai, fiquei lá uma temporada com ele, 

pouco tempo. E aí fiquei junto com esse Luiz Carlos Gaspar, que levamos para 

morar em casa, porque ele chegou exilado lá, não tinha onde morar, não tinha 

o que comer e a gente levou para morar conosco. Mas ele era um menino muito 

rebelde e ele queria voltar: eu quero voltar, quero lutar, não quero ficar aqui, eu 

quero lutar contra a ditadura. Então, tudo bem, você quer voltar, volta. Foi aí 
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que ele voltou para São Paulo e eu também voltei depois. Ele foi preso, torturado 

e levou a polícia lá em casa, quando eu tinha saído. Eu tinha saído um dia antes 

para ir passar o aniversário do Carlos, ia passar uma semana lá. Foi aí que o a 

OBAN - Operação Bandeirantes. Chegou em casa com esse menino, Luiz Carlos 

Gaspar e ele chamou minha irmã. Tocou a campainha, minha irmã atendeu, viu 

o rapaz todo assustado assim e reconheceu o Gaspar. O que é isso? Eu estou 

com a polícia, a Ditinha está aí? Não, não está, ela está viajando. E eles 

entraram, revistaram a casa, meu pai e minha mãe quase desmaiaram. 

Derrubaram gavetas, tiraram fotografias. Foi aí que pegaram o documento meu, 

que era do casamento que eu tinha tido nos EUA. Daí que apareceu o meu nome 

Thomas. Eu tinha até esquecido que tinha esse nome. Mas eles revistaram a 

casa e quando eu cheguei em Montevidéu fiquei sabendo o que tinha acontecido. 

Está nessa carta, toda a história. Era a minha irmã. Então aí já não pude voltar. 

O meu primo, que era médico major do exército ligou para Montevidéu e disse: 

Nem pense em voltar agora, porque o teu nome está na lista dos aeroportos e 

da fronteira. Então foi por isso que não pudemos voltar, não tinha como voltar, 

e a vida foi levando, a coisa foi piorando, e a gente não tinha mais condição de 

voltar. 

 

Centro de Memória do TRT-2: Em que momento então se deu a 

aposentadoria? 

 

Benedicta Savi: De quem? 

 

Centro de Memória do TRT-2: Do Carlos de Figueiredo Sá. 

 

Benedicta Savi: Quando ele voltou, eu acho, eu não me lembro. Ah, ele foi 

aposentado pelo Ato Institucional nº 5, é isso mesmo. Quando eles cassaram as 

pessoas pelo Ato Institucional. Eu acho que esses militares tiveram a cabeça 

muito viva, porque eles pensaram: vai que as coisas virem e a gente não seja 

aposentado, percamos os direitos, então vamos conservar os direitos dos que 



 
CENTRO DE MEMÓRIA DO TRT-2 

Entrevista gravada com Benedicta Savi, no dia 28 de março de 2019. 
Modo de gravação: celular Iphone 8 Plus 

Entrevistadora principal: Christiane Teixeira Zboril 
Entrevistadores: Christiane Teixeira Zboril e Belmiro Fleming 

 

17 
 

têm. Eu acho que foi isso. Porque eles cassaram, mas mantiveram os direitos 

adquiridos e o Carlos já tinha época para se aposentar e foi graças a isso que 

ele foi aposentado. E graças a isso também que a gente conseguiu sobreviver 

no exílio, porque, como você ia sobreviver? Não tinha emprego no exílio. No 

Chile nós participamos de um projeto do Código Civil, que o Allende estava 

refazendo. Participamos de umas organizações, de umas reuniões, para 

colaborar lá, dentro do possível, mas sem remuneração. Então era muito difícil 

sobreviver no exílio. Graças à aposentadoria é que a gente conseguiu sobreviver. 

Na França, por exemplo, a gente ficava meses sem dinheiro, porque não tinha 

como receber o dinheiro. Então quando ia uma pessoa, de vez em quando dava 

pra mandar para o banco, camuflando, porque tudo eles controlavam, entende, 

não tinha como mandar dinheiro. E tinha que ajudar muita gente porque muitos 

chegavam lá sem um tostão, sem emprego. Daí a necessidade de ter documento, 

de ter carteira de trabalho, de ter carteira de motorista, senão, não podia 

trabalhar. 

 

Centro de Memória do TRT-2: Nesse mesmo ato da aposentadoria pelo AI-5 

do Carlos Figueiredo Sá, foram aposentados também outros três magistrados do 

Tribunal: Alfredo de Oliveira Coutinho e Fernando de Oliveira Coutinho, que eram 

irmãos, e Abrahão Blay. A senhora os conhecia, a senhora acredita que eles 

também participavam do movimento? 

 

Benedicta Savi: Não, eu não sei se eles participavam. Eu sei que o Abrahão 

Blay era muito amigo do Carlos, e era um homem, vamos dizer, bastante 

democrático, entende? Era um homem mais voltado para o social, que os 

demais. Eu não sei exatamente o que ele pensava, mas se ele era ligado ao 

Partido Comunista, ou não, eu não sei. Mas ele tinha ideias bem avançadas, 

nesse campo. 
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Centro de Memória do TRT-2: Vamos falar agora, então, sobre o exílio. A 

senhora falou então, que primeiro morou no Uruguai, eu queria que a senhora 

contasse... 

 

Benedicta Savi: Na Argentina, um pouquinho na Argentina, uns meses na 

Argentina. Argentina, Uruguai, Chile, França e Portugal. 

 

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

pouquinho como que foi? Primeiro a chegada da senhora, como que é ser 

exilada? Esse momento que a senhora se vê distante do país, sendo que a 

senhora estava lutando pelo país. Como que foi o encontro com os demais 

brasileiros que também eram exilados, a senhora mencionou que alguns eram 

já da época de Getúlio Vargas e outros foram chegando. Como que era esse 

encontro com pessoas que tinha a mesma ideologia e estavam passando por 

aquela mesma situação de se verem distantes? 

