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Centro de Memória do TRT-2: Bom, seu Décio, a gente queria saber, antes de falar um pouquinho 

sobre Tribunal, a gente queria saber como foi a sua infância, como era a família do senhor, onde 

que o senhor morava… 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Certo... bom, tinha o meu pai, que foi presidente do Tribunal1, e a 

minha mãe, que era dona de casa, e eu morava, naquela época, na rua Santa Cruz, aqui na Vila 

Mariana. E quando eu fui nomeado, na presidência de Hélio Tupinambá Fonseca2, eu comecei a 

trabalhar tinha cinco juntas instaladas na rua Conselheiro Crispiniano, esquina com a Sete de Abril, 

um prédio comum, que eu me lembro naquela época a Justiça do Trabalho era mais vinculada ao 

Ministério do Trabalho e não era ainda pertencente ao Poder Judiciário3. Tanto que tinham os 

vogais, que chamavam naquela época, que era o juiz vogal dos empregadores, vogal dos 

empregados, e funcionava na rua Conselheiro Crispiniano, 29, naquela época eu me lembro bem. 

Foi ali que eu tomei posse e comecei. O diretor-geral era Mário Pimenta de Moura4, um grande 

amigo meu, entendeu? Mas ele tinha uma idade mais avançada do que a minha, mas éramos 

grandes amigos, entendeu? Era gaúcho ele.  

 

Centro de Memória do TRT-2: Eu vou pedir só.… (a gravação é interrompida) 

 

Centro de Memória do TRT-2: O senhor entrou em 1948 no tribunal e o seu pai já fazia parte da 

Justiça do trabalho?# 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Já, era juiz da 5ª Junta.  

 

 
1 Decio Luiz de Toledo Leite é filho de Décio de Toledo Leite, magistrado do TRT-2 entre 1941 e 1967; e presidente do 
Regional entre 1959 e 1963; e de Maria Helena Garcia Leite.  
2 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. 
3 De sua instalação, em 1941, a 1946, a Justiça do Trabalho foi subordinada ao Poder Executivo, mais especificamente 
ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Foi apenas a partir da Constituição de 1946 que a JT passou a integrar 
o Poder Judiciário.  
4 Mário Pimenta de Moura foi servidor do TRT-2 entre 1941 e 1965, quando faleceu. Foi o primeiro secretário do 
Conselho Regional do Trabalho da 2ª Região (nomenclatura do TRT-2 entre 1941 e 1946) e diretor da Secretaria do 
Tribunal, entre 1948 e 1965. Nasceu em 1897, em Vila de São Martinho-RS.  
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Centro de Memória do TRT-2: Como que ele entrou? 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Nomeado, se não me engano, por indicação do governador Ademar de 

Barros5. 

 

Centro de Memória do TRT-2: E o senhor... como que decidiu que queria trabalhar na Justiça do 

Trabalho? 

  

Décio Luiz de Toledo Leite: É... quando eu completei 18 anos acho que foi nessa faixa-etária minha 

de 18 anos, eu precisava trabalhar, eu fui nomeado pelo juiz-presidente Hélio Tupinambá Fonseca. 

 

Centro de Memória do TRT-2: E o que o senhor foi fazer? Qual era o seu trabalho? 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Eu fui ser escriturário lá... era datilógrafo, com aquelas máquinas 

antigas e secretariava as audiências. 

 

Centro de Memória do TRT-2: E como eram os colegas do senhor nessa época? Quem fazia parte 

da Justiça do Trabalho em 1948? 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Olha, muitos colegas meus que foram diretores de secretaria fizeram 

concurso para juiz e foram nomeados juízes, mas vieram com idade mais avançada do que a 

minha. 

 

Centro de Memória do TRT-2: Em 1949, o senhor prestou concurso no tribunal. 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Certo. 

 

Centro de Memória do TRT-2: Como que foi esse concurso? Como foi esse concurso, o senhor se 

lembra? 
 

5  
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Décio Luiz de Toledo Leite: Olha, eu tenho uma vaga lembrança desse concurso, entendeu? Não 

sei se foi no tempo ainda na Conselheiro Crispiniano, ou já na Quirino de Andrade. Porque nós 

fizemos a mudança do primeiro endereço para o segundo lá. A Quirino de Andrade, que é uma 

travessa próxima ali da Consolação. 

 

Centro de Memória do TRT-2: E como que era essa diferença? O senhor falou que fez essa 

mudança. Como eram os prédios antes, na Conselheiro Crispiniano, e depois, na Quirino? 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Na Quirino. Na Quirino era um prédio comum, entendeu? Eu me 

lembro que o prédio vizinho era, não sei se ainda é, da Policia Técnica de São Paulo. Na ladeira da 

Quirino de Andrade ali... E nós fomos pra lá. E o presidente da minha... da 3ª junta, acho que foi 3ª 

junta, eu não lembro se foi na 2ª ou 3ª foi o Bandeira Lins, o juiz... 

