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Edison Vieira Pinto: Responder, se eu souber responder, tudo bem, aham.

Centro de Memória do TRT-2: Agora apareceu esse fio. Com licença, só um pouquinho. Pronto.

Edison Vieira Pinto: Ah, para não aparecer o fio? 

Centro de Memória do TRT-2: Agora vou pedir de novo para o senhor repetir porque é o começo

da... da... logo no começo do vídeo a gente vai colocar “o meu nome é”.

Edison Vieira Pinto: Aham. 

Centro de Memória do TRT-2: Então, eu vou pedir por favor, o nome, do senhor, o cargo que o

senhor tinha, e quando que o senhor entrou no Tribunal.

Edison Vieira Pinto: Sim. Meu nome é Edison Vieira Pinto,  eu ingressei no Tribunal em 1964,

janeiro. Em dezembro foi o, novembro, dezembro de 63, 1963, foi, acho, eu considero o primeiro

concurso público que o Tribunal providenciou, né? E... fui feliz, passei, passei bem, já fui logo na

primeira leva, já fui nomeado. Como eu era oriundo do Tribunal de Justiça, eu fui designado para a

seção processual, cujo chefe vocês conhecem, pelo menos de nome, era Hamiltom Pollastrini1. E a

diretora  da  área  era  a  dona  Ivone  Casalli2.  Depois  de  alguns  meses...  ah,  tem  um  detalhe

interessante. Quer que fale? Fomos dois do Tribunal de Justiça aprovados no concurso e nomeados.

E fomos trabalhar juntos lá na seção processual. Era o José Roberto Garcia Durand3... e eu, né,

fomos lá trabalhar na seção processual. O dr. Durand, que ele se formou e foi para o ministério

público, fez uma belíssima carreira também no ministério público, o Durand. E... no meu caso eu,

da seção processual fui trabalhar na sala de homologações, cujo chefe era Maurício, eu não me

lembro o sobrenome dele, a sala de homologações, dada a criação, foi na época em que foi criado o

fundo de garantia por tempo de serviço4, então foi um mundo de gente, muita gente recorria ao

1 Hamilton Pollastrini foi servidor do TRT-2 entre 1956 e 1991. É frequentemente citado em depoimentos cedidos ao 
Centro de Memória do TRT-2.

2 Ivone Casali foi servidora do TRT-2 entre 1949 e 1979.
3 José Roberto Garcia Durand trabalhou com Edison no Tribunal de Justiça de São Paulo e ingressou no TRT-2 no 

mesmo concurso que Edison. Mais tarde Durand faria sua carreira no Ministério Público, como Procurador. 
4 A lei nº 5107 de 13 de setembro de 1966 criou o “fundo de garantia por tempo de serviço” e facultou aos 

trabalhadores a adesão ao regime, abrindo mão da chamada “estabilidade decenal”. Para que a adesão fosse 
realizada, o trabalhador devia comparecer à Justiça do Trabalho para homologar sua decisão.
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Tribunal, para fazer homologações, né? Tudo em função do fundo de garantia. Então dava pena de

ver aquele povo todo na fila, dava volta no quarteirão a fila, de trabalhadores, né? E... uma das

primeiras, um dos primeiros sucessos meus foi,  na ocasião,  instituir  o sistema de senha. Que o

pessoal ficava o dia todo lá na rua, né, na fila, lá na rua Brigadeiro Tobias, uma rua meio feiosa, o

prédio  hoje  está  caindo  aos  pedaços,  lá,  o  prédio  do  Tribunal.  E...  foi  um alívio,  né,  para  os

trabalhadores. Pegavam a senha, iam para casa e voltavam no dia seguinte. Bom, então fui tampar

um buraco lá, precisava de mais funcionários na sala de homologações. E quando foi mais para o

fim da década de 60, né, é... foi o pessoal do orçamento e do pagamento que me requisitou, mas me

requisitarem porque gostava de mim, sei lá (risos), porque eu não tinha conhecimento nenhum da

área, né? E fui. Fui trabalhar lá, quer que fale os nomes ou não precisa?

Centro de Memória do TRT-2: Pode falar.

Edison Vieira Pinto: Tinham umas pessoas maravilhosas, sempre foram maravilhosas comigo, né? A

chefia era da dona é... tinha a Beatriz, tinha a diretoria, era ocupada por dona Isabel5, tinha a Sônia,

que  foi...  foi  para  Paranaguá  posteriormente,  né,  e  Oswaldo  Neme6,  juiz,  já  falecido,  né,

infelizmente, o Lauro Previatti, tinha... vocês querem que eu vá citando os nomes?

Centro de Memória do TRT-2: Sim, para a gente é super importante.

Edison Vieira Pinto: Tinha...

Centro de Memória do TRT-2: O que o senhor lembrar, para a gente é ótimo.