 

Benedicta Savi: Olha, no Uruguai foi uma coisa muito especial, porque esses 

dois, ou três exilados que já estavam lá deram muito apoio para os novos que 

chegaram. Então, a gente fazia reuniões nas casas deles, reuniões sociais, não 

reuniões políticas. E depois foram chegando um, chegando outro, inclusive o 

marido da Dilma Rousseff, esse advogado também, fazia parte do nosso grupo, 

o Antonio, que era advogado. E ali, também, passaram, depois o João (Jango) 

Goulart, que estava lá, exilado. Então tinha muito contato. Darcy Ribeiro visitava 

muito o Jango Goulart, passava pelo Uruguai, era nosso amigo. Neiva Moreira, 

deputado, também estava lá exilado. O Amauri Silva, que tinha sido ministro, 

também. Tinha muita gente interessante, que tinha participação na política do 

Brasil, de uma forma geral. Sem ser necessariamente dos movimentos de 

revolta contra a ditadura. Tinha gente que não era da ALN e nem do PC do B22, 

tinha gente de todo lado. Tinha muitos jovens, por exemplo, a Ilda Fagundes, 

 
22 Partido Comunista do Brasil. 
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Ieda Chaves, tinha César, que era um médico. A gente se dava muito bem, todo 

mundo se reunia, fazia um almoço, conversava, batia papo, e todo mundo com 

problema de emprego, todo mundo desesperado, porque deixou família. Eu, por 

exemplo, saí para ficar uma semana e sabia que não podia voltar. Outros 

deixaram filhos, deixaram crianças pequenas, entende? Era muito triste, era um 

trabalho. Era um momento... Em que a gente precisava ter um motivo para 

poder sobreviver. Alguns conseguiam trabalho, a gente tinha contato com o 

pessoal do Uruguai, os uruguaios de esquerda eram muito solidários com a 

gente, entendeu? Então a gente teve uma vida bem tranquila, nesse sentido. 

Uma reunião familiar, vamos dizer. Carlos Olavo da Cunha Pereira, que também 

era exilado, tinha uma família grande, com quatro filhos, então a gente se reunia 

no domingo, fazia feijão tropeiro, todo mundo, cada um levava alguma coisa. 

Sabe, as pessoas se davam muito bem. Diferente do Chile, que no Chile tinha 

12, 13 grupos diferentes. Cada um tinha uma tática e uma estratégia para poder 

derrubar a ditadura e aí já tinha muita gente, muita gente, entendeu? Era 

diferente, não tinha mais aquele ambiente familiar. No Chile era mais político, 

porque eram grupos políticos, tinha muitos grupos. Mas os chilenos foram muito 

solidários. Nós, por exemplo, fizemos amizade com muitos chilenos, gente muito 

boa. Então, no Chile tinha Darcy Ribeiro, porque o Darcy também estava lá, o 

José Maria Rabelo tinha uma livraria também lá. Tinha o Geraldo Vandré. Era 

tanta gente que estava lá, que não dá para contar. Então a gente fazia muitas 

reuniões também, mas reuniões para discutir, exatamente isso, cada um tinha 

uma estratégia, e tinha panfletos publicados por vários grupos. Era uma 

miscelânea total, de gente, porque eram muitos exilados, sabe? Tinha gente do 

PC do B, que tinha uma linha, tinha grupo do Partido Comunista, que tinha outra, 

tinha pessoal da ALN, intelectuais que não eram de partido nenhum, mas que 

tinham também ideias diferentes. Então, estava lá, José Serra. Alguns tinham 

contato com o governo, por exemplo: era Darcy Ribeiro, fundamentalmente, que 

tinha contato com o Salvador Allende, que ajudava, inclusive o Allende numa 

série de coisas. Porque ele era muito inteligente, era o geniozinho do Brasil. E o 

resto, se comunicava com as próprias organizações chilenas. Mas foi muito, era 
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muito triste, porque você via famílias desintegradas, completamente 

desamparadas, e notícias de gente que estava sendo torturada, de gente que 

não podia sair do país, porque não tinha condição, tinha que se esconder, porque 

estava sendo perseguida. Tinha a OBAN, que estava torturando gente. Tinha 

gente que estava morrendo. Teve o caso do Vladimir Herzog, teve o caso do 

jornalista, como que é se chamava? O Rubens Paiva. Essas coisas foram 

aparecendo. Então era muito triste, muito triste nesse campo de isolamento. 

Porque você se sente, assim, de mãos atadas, você não sabe que atitude tomar, 

porque você quer voltar, mas não pode voltar, você quer ajudar, mas não tem 

como ajudar. Uma situação muito desagradável. Não era agradável ser exilado. 

A gente tentava. Eu fui uma pessoa privilegiada, porque eu sempre tentei sacar 

dos males o melhor, porque sempre procurei estudar, sempre procurei fazer 

amizade, passear. Fazer alguma coisa para alegrar a vida, porque senão você 

ficava no caos, numa depressão brutal. Muita gente teve depressão, amigas se 

mataram (teve três ou quatro suicídios) porque não é fácil. Muito triste. 

 

Centro de Memória do TRT-2: A senhora disse que buscou coisas que a 

mantivessem alegre, ou que tivessem algum prazer naquela situação. Que 

recordação a senhora guarda com maior carinho desse momento? Se dá para 

tirar situações muito agradáveis, o que te trazem muita recordação? 

 

Benedicta Savi: Tem! Tem, por exemplo, uma das coisas mais agradáveis, eram 

as manifestações que tinham no Chile. Inclusive, o companheiro era o Geraldo 

Vandré. Nós íamos muito juntos às manifestações. Aquelas manifestações 

maravilhosas, de gente, família, criança, avô, criança, bebê. Todo mundo nas 

manifestações pacíficas, e todo mundo gritando: O Chile! Como que era? O povo 

unido, jamais será vencido. É uma frase, meio duvidosa, mas que naquele 

movimento, aquela alegria que você via no povo, nos fazia crer na veracidade 

dela. Salta, quem não salta é (inaudível), e todo mundo saltando. Era uma coisa 

bonita, é uma das coisas bonitas e alegres. Essa é uma ideia que eu fiquei 

sempre, que eu nunca esqueci. Outra coisa foi a amizade com os nacionais, que 
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isso eu sempre procurei fazer. Eu tenho amizades até hoje. Eu sou madrinha, de 

pessoas, de crianças do Chile. Tenho amigos em Portugal, tenho amigos na 

França, tenho amigos no Uruguai. Todo lugar tenho amigos, porque eu sempre 

procurei fazer amizades com os nacionais. Com os nacionais gente boa, e gente 

boa para mim, naquela época, era gente de esquerda [risos]. Porque lá não era 

ainda ditadura. Então, essa era uma das coisas boas. Em Portugal, por exemplo, 

a gente criou um grupo de mulheres exiladas. A gente fazia ginástica, a gente 

estudava, não sei se você se lembra da Heleieth Saffioti, que escreveu “A Mulher 

na Sociedade de Classe”, que era muito minha amiga. A gente estudava o livro 

dela, fazíamos uma reunião e discutíamos o livro dela. Também fazíamos um 

grupo de  ginástica, fazíamos excursões. Por exemplo, era época de colheita de 

azeitona, a gente formava grupos, íamos ajudar os camponeses a colher 

azeitona. Atitudes gostosas, alegres, sabe. Os portugueses são muito amigos, 

agradáveis, simpáticos, solidários, principalmente os do Partido Comunista 

Português. Temos muitos amigos até hoje. Tanto que o advogado nosso lá, que 

era do Partido Comunista, advogou para muita gente, que resolveu problemas 

de muita gente, inclusive nós conseguimos tirar passaportes, nós conseguimos 

tirar 19 passaportes em Portugal. Com aquela Lei de Solidariedade entre Brasil 

e Portugal, que foi criada na época do Salazar para trocar jogadores de futebol. 