 

Centro de Memória do TRT-2: É... O... 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Carlos Figueiredo Sá também me lembro, entendeu? 

 

Centro de Memória do TRT-2: O senhor se lembra de como que era a instalação do tribunal?  

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Era simples, não é, tinha uma salinha de espera, para os que iam ser 

atendidos na audiência e tinha a sala de audiência, com a mesa, máquina de escrever, o juiz e os 

vogais. 

 

Centro de Memória do TRT-2: E como era trabalhar naquela época no tribunal? Porque era um 

começo ainda de direito do trabalho... 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: É... era começo da Justiça do Trabalho, mas era um trabalho normal. 

Fazíamos os acordos, nas audiências, quando não havia acordo julgava o processo ali, quase que 

na hora. O movimento era bem menor de processos. 
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Centro de Memória do TRT-2: O senhor falou então que trabalhou primeiro na terceira junta e aí o 

senhor… 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Não... Eu não sei se eu fui direto... não, acho que... foi na terceira junta, 

Carlos Bandeira Lins era o presidente. 

 

Centro de Memória do TRT-2: E como que o senhor foi parar na segunda junta? 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Quando faleceu6 o diretor de secretaria da segunda junta, eu não me 

lembro bem o nome dele, eu fui nomeado sucessor dele, diretor da segunda junta, que era do 

Gabriel... era diretor de secretaria e fez concurso para juiz. 

 

Centro de Memória do TRT-2: O Gabriel de Moura Magalhães7? 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Hein? 

 

Centro de Memória do TRT-2: O Gabriel de Moura Magalhães? 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: É. Gabriel de Moura Magalhães. De Moura Magalhães. Magalhães 

Gomes, eu falei. Inverti. 

 

Centro de Memória do TRT-2: Ah... E teve também o Nelson Ferreira de Souza. O Nelson Ferreira 

de Souza (entrevistadora repete o nome, mais alto). 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Quem? 

 
6 O entrevistado se confundiu e, na sequência, corrige a informação. Gabriel Moura Magalhães Gomes foi diretor de 
secretaria da 3ª Junta de Conciliação e Julgamento de São Paulo. Já Nelson Ferreira de Souza foi diretor de secretaria da 
3ª JCJ de São Paulo. Ambos prestaram o I Concurso da Magistratura e passaram. Após Nelson Ferreira de Souza ser 
nomeado juiz substituto do TRT-2, Decio de Toledo Leite foi nomeado diretor de secretaria da 2ª JCJ, em seu lugar.  
7 Gabriel Moura Magalhães Gomes foi servidor e magistrado do TRT-2, atuando no período 1945-2000. Chegou ao 
cargo de vice-presidente do TRT-2 (1972-1974). 
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Centro de Memória do TRT-2: Nelson Ferreira de Souza. 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Ah! Nelson Ferreira de Souza8... Também foi... Ah! Seria o Nelson. Na 

segunda junta era o Nelson. O Gabriel era da terceira. 

 

Centro de Memória do TRT-2: Da terceira. E era então uma coisa comum. Era uma coisa comum os 

chefes de secretaria prestarem concurso para juiz? 

 

Décio Luiz de Toledo Leite:  Era, era comum. Muitos deles foram diretores de secretaria, chefe de 

secretaria foram juízes. 

 

Centro de Memória do TRT-2: E como era o trabalho do senhor como chefe de secretaria? 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Bom, eu organizava todo o ambiente, protocolava as petições, 

distribuía o serviço entre os funcionários, entendeu? Cada junta tinha o seu oficial de justiça, que 

depois, na rua rego Freitas, já, foi criada a sala dos oficiais de justiça e eles foram desvinculados 

das.... 

 

Centro de Memória do TRT-2: Das varas... 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Das jun... das varas, entendeu? 

 

Centro de Memória do TRT-2: Deixa eu só ver aqui uma forma... de a gente arrumar… 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Um oficial de justiça que era funcionário: Antônio Mazzuca. Antônio 

Mazzuca era meu oficial de justiça e depois ele foi nomeado juiz do Tribunal da 15ª Região, de 

 
8 Nelson Ferreira de Souza foi servidor e magistrado do TRT-2, atuando no período 1941-1981. Chegou ao cargo de 
presidente do Regional, eleito em 1980. Faleceu em 1981, ainda durante sua gestão na Presidência. 
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Campinas, por influência do deputado que morreu no acidente de helicóptero lá... como era o 

nome dele? 

 

Centro de Memória do TRT-2: Do Ulisses? 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Um deputado famoso que tinha aí… 

 

Centro de Memória do TRT-2: Ulisses Guimarães? 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Ulisses Guimarães. Ele morreu de desastre de helicóptero, lembra? Eu 

conheci o Ulisses Guimarães... quando foi? É, naquela época eu conheci também. Várias 

personalidades desfilaram pela Justiça do Trabalho naquela época. Tanto na Conselheiro 

Crispiniano, como na Quirino de Andrade e depois na rua Rego Freitas e Consolação. 

 

Centro de Memória do TRT-2: O senhor presenciou várias mudanças ao longo do tempo, no 

tribunal. o que o senhor mais lembra que chamou a atenção do senhor? Mudança de prédio, 

mudança de legislação, a mudança na quantidade de pessoas, tanto trabalhando quanto as 

pessoas… 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: O movimento foi sempre aumentando, não é? Porque o volume de 

processos aumentava ano a ano, não é? 

 

Centro de Memória do TRT-2: E fora esses dois prédios que o senhor mencionou, da Conselheiro 

Crispiniano e da Quirino, o senhor se lembra de outro endereço, o senhor trabalhou em outro 

endereço? 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Não. Da Rego Freitas nós fomos para... se não me engano, eu não me 

lembro bem... Da Rego Freitas... Eu não sei se a gente chegou a ir pra Luz lá... para um prédio 

próximo à estação da Luz lá. Esse prédio está abandonado. Outro dia eu passei por lá e está 

totalmente abandonado. Era... o prédio era uma fábrica de tecidos. 
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Centro de Memória do TRT-2:  Ah, é verdade… 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: É isso… 

 

Centro de Memória do TRT-2: É. 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Como era mesmo? 

 

Centro de Memória do TRT-2: Que é uma fábrica de tecidos, eu até fui procurar a história dessa 

fábrica de tecidos… 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Hoje eu passei lá, está todo pichado e abandonado o prédio. 

 

Centro de Memória do TRT-2: Bom, o senhor foi delegado do Ipase. 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Fui. 

 

Centro de Memória do TRT-2: Como era esse instituto e o que o senhor fazia? 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Era um instituto que representava os funcionários federais. Hoje não 

existe mais aquilo. Eu fui ser delegado. E delegado era um cargo político. Eu fui a convite de um 

deputado federal. Eu não me lembro o nome dele. E daí o presidente do Ipase no Rio de Janeiro, 

tinha sede no Rio de Janeiro, me nomeou delegado e eu fui requisitado. Eu fiquei lá por um ano e 

pouco. Eu pedi demissão em 1963, quando havia o movimento da ditadura já. Antes de começar o 

golpe... da ditadura. Então eu percebi que eu estava em um antro de comunistas, entendeu? 

Porque o presidente do Ipase no Rio seguia o comunismo, entendeu? Quer dizer, eu percebi, eu 

não tive provas. Mas eu percebi. E eu saí a tempo porque o meu sucessor foi preso (risos) na 

revolução. 
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Centro de Memória do TRT-2: Aí, em 1967, o senhor foi requisitado pelo governador Roberto 

Costa de Abreu Sodré. Como que foi esse trabalho? 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Eu fui para o Palácio dos Bandeirantes, mas eu fazia lá um serviço de 

rotina do palácio, nada de importante. 

 

Centro de Memória do TRT-2: Mas ele conhecia o senhor? 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Não, eu... Eu não me lembro porque que eu fui parar no Palácio dos 

Bandeirantes. Sinceramente eu não lembro por que eu fui requisitado, eu não me lembro. 

 

Centro de Memória do TRT-2: Como que era trabalhar no mesmo local onde o pai do senhor 

trabalhava? 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Coisa normal, não tinha nada de... esse foi na época da Rego Freitas já, 

não é? Aliás, minto, quando eu fui nomeado, meu pai já era juiz. Mas não tinha contato. Contato 

normal. 

 

Centro de Memória do TRT-2: E o trabalho com os irmãos? O senhor encontrava com eles durante 

o horário de expediente? Cada um trabalhava num lugar diferente? 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Não, era tudo no mesmo prédio. Tinha o meu irmão Luiz Antônio9, que 

mora em Santos, mas ele foi nomeado muito depois. Ele é dez vezes mais moço do que eu, não 

é?10 Tinha a Renée11, minha irmã, que trabalhou no Tribunal, na Seção de Acórdãos. 

 

Centro de Memória do TRT-2: Por que que o senhor decidiu ir para o Tribunal e o senhor acredita 

que a ida do senhor para o Tribunal influenciou os seus irmãos a irem também? 
 