A gente aproveitou essa lei, foi com esse passaporte que eu viajei e eles me 

tiraram. Eu queria que vocês recuperassem o passaporte, porque é histórico 

esse passaporte, e a polícia o tirou de mim quando da minha volta, ainda no 

navio. 

 

Benedicta Savi: A gente via tentar pegar ele sim. 

 

Centro de Memória do TRT-2: Vamos tentar fazer a trajetória da senhora? A 

senhora saiu do Brasil, com mala para uma semana e aí chegou no Uruguai. 

Como que foi, a senhora ficou quanto tempo: Dali foi para onde? Vamos tentar 

colocar na cronologia. 
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Benedicta Savi: Bom, eu cheguei no Uruguai, foi dia 10 de maio de 1969. Eu 

tenho a data da entrada do carimbo da fronteira. Outro dia eu encontrei. E depois 

a gente ficou no Uruguai, acho que mais ou menos um ano, um ano e pouco. Aí 

houve a vitória do Allende e a gente foi para o Chile. No Chile a gente ficou até 

a queda do Allende, até 72. Na minha casa no Chile havia muito movimento, a 

gente recebia muita gente, muita gente ia almoçar, ia jantar, porque graças a 

Deus a gente tinha um poder econômico razoável, que dava para atender essas 

pessoas. Mas estava um clima muito cansativo. Eu andava exausta, o Carlos 

também cansado, e mesmo porque a gente tinha tido um terremoto muito 

violento. Aquilo assustava muito, estava muito apavorada com aquilo. 

Resolvemos passar uma temporada em Paris. Pegamos um navio, daquela linha 

verde e fomos a Paris, pensando em passar 15, 20 dias, e depois voltar de avião. 

Compramos passagem de navio e a volta de avião. E nesse ínterim, justamente 

quando a gente chegou em Marselha. Quando o navio apareceu em Marselha, 

ouvimos pelo rádio, que o Allende tinha caído. Aí de novo a gente deixou tudo 

para trás, não pudemos mais voltar, porque os companheiros nossos estavam 

uns saindo para as embaixadas, outros presos. Todo mundo fugindo, e aí 

também tivemos que deixar toda a casa montada e não voltamos mais. O Carlos 

só voltou depois de algum tempo, para poder acertar a questão do apartamento, 

das coisas, porque tivemos que deixar tudo para trás. Chegamos em Paris com 

uma malinha para passar 15 dias. E aí ficamos 7 anos mais, fora. 

 

Centro de Memória do TRT-2: Mas foram preparados só para pouco tempo. 

 

Benedicta Savi: É. E em Paris a gente também teve… Em Paris foi muito triste, 

porque aí a gente foi preso mesmo. Aí nós fomos presos. 

 

Centro de Memória do TRT-2: E como que se deu essa situação da prisão. E 

o que a senhora fazia nesse tempo? A senhora estudou? 
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Benedicta Savi: Eu estudava. Eu fiz um curso de francês jurídico na Sorbonne 

e o Carlos trabalhava assim, com uma pessoa, com uns negócios. Procurava 

fazer negócios, importar coisas do Brasil com os amigos dominicanos, que 

estavam também exilados, que tinham negócios. Procurava fazer alguma coisa, 

porque dar aula não tinha condição. Ele falava bem francês, mas não tinha 

condição de dar aula em Paris. Não aceitavam, porque ele era exilado político. 

Quando a gente chegou em Paris ele pediu asilo político, eu não. Então ele pediu 

asilo, depois que houve o problema do Charlô23, e por causa dele fomos expulsos 

da França. Nós fomos detidos, presos né. Em Guard à Vie, por causa dessa 

história do Charlô. Eles encontraram um documento do Carlos e uma Bereta que 

ele tinha como juiz, na casa de um primo nosso. Primo do Carlos, aliás, que 

morava em Paris. Tinha nacionalidade, residência oficial, e tinha uma filhinha 

francesa. Eles moravam lá. Por causa desse Charlô, o Penatoviski, ministro das 

relações exteriores, que era ministro da Segurança Política, ficou com ódio dos 

latino-americanos. Porque esse tal de Charlô era um terrorista latino-americano, 

e eles armaram uma armadilha para prender esse terrorista. Souberam que ele 

estava na casa de um árabe que era amigo dele e invadiram o apartamento. E 

ele, o Charlô, matou um, ou dois dos agentes de elite do Penatoviski e escapou, 

e eles ficaram furiosos. E nesse ajenamento24 na casa do Eduardo, encontraram 

fotografias de uma amiga de nossos primos. Ajenaram a casa dela e lá 

encontraram fotos dela com os meus primos e a família e tal, e endereço e tudo. 

Ajenaram a casa dos meus primos e lá encontraram o revólver e o passaporte 

do Carlos, com o qual ele tinha saído do Brasil. Então pensaram: estavam 

procurando um Carlos latino-americano, no conceito deles, todo mundo exilado 

era terrorista. Chamado Carlos, tinham um revólver escondido, um passaporte 

falso, era latino. Então bateram na nossa casa de madrugada e fizeram um 

ajenamento lá em casa e descobriram um monte de material de falsificação de 

documentos. Então nos levaram para a prisão, que se chama Guard à Vie. É uma 

 
23 Carlos Chacal, pseudônimo de Ilich Ramírez Sanches, um mercenário de esquerda venezuelano, responsável por 
diversos atentados terroristas na década de 1970. 
24 A entrevistada utiliza o termo “ajenar”, do espanhol, que em tradução livre significa alienar, como sinônimo de revirar 
os objetos em um domicilio, no contexto de uma busca policial. 
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cela pequenininha, que você fica com uma cama estreita, e tem uma janela na 

frente, com a cortina do lado de fora. Eles ficam abrindo toda hora, para ver se 

você não está se matando, para ver o que você está fazendo. Guard de la vie25 

mesmo. Uma situação muito desagradável. E nós ficamos aí uma semana, com 

12 horas diárias de interrogatório. O meu depoimento bateu com o do Carlos. 

Eu disse: quem faz a falsificação sou eu. Eu faço porque tem que ajudar os meus 

companheiros que não podem trabalhar, não têm carteira de motorista, não têm 

documento, não podem matricular as crianças, não tem nada. Uma vez eles 

pegaram o meu passaporte, e disseram: o que que tem aí no seu passaporte 

falsificado? Eu falei: só o que eu falei, só uma adição, um aditivo. Ele falou 

assim: não senhora, isso acaba de chegar da polícia técnica. Aí eu disse: se sua 

polícia técnica disse que tem mais alguma coisa, é porque ela não é competente. 