9 Luiz Antônio de Toledo Leite é filho de Decio de Toledo Leite, presidente do TRT-2 entre 1959 e 1963. Foi servidor 
do TRT-2 entre 1957 e 1990. 
10 O entrevistado se confundiu. Luiz Antônio é dez “anos” mais moço que ele. 
11 Renée Alice Garcia Leite é filha de Decio de Toledo Leite, presidente do TRT-2 entre 1959 e 1963. Foi servidora do 
TRT-2 entre  
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Décio Luiz de Toledo Leite: Como é que é? Eu não entendi. 

 

Centro de Memória do TRT-2: O senhor falou... o seu pai já era juiz do tribunal quando o senhor 

entrou... o senhor acredita... 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: (interrompendo a pergunta) Não, ele era juiz da 5ª junta. 

 

Centro de Memória do TRT-2: Sim, sim, mas estou falando do tribunal como órgão. 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Ah, ah... 

 

Centro de Memória do TRT-2: O senhor acredita que quando... a partir do momento em que o 

senhor entrou, o pai do senhor estava lá, o senhor estava lá, isso influenciou os seus irmãos 

também a seguirem a mesma carreira, dentro da Justiça do Trabalho? 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Eu não sei... eles foram nomeados normalmente. Precisavam trabalhar 

e foram nomeados. Ali no tribunal também tinham alguns juízes de esquerda. Um deles era... 12 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Eu me lembro de um juiz esquerdista, naquela época, Carlos Figueiredo 

Sá13 era um.... quem mais? Tinha algum juiz lá... advogado tinha um monte de advogado... Rio 

Branco Paranhos... já ouviu falar dele? 

 

Centro de Memória do TRT-2: Era isso que eu ia perguntar... como era Rio Branco Paranhos? 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Era muito amigo do meu pai, um grande sujeito... muito simpático, 

entendeu? E tinha mais outros... Carlos Figueiredo Sá, Rio Branco Paranhos... Esses da esquerda. E 
 

12 O entrevistado olha pela porta de vidro e avista a esposa. A gravação é interrompida, a seu pedido.  
13 Carlos de Figueiredo Sá foi juiz do TRT-2 de 1941 a 1981. Em 1969, foi aposentado em decorrência do Ato 
Institucional 5.  
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tinha os da direita também... Werneck, da primeira junta. A filha do juiz Werneck, Ana Maria, era 

minha funcionária na segunda junta. Entendeu? 

 

Centro de Memória do TRT-2: Tinham muitas famílias no tribunal? 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Tinha, tinha... Era... era aquela... como é que chama hoje? Nomeação 

de família aí? tem um nome...  

 

Centro de Memória do TRT-2:  Nepotismo. 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Ah? 

 

Centro de Memória do TRT-2: Nepotismo. 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Tinha muito. Usava muito. Na época da revolução, nós estávamos já na 

Rêgo Freitas... passamos toda aquela época da ditadura, ali na Rego Freitas. Eu me lembro de um 

tiroteio que houve na esquina da, perto do prédio da Justiça do Trabalho, eu estava na calçada do 

outro lado, o Exército foi num prédio que... na rua, na travessa da Rêgo Freitas, em um 

apartamento, chamava de… Não tinha esconderijo de comunista? Como é que era? Como é que 

chama? Tem um apelido aí…14 Bom, metralharam o apartamento. O Exército metralhou, essa é a 

época da revolução…  

 

Centro de Memória do TRT-2: O senhor sentou alguma diferença no tribunal, nessa época da 

ditadura? Teve alguma influência nas decisões, a polícia aparecia? Teve alguma coisa? 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Não, tudo normal, julgava de acordo com a lei, com a CLT. 

 

 
14 O entrevistado se referia ao termo “aparelho”. 
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Centro de Memória do TRT-2: O senhor pode falar quem era o pai do senhor? Quem foi Décio de 

Toledo Leite15? 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Meu pai era muito amigo do Ademar de Barros, entendeu? E quando o 

Ademar de Barros foi interventor em São Paulo, naquela época era nomeado, não é? Não era 

eleito, era interventor. Ele nomeou meu pai advogado do estado, procurador do estado. E de 

procurador do estado ele foi depois nomeado juiz do trabalho.  

 

Centro de Memória do TRT-2: Mas como ele era? Ele era duro? Ele gostava do direito? Era uma 

pessoa mais ligada à politica? 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Ele… tinha a parte familiar dele e tinha a parte profissional, não é? Mas 

ele era muito querido pelos funcionários e pelos colegas e tudo isso. 

 

Centro de Memória do TRT-2: Eu queria perguntar para o senhor sobre algumas pessoas com 

quem o senhor trabalhou, que são pessoas que a gente só conhece de leitura, tá? 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: No papel. (risos) 

 

Centro de Memória do TRT-2: No papel, exatamente. Mario Pimenta de Moura. Quem era e como 

era Mário Pimenta de Moura? 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Nós éramos muito amigos. Tanto que eu já contei esse fato todo. E 

então… eu fui ser delegado de paz e ele foi ser delegado do trabalho, na Martins Fontes. Eu na 

Xavier de Toledo e ele na Martins Fontes. Então, eu convivia a casa dele, morava na Aclimação. 

Lembro de uma filha dele também, não sei se foi funcionária. Acho que não foi não, acho que não 

foi funcionária da Justiça do Trabalho, mas não foi. Um gauchão típico. 

 
 

15 2 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. 
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Centro de Memória do TRT-2: Maria Lavínia? 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Lavínia. A Lavínia e a irmã dela… a… você tem aí? 

 

Centro de Memória do TRT-2: Não, não tenho, mas eu sei que… 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Eram duas irmãs. 

 

Centro de Memória do TRT-2: Eu sei que ela tem uma irmã. 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Lavínia e… eu não lembro, não, eu sei que tinha uma irmã. Era muito 

competente. Ela já trabalha mais na área de pessoal. 

 

Centro de Memória do TRT-2: Domingos Escalera. 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Escalera. Escalera era dentista de profissão. Filho de português. 

Chamava ele de português porque era filho de português. Muito sabidão, muito esperto. Além 

(risos) além de ser ele nomeado, ele nomeou a irmã, ele conseguiu nomear a irmã… como era o 

nome da irmã? 

 

Centro de Memória do TRT-2: A gente anotou. Acho que foi o Totó que comentou. 

 

Centro de Memória do TRT-2: Eu lembro que foi…  

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Ah? 

 

Centro de Memória do TRT-2: Foi o Totó que comentou dela. 

 

Centro de Memória do TRT-2: Comentou. 
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Décio Luiz de Toledo Leite: Comentou? Ele era diretor do Tribunal naquela época, se não me 

engano… Ele trabalhava já na segunda instância. Ele nomeou a irmã, nomeou o cunhado, 

entendeu? Tanto que o casal recebia duas aposentadorias, não é? Dois vencimentos e duas 

aposentadorias. E tinha... não, o outro irmão dele trabalhava no comércio, não foi. 

 

Centro de Memória do TRT-2: Homero Diniz Gonçalves16. 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Esse era nordestino. Risos. Grande sujeito. Ali era uma família, 

entendeu? Todo mundo se dava bem, entendeu? E o Homero foi presidente por mais de uma vez. 

Ele espichou o mandato dele de presidente…  

 

Centro de Memória do TRT-2: O senhor se lembra como foi isso? Porque teve uma alteração… 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Ali já era na rua… aquela… travessa da avenida Ipiranga, ali na… 

 

Centro de Memória do TRT-2: Na Rio Branco. 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Na Rio Branco. Ali ele foi presidente, não é? Mas foi mais de um 

mandato, entendeu? Não sei como ele arrumou, aquilo eu não me lembro. 

 

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

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Hein? 

 

Centro de Memória do TRT-2: O senhor se lembra da Isabel de Castro? 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Isabel. Ah, eram duas irmãs também. Isabel… muito competente 

também. A Isabel e a irmã dela. Você tem o nome da irmã dela17? 
 

16 9 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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Centro de Memória do TRT-2: Não. 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Não tem? 

 

Centro de Memória do TRT-2: Mario Lopes Silvério. O senhor se lembra dele? 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Era da Distribuição. Muito competente. Nós nos dávamos muito bem 

naquela época. Não tem como criticar ninguém. 

 

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

 

Décio Luiz de Toledo Leite: (interrompendo) Tudo bem, eu entendi… 

 

Centro de Memória do TRT-2: A gente queria saber como eram essas pessoas… 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: O histórico, né? 

 

Centro de Memória do TRT-2: Sílvio Comba Esteves. 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Quem? 

 

Centro de Memória do TRT-2: O senhor se lembra de Sílvio Comba Esteves? 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Ah, o Esteves? Ele me telefonou outro dia aí, descobriu meu telefone 

pela internet aqui, tá bom? Me ligou aí. Ele, se não me engano, era oficial de justiça, mas ele 

começou lá, sabe como? Tinha um barzinho (risos) no térreo e ele que explorava o bar que a gente 

comia no barzinho dele. Ele entrou na Justiça do Trabalho como dono do bar. Depois que… não sei 

se foi concurso ou se foi nomeado.  
 