O que tem aí é o que eu já mencionei. A senhora responde assim, porque aqui 

não tem tortura, se a senhora estivesse no seu país a senhora não responderia. 

Era o jeito que eles falavam. Então, essa gente, esses franceses, descobriram 

que nós não éramos o que eles imaginavam. Eu disse: eu faço por isso, porque 

sou contra a ditadura e faço o que pudermos fazer para ajudar os nossos 

companheiros exilados, não temos nada a ver com a política francesa, nada, 

nada, nada. Só estamos tratando do nosso país. E o meu depoimento bateu com 

o do Carlos, também. Ele disse exatamente a mesma coisa, entendeu. Então o 

juiz chamou o Carlos, como colega, e disse: olha, tem duas saídas, o senhor 

pode ficar dentro de uma região, entende, da Aix-en-Provence, por exemplo. 

Não sair da região, da Provença, mas sua mulher, ela tem que pegar uma pena, 

porque ela confessou que falsificou documentos. Ou, tem uma terceira opção, 

se vocês tiverem alguém que os receba, vocês podem ser expulsos. Então o 

Carlos falou: nós vamos para Portugal. E foi aí que o Carlos ligou para o Cônsul 

de Portugal, que era nosso amigo, e ele nos deu visto. Ele ligou para o Mario 

Soares, que mandou nos receber. Os nossos algozes nos acompanharam até em 

casa. Fizemos a nossa mala. De novo, deixamos todo o apartamento montado. 

 
25 Em tradução literal do francês para o português: guarda da vida. 
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Fizemos a malinha e fomos para o aeroporto. Nos acompanharam até dentro do 

avião. E aí nós fomos para Portugal, e lá ficamos três anos. 

 

Centro de Memória do TRT-2: E como foi essa última etapa? 

 

Benedicta Savi: Portugal? Portugal foi a melhor de todas. Quando descemos 

do avião, foram nos esperar no aeroporto. Tinha uma porção de amigos entre 

eles: Márcio Moreira Alves, David Lerer, etc. E quando a gente chegou, foram 

nos levar para jantar num restaurante muito bonito, que tinha um pátio. Quando 

eu desci, tinha uma senhora de negro sentada, uma das coisas mais lindas, que 

eu nunca me esqueci, mexeu com o coração. Eu desci, quando eu cheguei no 

pátio, a senhora falou: Boa noite, senhorita! Aquele boa noite, soou assim para 

mim, sabe, como uma coisa tão linda. Eu falei: ai meu deus, minha língua, agora 

falando em português, que bonito. E aí ficamos ali um tempo, uma estada 

maravilhosa, porque os portugueses são espetaculares, e a relação ali com os 

porto-brasileiros, também, era muito boa. Nessa altura o pessoal estava mais 

calejado, já não tinha tanta gente. A coisa já estava amainando aqui, mais ou 

menos. Já se falava em anistia. Mas tinha gente que já estava lá há algum 

tempo. Depois tinha os portugueses que eram também, gente muito boa, que 

ajudou muito os exilados políticos, lá em Portugal. Então lá, também, eu fui para 

a Faculdade. Fui fazer um curso de história da península ibérica na Faculdade de 

Lisboa, e também a gente montou um grupo de estudo, para discutir problemas 

de Brasil, feminismo, essas coisas, para ter o que fazer. Porque, senão, você não 

aguenta. Então, viajava muito, porque a viagem era barata na Europa. Você 

viaja muito barato, de trem, de ônibus. Assim viajava, conheci vários países, 

aproveitei que estava lá. Por isso que eu digo, tirar o proveito, uma das coisas 

que eu sempre me considerei privilegiada, por isso, porque eu soube tirar 

proveito da situação, não fiquei chorando, dependente, entediada, em 

depressão. Isso é muito importante. Porque você consegue se manter. 
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Centro de Memória do TRT-2: Como é que era a relação da senhora com o 

Brasil. Com a família, com amigos, com os companheiros, como é que se dava 

isso, como que a senhora tinha notícias das pessoas? 

 

Benedicta Savi: Por cartas, por cartas, muitas cartas. Tenho muitas cartas, 

você viu! Tenho mais outro pacote, assim. Muitas cartas, mas a gente se falava 

também por telefone, que era caro, mas a gente falava de vez em quando, por 

telefone. E era aquele contato normal da família: saber que nasceu uma criança, 

nasceu outra, outro já fez tantos anos e tal. E a saudade né, a saudade é mortal, 

a saudade é muito grande, a saudade é dolorosa, porque pensar que você está 

longe de um país seu, que você luta por ele, que você gosta do seu país e que 

você não pode chegar ali, que você não pode entrar, entende? Que você não 

cometeu nenhum crime. O crime de pensar? O crime de pensar diferente? Não 

é verdade? E isso é uma coisa que martiriza a cabeça de uma pessoa. Então, se 

você não toma uma atitude para fazer alguma coisa, tinha muita gente que 

ficava meio biruta. Outro partia para as drogas, outro ficava meio maluco, fazia 

besteira. É muito triste, a gente fala de exílio, mas é preciso viver o exílio para 

saber o que custa, quanto custa, sabe. Quanto custa sentimentalmente, porque 

não é só a questão econômica, porque a questão econômica todo mundo se vira 

mais ou menos, mal ou bem, sempre tem alguém solidário, sempre tem alguém 

que ajuda, mas o que vai dentro aqui de você, isso você não esquece. Aquela 

saudade dolorosa, dolorida, saudade da tua terra, do seu país, até das besteiras: 

da sujeira, do ar poluído, sei lá, de tudo. Você começa a sentir saudade, e a 

saudade mata, é muito triste. Mas Portugal foi uma coisa muito boa, foi muito 

bom, foi a melhor época do exílio, foi uma época muito boa, apesar de tudo. 

 

Benedicta Savi: Já no Brasil eu fui do Conselho da Condição Feminina, fui uma 

das fundadoras do Conselho Estadual da Condição Feminina. 

 

Centro de Memória do TRT-2: Eu achei a nomeação da senhora para o 

Conselho. 
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Benedicta Savi: Ah, achou? Nossa, mas também vocês acham tudo. 

  

Centro de Memória do TRT-2: Quando a senhora falou eu fui procurar o resto 

da composição. Tem o Eva Blay no meio. 

 

Benedicta Savi: Tem a Eva Blay, Ruth Cardoso, Heleieth Saffioti, etc. Eu tenho 

a revista aí. Eu tenho a revista toda com as fotografias. 

 

Centro de Memória do TRT-2: Eu o achei na internet, eu queria achar o 

documento original, mesmo né. Depois eu tenho que procurar para ver se eu 

acho ele original, do diário oficial. 

 

Benedicta Savi: Eu acho que eu até tenho. 