17 O entrevistado se refere a Maria Julieta de Castro Mello.  



 
CENTRO DE MEMÓRIA DO TRT-2 

Entrevista gravada com Decio Luiz de Toledo Leite, no dia 4 de junho de 2019. 
Modo de gravação: celular Iphone 8 Plus 

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

 
 
 

Centro de Memória do TRT-2: O senhor citou que quando foi nomeado o presidente era o Hélio 

Tupinambá. Mas o que o senhor lembra do Hélio Tupinambá? 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Hélio era amigo da gente também. Gostava muito de cavalo. Era sócio 

da Hípica de Santo Amaro. Nas festas a gente ia lá na Hípica a convite dele. E era nosso amigo. Era 

uma família ali, sabe? 

 

Centro de Memória do TRT-2: A gente já comentou dele, mas eu queria que o senhor falasse como 

era o seu Maurício, Maurício Lenine Pires. 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Maurício foi meu colega. Foi diretor de secretaria também. De vez em 

quando eu falo com ele aí, por telefone. Ele era meu colega, mesmas funções que eu exercia, ele 

exercia também.  

 

Centro de Memória do TRT-2: O senhor lembra de uma servidora chamada Miriam Salcedo? Ela 

era da primeira junta.  

 

Décio Luiz de Toledo Leite: O nome não me é estranho. Mas eu não me lembro muito da figura 

dela… 

 

Centro de Memória do TRT-2: E o outro que a gente queria saber, que na verdade a gente fez uma 

pesquisa recentemente sobre ele, que foi seu Maurício que falou para a gente dele, Euzebio Rocha 

Filho. Ele não… O senhor não chegou a trabalhar com ele, mas eu queria saber se o senhor se 

lembra do nome dele na época em que o senhor chegou.  

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Também é um nome que não me é estranho, mas eu não me lembro 

bem dele. 

 

Centro de Memória do TRT-2: Ele foi o primeiro chefe de secretaria da primeira junta e… 
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Décio Luiz de Toledo Leite: O presidente era o Werneck, da primeira junta. O pai da Ana Maria, 

que trabalhava comigo. 

 

Centro de Memória do TRT-2: Ah, Ana Maria Werneck… eu lembro desse nome.  

 

Décio Luiz de Toledo Leite: E a Ivone Werneck também, a irmã dela. 

 

Centro de Memória do TRT-2: É… O Euzebio ele foi eleito deputado federal, aí ele fez parte da 

constituinte e foi relator... 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Foi deputado federal ele? 

 

Centro de Memória do TRT-2: Foi. E aí em 1946 ele começa o mandato, é… em 45 ele começa o 

mandato. E aí ele faz parte da constituinte. E… ele que ajudou a Justiça do Trabalho a entrar no 

Poder Judiciário pela constituição. E aí é um nome que a gente acabou… a gente ouviu na sexta-

feira, o seu Maurício que falou sobre ele pra gente por telefone, e eu queria saber se o senhor se 

recorda do nome dele sendo dito no Tribunal.   

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Eu me lembro que era um baixinho, mas a fisionomia dele eu não me 

lembro muito bem não.   

 

Centro de Memória do TRT-2: O senhor comentou que no Tribunal era uma grande família, não só 

porque eram famílias que estavam lá, mas porque todos se davam muito bem, mas quer eram 

isso.. como que era isso? Todo mundo almoçava junto, tinham festas, saíam depois do expediente?  

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Não, a gente revezava para almoçar, né, aí a gente se encontrava lá no 

bar do…  

 

Centro de Memória do TRT-2: Do Comba. 
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Décio Luiz de Toledo Leite: Do Sílvio. E era uma família, entendeu? Os esquerdistas e os direitistas.  

 

Centro de Memória do TRT-2: E era…  

 

Décio Luiz de Toledo Leite: E os centrais.  

 

Centro de Memória do TRT-2: Mas era… por exemplo, esquerdistas e direitistas ficavam em 

lugares separados, todo mundo ficava junto? 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Não, sabia, sabia. Rio Branco Paranhos, um grande advogado que 

militou muito, era muito amigo do meu pai, era comunista também.  

 

Centro de Memória do TRT-2: O que mais marcou a sua vida do senhor nessa trajetória dentro do 

Tribunal? Tem alguma coisa que seja… alguma lembrança que seja mais querida? Ou algum 

momento? Tem alguma coisa que o senhor sinta falta dessa época? Ou que guarde boas 

recordações? 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Não, é, vida normal, não tinha nada de extraordinário, não. 