  

Centro de Memória do TRT-2: Eu estava conversando com um amigo meu o 

Lucas, que trabalha com a gente. Ele gosta muito da Saffioti, tudo. Esse livro, 

eu estou procurando esse livro, faz ó. Porque está esgotado. 

 

Benedicta Savi: Jura? 

 

Centro de Memória do TRT-2: Você não acha. 

 

Benedicta Savi: Eu tenho. 

 

Centro de Memória do TRT-2: Eu o achei num sebo para comprar usado, por 

150 reais. 

 

Benedicta Savi: Jura? Esse, a Mulher na Sociedade de Classes? 

 

Centro de Memória do TRT-2: Porque pede no mestrado da Unicamp. 
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Benedicta Savi: Ela foi muito minha amiga, uma intelectual muito ativa no 

campo da Sociologia e do Feminismo. 

 

Centro de Memória do TRT-2: Na Comissão ela trabalhou junto com a 

senhora? 

 

Benedicta Savi: Ela era colega minha da Comissão. Era ela, eu, a Ruth Escobar, 

a Ruth Cardoso, mulher do Fernando Henrique. A Marta Suplicy não, a Marta 

Suplicy era do grupo, mas ela não participou. Ah, é tanta gente, a Iara Prado. 

Não me lembro agora. 

 

Centro de Memória do TRT-2: Eu sou formado em sociologia e a senhora 

falando esses nomes eu fico com uma inveja. Nossa, a senhora conviveu com 

tudo isso de gente. 

 

Benedicta Savi: É, porque? 

 

Centro de Memória do TRT-2: É que a senhora conviveu com nomes que a 

gente lê, e eu fico: cara, como assim? 

 

Benedicta Savi: É? 

 

Centro de Memória do TRT-2: Eu ouço a senhora falando os nomes eu fico: 

que inveja, que inveja! 

 

Centro de Memória do TRT-2: Eu sou amiga de quem você lê. 

 

Benedicta Savi: Eu tenho uma amiga, Mariana, que participou da luta 

estudantil lá na Bahia.Ela é muito socialite, mas ela tem um complexo. Quando 

eu falo alguma coisa ela fala: Ai, mas você conviveu com Darcy Ribeiro, meu 
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deus, com Gilberto Freire. Falei: Ué? Nossa, mas ela fala: Ai, mas eu não 

acredito, que não sei o que. Para ela parece que é uma coisa de outro mundo. 

 

Centro de Memória do TRT-2: Mas é! (risos). 

 

Centro de Memória do TRT-2: A primeira vez que eu vi a senhora falando: 

Vandré cantava com a minha sobrinha, músicas que ainda não tinha gravado.  

Eu parei e fiquei: Vandré, e a senhora falou, Vandré, e eu Geraldo? E ela: É! 

 

Benedicta Savi: Ele ia fazer macarrão aqui na minha casa. Ele fazia 

macarronada lá, para gente. Era meu colega de passeata lá no Chile. Nós íamos 

juntos para as passeatas. Porque o Carlos não ia em passeata, ela não gostava. 

Ele não gostava de aglomerações. Eu ia com o Vandré, sempre. E o Darcy vivia 

lá em casa, era nosso companheiro de buraco, com a Berta. Inclusive dizem que 

foi apaixonado por mim. Dizia sempre que fui o único amor platônico que ele 

teve na vida, porque ele era muito amigo do Carlos, né. Eu tenho uns livros 

dedicados aqui para mim. Ele chamava o Carlos de Charlô. 

 

Centro de Memória do TRT-2: A polícia francesa não podia ver isso de jeito 

nenhum... 

 

Benedicta Savi: Então ele diz, na dedicatória ele diz: Charlô meu irmão, Ditinha 

mon amour! Ele sempre escreve assim. Ele era muito legal, muito, muito 

inteligente. Acho que foi a melhor cabeça que já teve nesse país. Muito 

inteligente ele era. Pena que tenha morrido tão cedo. 

 

Centro de Memória do TRT-2: E como que foi o trabalho da senhora, eu vou 

fazer um rápido parêntese, o trabalho da senhora no Chile, no esboço da nova 

constituição chilena? 

 

Benedicta Savi: Não foi o esboço, foi o projeto da renovação do código civil. 
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Centro de Memória do TRT-2: Ah, isso, exatamente! Como que foi isso? 

 

Benedicta Savi: Chegou isso porque o Darcy, que era muito amigo do Allende, 

que lhe disse: nós estamos criando uma comissão para estudar, fazer uma 

reforma do código civil. Darcy disse: olha, você poderia convidar um amigo meu, 

é Juiz brasileiro, que pode dar um palpite. A mulher dele é advogada também, 

eles poderiam ajudar um pouco. E nós participávamos das reuniões. A gente 

discutia um artigo e outro. Durou muito pouco tempo isso, porque logo depois a 

gente viajou, e, nem sei se ficou pronto o projeto. Acho que não, porque, depois 

veio aquela coisa de movimento. Lá, antes da gente sair já estava muito séria a 

situação. Já havia muitos boicotes dos Estados Unidos. Uma vez faltou chupeta. 

Eu nunca vi isso. Faltou chupetas para bebês. Não tinha chupetas, as mães 

estavam desesperadas. Depois descobriu-se, dentro do rio Mapocho, uma 

quantidade bárbara de chupetas jogada no rio. Depois aconteceu a mesma coisa 

com linha, linha de costura. Até guardei, até pouco tempo, um vestido lilás, que 

eu mandei fazer, com costura de linha vermelha. Não existia linha, as mulheres 

ficavam desesperadas, porque você não comprava linha. Aí descobriu-se 

também que eles compraram quase todo o estoque de linha e jogado no rio. 

Depois não existia papel, papel para embrulho. Não existia papel, nem para 

presente, nem para embrulho, nem papel nenhum. Sabe esse tipo de boicote, 

já durante a época que a gente estava lá, já estava começando com o Allende. 

Foi uma pressão brutal. Depois teve greve dos caminhoneiros, depois não sei o 

que. Até que veio o golpe. Mas já à época estava muito ruim, muito difícil. 

 

Centro de Memória do TRT-2: Em que momento, chegou-se à decisão, que 

estava na hora de voltar? O que que fez a senhora, na verdade, vocês, discutirem 

isso e falar: ok, deu. Porque ainda não tinha Anistia. 

 

Benedicta Savi: Então, não tinha Anistia. 
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Centro de Memória do TRT-2: E não tinha ninguém retornando. 

 

Benedicta Savi: O processo da Anistia já estava em pauta. Aqui já se falava, 

Terezinha Zerbini estava aí nesse processo, e ela foi minha colega depois no PDT. 