 

Centro de Memória do TRT-2: E aí o que eu queria saber é o que o Tribunal significa na vida do 

senhor… porque o senhor entrou muito novo… 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Bom, foi minha vida né, eu entrei com 18 anos e saí com 60 anos… 

Quando eu me aposentei, eu fui convidado para ir trabalhar no Tribunal Federal, na Justiça Federal, 

que era na… onde era mesmo naquela época? Eu fui convidado por um ex-advogado. Oh, a minha 

cabeça está horrível. Era muto amigo meu. Ele foi ser vice-presidente do Tribunal Federal e ele me 

convidou… Ah, daí eu sofri um acidente de carro perdi minha primeira… Essa aqui é minha segunda 

esposa porque a primeira eu perdi num acidente de carro, entendeu? Eu era sócio do clube 

Paineiras e o Homar Cais… já ouviu falar do Homar Cais? De advogado ele fez concurso para juiz 
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Federal e era vice-presidente do Tribunal Federal, na rua Líbero Badaró. E lá no Paineiras eu estava 

recém-recuperado do acidente... Eu tenho uma cicatriz até hoje aqui do acidente. O Homar, era 

muito amigo meu, falou: “Você precisava trabalhar, você está aposentado…”. “Ah, mas eu não 

quero”. Eu estava muito chateado. E eu disse “Me dá um tempo pra pensar, me dá 48 horas”. Eu 

estava viúvo, estava morando com a minha mãe, que era viúva também. Eu aceitei a nomeaçãoe 

fiquei no Tribunal até completar 70 anos, comissionado, entendeu? Então eu prestei serviço tanto 

no Tribunal do Trabalho como no Tribunal Federal. 

 

Centro de Memória do TRT-2: O senhor já faz uns 20 anos que já está aposentado oficialmente.  

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Mais ou menos. 

 

Centro de Memória do TRT-2: E como é a vida de aposentado? 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: A pior coisa que existe para um homem. Eu não aguento mais, 

entendeu? Eu leio. Leio a Veja, leio a Folha. Acompanho a política na televisão. Acho que está tudo 

uma bagunça. E que o Bolsonaro não vai durar até o final do mandato, não. Essa interferência dos 

filhos pega muito mal, não é?18 

 

Centro de Memória do TRT-2: Tem alguém que tenha marcado a trajetória do senhor? Algum 

servidor, algum magistrado, algum advogado, que o senhor se lembra… Essa pessoa era… ou ele 

era muito inteligente, ou trabalhar com ele era muito legal… Tem alguém que tenha marcado a 

trajetória do senhor dentro do Tribunal? 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Não, assim, de diferenciado assim não me lembro de ninguém não. 

Tudo normal. 

 

 
18 A entrevista foi realizada em junho de 2019, primeiros meses de mandato de Jair Bolsonaro como presidente da 
República.  
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Centro de Memória do TRT-2: E o senhor mantém contato, manteve contato com alguém no pós-

aposentadoria? 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: O Maurício foi um. Outro que faleceu já, era diretor de secretaria e 

depois se aposentou, foi advogado também… o.. como era o nome dele? Você não tem… me dá 

alguns nomes aí… você tem alguma coisa aí, ou não? 

 

Centro de Memória do TRT-2: Tem o Roberto Sacolito… 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Roberto Sacolito! É esse mesmo. Era muito amigo meu também. 

 

Centro de Memória do TRT-2: Maria Anísia Fadigas o senhor se lembra? 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Era irmã da Lavínia.  

 

Centro de Memória do TRT-2: Ah, essa é a irmã? Ah… 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: E tinha duas duplas de irmãs, a Isabel e a Lavínia 

 

Centro de Memória do TRT-2: Maria Anísia Fadigas Fortes. 

 

Centro de Memória do TRT-2: O senhor é formado pela PUC de Santos, é isso? 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Pela PUC de Santos.  

 

Centro de Memória do TRT-2: E o senhor foi fazer faculdade, é… já estava, já tinha… 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Já era casado, com filho, três filhos, tudo isso. Eu ia toda noite a Santos, 

assistia três aulas e voltava para jantar à meia-noite. Risos. Ia e voltava.  
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Centro de Memória do TRT-2: Nossa. 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: O Homar… acho que foi o Homar Cais mesmo, que era advogado da 

Aviação Cometa, que era a empresa de ônibus que fazia São Paulo-Santos, e ele me fornecia  

bilhete, passagem, talão, então eu deixava o meu carro na praça João Mendes, pegava o ônibus da 

Cometa lá, ia pra Santos, assistia três aulas, voltava, pegava o carro e eu morava aqui no Brooklin, 

entendeu? Daí meia-noite, uma hora da manhã, chegava para jantar, entendeu? E eu me formei 

em santos. Quem me levou pra santos foi um amigo do meu pai também, que foi juiz, que era 

santista, a gente chamava ele de… é… era um juiz santista… ele era professor da PUC. 