Mas ela estava nessa coisa de anistia. O processo de anistia, estava um 

movimento, a Ruth Escobar, tinha uma porção de gente que estava. E a gente 

já estava acompanhando lá. A gente recebia jornais todo dia. Íamos na Varig26, 

aquela época tinha Varig. A gente ia na sala da Varig e lá tinha aqueles jornais 

que a gente lia. Todo dia. E quando não, o pessoal mandava do Brasil jornais 

com as novidades. E também quando tinha uma coisa muito importante, às 

vezes, telefonavam. Meu irmão, ou a minha irmã, ou o meu cunhado, alguém 

ligava dizendo: Olha, aconteceu isso e tal. Então o processo de anistia já estava 

em andamento. Aí o Carlos foi absolvido pela junta militar. Saiu absolvido. Ele 

tinha sido condenado, depois recorreram e ele foi absolvido, porque não se 

provou nada contra ele. Então ele falou: Agora eu voltar. Eu fui absolvido. Não 

tenha dúvida, agora eu volto. Aí, todo mundo: Ah, você vai voltar ainda, não 

espera a anistia não? Ele voltou em fevereiro, a anistia saiu em setembro. E aí 

ele falou: Não, eu vou voltar. E decidiu voltar mesmo, porque ele tinha sido 

absolvido. Então ele voltou e eu fiquei, para poder entregar a casa, vender carro, 

essas coisas. A gente tinha comprado um Fiatizinho, e a gente já tinha deixado 

o apartamento. Deixamos o apartamento, fomos morar no York House, aliás o 

York House é uma casa que era o antigo convento onde o Eça de Queirós 

escreveu Os Maias. E lá se hospedavam Leonel Brizola, o Arraes, Gilberto o 

Freire, todo mundo se hospedava nessa casa. E a gente foi morar lá, o Darcy, 

por dois meses, três meses antes de o Carlos voltar. Entregamos a casa, porque 

o contrato vencia e ele queria voltar. Então a gente entregou o apartamento e 

fomos morar nesse York House. E ele voltou… E eu fiquei mais dois meses para 

tratar de vender carro, vender coisas e tal. Fui comprar um monte de toalha da 

Ilha da Madeira, para vender depois aqui. Porque pensei: sei lá, o que que vai 

 
26 Empresa aérea. 
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acontecer. Acabei vendendo um monte. Eu vendi uma porção, menina, ganhei 

um dinheirão. Ainda fiquei com um ou duas por aí. Mas, então, essas coisas 

todas eu tive que fazer. E ele voltou e aconteceu o que vocês sabem né, os 

jornais deram como boi de piranha: Volta o Carlos Sá, como boi de piranha. Que 

era o primeiro que estava voltando dos exilados e tal. Depois veio a anistia e 

antes mesmo da anistia alguns começaram a voltar. Voltou Almino Afonso, o 

próprio Brizola voltou depois da anistia. O Brizola acho que foi depois da anistia. 

E o pessoal foi voltando, mas o Carlos foi o boi de piranha, realmente. Ele veio 

com a cara e a coragem. E eu, depois de dois meses, ou três meses que, já 

estava tudo resolvido, eu voltei. 

 

Centro de Memória do TRT-2: Como foi? 

 

Benedicta Savi: Eu voltei de navio, porque eu tinha que trazer a bagagem. Pela 

primeira vez eu trouxe tudo que precisava, porque todo o resto a gente ia 

deixando para trás. Duas casas a gente tinha deixado, montadas. E eu voltei de 

navio e com o passaporte português, aquele passaporte... Porque antes, eu tinha 

conseguido em Paris, um passaporte, nós tínhamos uns amigos haitianos, 

exilados lá. E o Cônsul de Santo Domingo, dominicano não gente, haitiano, pelo 

amor de deus, haitiano. Estou confundindo as ilhas. Esse, o embaixador do Haiti 

em Bruxelas era amigo nosso, porque ele era parente de um haitiano que morava 

em Paris, que era nosso amigo. E eu estava com esse problema de passaporte, 

porque tinha voltado de Londres, não tinha conseguido passaporte, não me 

deram. Tanto que o embaixador era meu amigo. Ele era pai de uma amiga 

minha, eu me hospedava na casa dele, junto com o compositor máximo aí, da 

Bossa Nova. Como que é, ai meu deus, qual o nosso maior compositor aí, de 

música que morreu há alguns anos, de cabelo branco, bebia pra caramba? Chuta 

aí! Vinícius de Morais! Nós ficamos hospedados na casa desse amigo, lá em 

Londres. Ele era embaixador em Londres. Por que que eu mudei de assunto? Ah, 

porque lá eu pedi o passaporte. E ele falou: olha, eu mandou vários telegramas 

para o Brasil, e a resposta era sempre: não. Eu falei: olha, acho que você não 
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fez muito esforço. Até que um dia ele disse para mim: olha Ditinha, eu fiz tudo 

que pude. Ele falou: ou o seu passaporte, ou o meu emprego. Aí eu brinquei 

com ele: você precisa muito do seu emprego? Mas, enfim, eu voltei para Paris, 

e contei essa história para o haitiano que estava jantando lá em casa e ele falou: 

eu vou conseguir um passaporte para você, haitiano, diplomático. Porque o 

embaixador do Haiti em Bruxelas é meu primo. Aí eu falei: ah tudo bem! Aí 

depois de uns 15 dias ele mandou o passaporte. Um passaporte haitiano, mandei 

uma fotografia, ele pôs a foto. Mas só que ele pôs o nome Benedict Savin, para 

ficar bem francês (risos). Acabei não usando nunca, aliás eu fui uma vez a 

Londres com o passaporte e voltei. Mas não tinha jeito de eu ir para o Brasil com 

esse passaporte. Aí, quando fui para Portugal, a gente conseguiu um passaporte 

e eu voltei para o Brasil com ele. Foi o que eles tiraram. Quando eu entrei no 

navio, eu fiz amizade com o Cônsul da Itália, que estava vindo da Itália para o 

Brasil. E era casado com uma mulatinha brasileira linda, e a gente fez amizade 

e tal e ele era do Partido Comunista, e eu contei para ele a história do porque 

que eu estava voltando: piriri, parará, parará. Porque, quando o navio saiu, eu 

fiquei lá me despedindo de todo mundo no cais, aquele monte de gente, o 

Marcito: Márcio Moreira Alvez, tinha um levado um ramo de cravos, desse 

tamanho, vermelho, sabe. E eu estava com aquele ramo de cravos. E quando o 

navio foi se afastando e todo mundo fazendo assim [gesto de despedida com as 

mãos], eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, chorar, e aí tinha uns 

mexicanos cantando Cielito Lindo, e eles falaram: Vem aqui cantar conosco. Eu 

comecei a cantar com eles para disfarçar e depois esse Consul chegou: Por que 

que você estava chorando? Então contei para ele, o que que aconteceu e tal e 

nós fizemos amizade. Quando chegou no Rio de Janeiro, a minha irmã, a Maria27, 

ela namorava um procurador geral da república naquela época e eles decidiram 

pegar o navio no Rio, o mesmo navio, para vir comigo. Para ver se acontecia 

alguma coisa. Aí quando chegou no Rio de Janeiro eles me chamaram pelo 

microfone, eu já sabia, e era a polícia federal, a polícia já estava lá, dentro do 

 
27 Maria Antônia Savi, irmã de Benedicta, foi servidora do TRT-2 de 1962 a 1980. Faleceu em 2020. Maria Antônia 
cedeu entrevista ao Centro de Memória do TRT-2 em 2019, como parte do projeto “Memórias Narradas”. 
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navio. Aí tiraram o meu passaporte e me acompanharam até aqui. Então, aqui 

já desceu, aquela foto que você levou é e aquela chegada ali, que está o pessoal 

do DOPS atrás. E chegamos, estava aqui o Jarbas Vasconcelos, o Almino Afonso, 

David Leres,  tinha um monte de gente com o Carlos, esperando no cais. Bom, 

aí me deixaram ir para casa: você vai para casa, mas amanhã tem que dar 

depoimento. Revistaram minha bagagem, abriram tudo, pegavam roupa, os 

vestidos e faziam assim, ó, na barra [revirando o conteúdo da mala com as 

mãos], para ver se não tinha… Uma coisa tão ridícula, que você não faz ideia. E 

aí foi, que depois me deixaram em paz, porque viram que também não... Fui lá 

depor no dia seguinte e contei aquelas coisas todas. E acabou a história, aí ficou 

tranquilo. 

 

Centro de Memória do TRT-2: A senhora retornou. 

 

Benedicta Savi: Entrei com o processo no Tribunal, pedindo reintegração. A 

sentença relator foi linda e aprovada por unanimidade. Então, me reintegraram 

no Tribunal. Nessa altura eu tinha sido chamada para trabalhar no Memorial da 

América Latina, como assessora do presidente do Memorial, Paulo de Tarso 

Santos. Então eu fui curadora lá e coordenava três projetos. Mas aí eu pedi uma 

licença e voltei para o Tribunal, assumi e fiquei uns 3 meses até pedir a 

aposentadoria. Porque, nesse ínterim, eu já tinha 32 anos de contribuição, 

porque eu comecei a trabalhar com 14 anos. Então, com 14 anos eu já pagava 

o INPS, IAPI naquela época, e contaram os 10 anos de exílio. Nessa eu já pedi 

a aposentadoria. Eu fui aposentada cedo. Hoje já não seria possível. 

 

Centro de Memória do TRT-2: Na nossa época, quando acontecer, lá pelos 95 

a gente consegue. 

 

Benedicta Savi: Acho que uns 80 por aí. E é de uma injustiça, né. Por exemplo, 

eu comecei a trabalhar com 14 anos, não tinha 14 anos, eu ia fazer 14 em abril 

e comecei a trabalhar em fevereiro. Precisou pedir autorização para o juiz. 
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Agora, você tem que ter 25, 30 anos agora, de contribuição. Então, de 14 com 

30, são 44. Então, com 44 anos eu podia me aposentar, aí eu me aposentei com 

um pouco mais, acho que 48, por aí. Mas, uma pessoa que começou a trabalhar 

com 25, depois de formado, ele vai trabalhar, mais 30 anos, ele vai se aposentar 

com 55 anos. 

 

Centro de Memória do TRT-2: Mas daí tem a idade mínima, na verdade. 

 

Benedicta Savi: Então, era o meu raciocínio. Ele começou com 30, ele vai se 

aposentar com 55, mas como a idade mínima é 65, se for homem, ele vai 

trabalhar mais 10 anos, certo? Agora o outro, que começou a trabalhar com 14, 

deveria se aposentar com 44, mas ele vai trabalhar mais 21 anos. É uma 

injustiça, porque não tem sentido isso, esse pessoal é louco. Parece, eu falei 

com o advogado do sindicato, do Sintrajud, ele está fazendo palestra por aí, em 

todos os tribunais, sobre a previdência, sobre a mudança da previdência. Porque 

eu acho que eles vão convocar uma greve geral para mudar essa previdência, 

porque o negócio está muito sério. 

 

Centro de Memória do TRT-2: Ainda. 

 

Benedicta Savi: Ainda não acabou? 

 

Centro de Memória do TRT-2: Quando o Carlos Figueiredo Sá voltou, ele 

também pediu o retorno dele ao Tribunal. A senhora se lembra como foi isso? 

 

Benedicta Savi: Não, eu não estava aqui nessa época, eu não tinha chegado 

ainda quando ele entrou com pedido de reintegração. Mas eu não me lembro se 

ele chegou a assumir, ele chegou a assumir alguns meses, perece que depois 

saiu. É isso mesmo. Eu não estava, mas eu acho que foi o Hélio Fonseca que 

insistiu para ele pedir, que era amigo dele, acho que ele que foi advogado 

inclusive do pedido, não tenho muita certeza. 
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Centro de Memória do TRT-2: Ele faleceu em 82. 

 

Benedicta Savi: 82. É, cinco de julho. 

 

Centro de Memória do TRT-2: Como que foi isso? 

 

Benedicta Savi: Ele estava aqui. A gente tinha chegado fazia uns três anos, 

por aí. Ele teve um câncer de laringe. Teve um câncer de laringe e, depois que 

eu descobri, queríamos fazer um tratamento. Eu descobri em Menton, no Sul da 

França, um químico, que fazia tratamento de oxigenação das células. Eu 

consegui contato com ele, liguei e ele disse: vocês podem vir para cá, que ficam 

na minha casa, hospedados. E eu levei o Carlos para fazer esse tratamento lá, 

em Menton, porque havia outra possibilidade, o câncer estava muito avançado. 

Havia a chance de colocar um aparelhinho, fazer uma cirurgia e colocar o 

aparelho e você falava através do aparelho. E ele disse que não queria de jeito 

nenhum, que ele não queria ser mutilado, e que ele ia tratar, se puder tratar, 

tratava, senão... Aí, então, nós procuramos todos os meios, e um deles foi esse. 