 

Centro de Memória do TRT-2: Walter Cotrofe? 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Ah? 

 

Centro de Memória do TRT-2: Walter Cotrofe? 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Não, Walter Cotrofe é de São Paulo. Esse era de Santos. Eu não me 

lembro. Às vezes me falha muito a memória. 

 

Centro de Memória do TRT-2: O senhor tem algum material, alguma fotografia, alguma coisa 

dessa época? 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Não tem, não. Não tem nada. Não tirava muita foto. 

 

Centro de Memória do TRT-2: Tem alguma história que o senhor gostaria de contar, que a gente 

não tenha perguntado, alguma lembrança que o senhor queria compartilhar? 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Não, não tem nada… não tem nada… Vocês entrevistaram a Renée, 

minha irmã?  
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Centro de Memória do TRT-2: Ainda não.  

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Mas vocês vão entrevistar?  

 

Centro de Memória do TRT-2: Ela está na nossa lista, mas… 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Ah, está? Porque eu falei com ela há pouco, disse que vocês vinham 

aqui, tal, e.. eu falei com ela há pouco, ela estava de saída para o dentista, disse qualquer coisa 

você liga para mim. Ela mora sozinha, né? 

 

Centro de Memória do TRT-2: É… ela está na nossa lista. A gente queria entrevistar os três irmãos.  

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Ah, é? 

 

Centro de Memória do TRT-2: É… a família. 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Tinha uma tia também que foi chefe do Arquivo.  

 

Centro de Memória do TRT-2: Ah, é? 

 

Centro de Memória do TRT-2: Quem? 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Foi a… Helena Garcia. O arquivo era no térreo da Rêgo Freitas. E essa 

minha tia era arquivista lá. Ela faleceu já também.  

 

Centro de Memória do TRT-2: Não sabia. 
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Décio Luiz de Toledo Leite: Quem começou a trabalhar também… a família toda começou… Mário 

Sergio Garcia. Tem um grande escritório de advocacia… Mário Sergio Duarte Garcia19. Foi 

presidente da OAB, da seccional e federal. É meu primo. É 10 anos mais moço que eu… o meu 

cunhado foi oficial de justiça, Jorge Moreira de Carvalho. Faleceu também. Marido a minha irmã, 

de uma outra irmã. Era uma família, viu? Fala nepotismo hoje, mas eu não posso me queixar, viu… 

 

Centro de Memória do TRT-2: Naquela época não tinha... 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Era comum. Época da revolução, da ditadura… Ulisses Guimarães, ê 

Ulisses Guimarães. 

 

Centro de Memória do TRT-2: Só… a última que eu tenho… se o senhor consegue se lembrar, ou 

poderia citar alguns colegas, algumas pessoas que trabalharam com o senhor ao longo desse 

tempo. Porque a gente tenta montar um…  

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Um grupo.  

 

Centro de Memória do TRT-2: Um grupo, é… para fazer as conexões entre as pessoas. 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Mas na junta lá? 

 

Centro de Memória do TRT-2: Ao longo do tempo. 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Ah, todas essas que você mencionou aí… 

 

Centro de Memória do TRT-2: E especificamente na junta. Quem que trabalhava com o senhor na 

junta? 

 

 
19 Maro Sergio Duarte Garcia faleceu em 2021.  
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Décio Luiz de Toledo Leite: Eu tinha vários funcionários. O Nestor… Nestor… Pidanga. Era oficial de 

justiça. 20 

 

Centro de Memória do TRT-2: ah, eu acho que é isso. Você tem outra pergunta? Ah, o senhor falou 

de Carlos Bandeira Lins. Eu queria perguntar como era Carlos Bandeira Lins? 

 

Décio Luiz de Toledo Leite: Era… ele era… Ah, foi meu chefe. Fazia audiência com ele. Eu 

datilografava audiência com ele. O irmão dele era oficial de justiça. Ele tinha um irmão que era 

oficial de justiça, não me lembro o nome do irmão dele também, era oficial de justiça. O Carlos 

Bandeira Lins parece que era nordestino, era do norte também, acho. 

 

Centro de Memória do TRT-2: Aqui eu acho que é isso. Tem alguma outra pergunta? 

 

Centro de Memória do TRT-2: Não, acho que é isso mesmo. 

 

Centro de Memória do TRT-2: Então acabou a nossa entrevista. Muito obrigada.  

 

Décio Luiz de Toledo Leite: risos 

 

Centro de Memória do TRT-2: É isso mesmo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

20 Trecho omitido a pedido do entrevistado.  
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