Fomos a Menton, ficamos lá uma temporada, quase um mês, fazendo um 

tratamento de oxigenação das células. Até que um dia ele começou a perder 

noção. Por exemplo, a gente estava jogando baralho, ele baixava dois reis e uma 

dama, dois ases e um quatro, sabe. Estava embaralhando, de vez em quando 

dizia coisas sem sentido. Por exemplo, dizia assim: Olha, bem, precisamos ir 

embora daqui, porque esse casal aí matou os filhos e escondeu no porão. Porque 

que você brigou com os militares? Agora eles vão cobrar a dívida que você tem 

com eles. Coisas desse nível. Aí eu falei com o Renné, que era o senhor lá, e ele 

disse: vamos levá-lo a um médico. Porque ele não era médico, ele era químico, 

e tinha inventado esse processo, já tinha curado muita gente com a oxigenação 

das células. E quando fomos ao médico, ele examinou, e o Carlos e disse: quanto 

tempo eu tenho de vida? O médico disse: eu não sei, o seu caso é muito grave, 

eu não sei, não posso dizer, só deus sabe dizer quanto tempo você tem, mas o 
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seu caso é muito grave. Aí, ele foi conversar separado com o Renné, com esse 

senhor, médico. Eles começaram a conversar em patoá, uma linguagem da 

região, e que é uma língua tudo misturada, mas eu entendi tudo o que eles 

falavam. E ele falou: olha, você tem que tirar esse senhor da tua casa, rápido, 

porque se ele morre na tua casa, você pode ser processado por exercício ilegal 

da medicina. Ele está muito mal, ele não tem muito tempo de vida. Ele foi tão 

elegante, que ele não disse nada para mim. No dia seguinte eu falei: olha Renné, 

vamos embora, eu preciso voltar, eu levo o aparelho, faço o que eu puder fazer, 

mas faço em casa. Eu falei, não vamos ficar aqui, vai que acontece... Aí ele 

falou: se você faz questão, não precisa ficar, mas se quiser ficar, fica. Mas aí, eu 

decidi que íamos embora. Conseguimos uma passagem na Airfrance, rapidinho 

e tal. E no avião, ele morreu. Ele começou a passar mal, mal. E aí, teve muita 

turbulência e, de repente ele, falou: põe a mão aqui. Eu pus a mão na cabeça 

dele e ele estava gelando. Aí corri chamei a aeromoça, falei: chame um médico, 

por favor. Fui pegar uma injeção, que o médico tinha dado para eu levar. Quando 

eu fui pegar assim, chegou um médico bateu nas minhas costas e falou em 

francês: Não vale a pena, ele já está morto. Tinha um médico francês e um 

chileno. Porque o avião depois ia para o Chile. Ele caiu no banco, tinha um banco 

só para nós, grande, ele caiu ali, morreu no avião, em pleno ar. Aí descemos no 

Rio de Janeiro, dia do campeonato mundial de futebol. Tudo fechado, feriado. 

Por sorte meu cunhado, irmão dele, que era juiz, mais um outro senhor, que era 

do SNI, amigo dele, onde a gente ficou escondido, quando ficamos no Rio, 

conseguiram arrumar tudo lá dentro do avião, puseram no caixão, no aeroporto, 

e veio para cá de avião, já embaixo. Do Rio para cá, já veio no porão. Chegamos 

aqui, nove horas da noite. Já tínhamos avisado o pessoal. Aí fizeram o enterro 

aqui na Consolação. O enterro foi lindo. Estava cheio de gente: David Lerer e 

Almino Afonso fizeram discurso. Tinha um monte de gente esperando. Foi um 

enterro bonito. 

 

Centro de Memória do TRT-2: E como é a vida senhora no pós-aposentadoria? 
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Benedicta Savi: Eu fui trabalhar no Memorial da América Latina. Trabalhei lá, 

acho que 4 ou 5 anos. Coordenei os projetos de intercâmbio cultural latino-

americano para jovens. Depois, um outro projeto de datas nacionais latino-

americanas. E foi aí que eu fiz muita amizade com os latino-americanos. Eu 

tenho muitos amigos latino-americanos hoje. Cônsul do Peru, do Chile, gente 

por todo lado. E depois fiz uma parte de curadoria de exposições do Memorial. 

Fiquei lá até a gestão Covas. Depois saí. E aí, eu fazia parte de uma ONG, que 

se chama Oficina dos Direitos da Mulher, com a Norma Kyriakos da OAB, a 

Adriana Gragnani. Trabalhei no COJE – Centro de Orientação Jurídica e 

Encaminhamento à Mulher, atendendo e orientando mulheres vítimas de 

violência, na Comissão da Mulher Advogada. Atuei nos primórdios da criação do 

PDT de Brizola. Fui coordenadora da Revista Cadernos Trabalhistas, trabalhei no 

SAC – Serviço de Assistência à Criança, da Secretaria de Justiça de São Paulo. 

Depois eu dei assistência, uma temporada, e parei. Porque estava meio cansada. 

Então, agora, eu faço nada. Eu estou fazendo um curso de Óciologia. Inclusive, 

fiz um cartão agora: “Benectiva Savi Óciologa”. Porque eu vivo no ócio. Todo 

mundo acha graça, porque é verdade, eu fiz mesmo um cartãozinho, pus 

óciologa. Porque a pessoa pergunta o que você faz, onde você está? Não, não 

estou. Você está no Memorial? Não, não estou. Então eu falei: olha, eu estou 

fazendo isso aqui. Agora eu estou óciologa. Só viajo, quando posso, viajo muito. 

Tenho um grupo de amigos que viaja para a Ásia, que eu amo a Ásia. E a gente 

vai de vez em quando. E aí cuido de casa, porque aqui eu sou marido, mulher, 

pai, mãe, tio. Então, tenho muitos sobrinhos e tenho muitos amigos. 

 

Centro de Memória do TRT-2: Se a senhora pudesse fazer um balanço dessa 

etapa da sua vida. Da década de 60 até o seu retorno. Como a senhora poderia 

resumir essa etapa? Foi uma época em que a senhora fez o quê e valeu a pena? 

 

Benedicta Savi: Valeu! Valeu a pena! É como eu dizia para você. Tem uma 

época, tudo na vida está jogado no tempo e no espaço. Há determinada época 

da tua vida que você tem que tomar atitudes. Então, todas as épocas da minha 
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vida foram tomadas atitudes. Na minha opinião, corretas. Por isso que eu digo, 

que se eu tivesse que repetir, repetiria tudo. Tudo, não voltaria atrás nem uma 

grama. Porque as coisas vão acontecendo e você vai fazendo parte delas, não 

tem como fugir, não é? Se eu tivesse me desesperado, eu acho, talvez tivesse 

sido muito triste, mas eu não consegui fazer isso, eu tive força para poder 

aguentar, tive temperamento, talvez. Talvez um pouco alegre demais, se você 

quiser, sabe, um pouco exagerada, mas eu tive tudo que uma mulher podia ter. 

Tive muitas alegrias, tristezas, tive muitos amores, tive muitos amantes e tenho 

muitos amigos. O que mais? Tive uma vida que realmente foi muito cheia de 

atividades, de atitudes. Vivi, enfim. Hoje eu estou vivendo de lucro, não é? Com 

80 anos, que mais que eu quero? Relembrar, ler, de repente escrever, ouvir 

música. Leio muito e viajo quando posso. Antes que comece o reumatismo, ou 

a artrose impedir de você de andar, eu estou viajando.  

 

Centro de Memória do TRT-2: Está certo! Muito obrigada! 