Edison Vieira  Pinto:  É,  anexo,  colada  à  área  de  orçamento  e  pagamento,  tinha  a  comissão  de

compras, também foram funcionários que marcaram época, né? O comandante lá da comissão de

compras era Sérgio Moreira Lemos7, e o segundo dele, vamos dizer, era Edmundo Malaco8. Então a

gente trabalhava coordenadamente, igualmente. Bem, com o tempo o pessoal foi cada um tomando

o seu rumo, e...  no fim, eu...  a área de pagamento ficou acéfala (risos).  Aí eu já tinha alguma

experiência, né? Então eu fui nomeado, em 1970 eu fui nomeado, tomei posse como chefe, naquele

tempo era chefe, não era diretor, né? Chefe da seção de orçamento e pagamento. E lá veio num

5 Isabel de Castro Mello foi servidora do TRT-2 entre 1956 e 1985. Chegou a ocupar o cargo de diretora-geral da 
instituição, é frequentemente citada pelos colegas entrevistados pelo Centro de Memória do TRT-2.

6 Oswaldo Florêncio Neme foi servidor do TRT-2, ingressando em 1959. Posteriormente, em 1973, ingressou por 
concurso para a magistratura. Com a criação do TRT-10 (1981), que assumiu a jurisdição dos estados do Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul, Neme se transferiu para o novo regional. Foi o terceiro presidente do TRT-10.

7 Sérgio Moreira Lemos foi servidor do TRT-2 entre 1962 e 1986.
8 Edmundo Angelo Malaco foi servidor do TRT-2 entre 1962 e 1990.
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crescendo, e quando chegou 1900... acho que, é, em 1967, houve o famoso, já no período do regime

militar, é...  foi editado o decreto-lei 2009, não sei se vocês já tiveram notícia. Foi do tempo do

regime militar, foi editado esse decreto-lei 200/67, que reorganizou todo o serviço público federal.

Comandava todo o serviço público federal.  Por  uma questão de constituição,  o decreto-lei  não

afetou diretamente o poder judiciário. Mas o poder judiciário foi convidado a ir se adaptando às

normas instituídas, né, pelo decreto-lei 200. Então foi praticamente uma revolução. Uma revolução

que eu só colhi frutos, graças a Deus. Porque o nosso Tribunal, por pressão do Tribunal Superior do

Trabalho, pressão entre aspas,  né? O Tribunal Superior do Trabalho, o nosso Tribunal,  também

como o Tribunal Superior do Trabalho, começou a se adaptar às normas do decreto-lei 200. Estou

sendo claro? Muito bem. Agora, para a gente se adaptar às normas do decreto-lei, você tinha que

fazer  alguma  coisa,  né?  E..  começaram  então  alguns  cursos  dentro  do  Tribunal  Superior  do

Trabalho, que era no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a gente ia para o Rio de Janeiro e fazia os

cursos com o pessoal, com orientação do pessoal do Ministério do Planejamento e Ministério da

Fazenda,  que eram convocados como professores para orientar  o trabalho da gente,  né? Muito

bacana, muito bom. Houve uma ocasião em que ia haver um curso lá no Rio de Janeiro, é, que ia

durar 30 dias acho, então o Tribunal de São Paulo alugou um apartamento (risos). Não, não foi o

Tribunal de São Paulo! Acho que foi o Tribunal Superior, que estava sediado no Rio, né? Alugou

um apartamento e fomos lá representantes, aí começou a minha vida interestadual. Porque tinha

colega da Bahia, colega do Ceará, colega do... do... foi tudo morar no apartamento lá, uma espécie

de república, né? Foi muito bacana, muito bom. Ficamos 30 dias lá, mais ou menos. E esses cursos

sempre davam certificados de aproveitamento,  né,  que vocês  viram aí no meu,  na minha ficha

funcional. E já naquela época havia uma, uma... um choque de opiniões entre os que queriam a

transferência do Tribunal Superior do Trabalho para Brasília10, e os que queriam ficar no Rio de

Janeiro, né? Os mais folgados acho que queriam ficar no Rio de Janeiro, e os mais endurecidos de

dinheiro queriam ir para Brasília, porque naquele tempo tinha a tal de “dobradinha de Brasília”,

vocês já ouviram falar nisso? Então é uma novidade. Funcionário que fosse trabalhar em Brasília

recebia o salário em dobro. Brasília era um deserto, né? Só tinha prédio. Então para cativar os

funcionários para irem trabalhar em Brasília, isso no executivo, no judiciário, tudo, recebia o salário

em dobro. Então para quem estava meio que a perigo de dinheiro era um bom negócio, né? Mas era

uma decisão, porque tinha que ir para morar. E... inclusive o diretor financeiro-orçamentário do Rio

9 Decreto-lei 200 de 7 de dezembro de 1967 reorganizou a administração pública federal, afetando diretamete o 
Executivo, mas também influenciando o Judiciário Federal.

10 A sede do Tribunal Superior do Trabalho só foi transferida para Brasília em maio de 1971, apesar da capital ter sido 
inaugurada em abril de 1960. Quem presidia o órgão superior durante a transferência foi o ministro Thélio da Costa 
Monteiro, oriundo da magistratura do TRT-2.
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de Janeiro, do Tribunal Superior do Trabalho, ele era fã, ele queria ir para Brasília, acho que ele

estava meio ruim mesmo de dinheiro,  e ele acabou ganhando a briga e o Tribunal Superior se

transferiu lá para o prédio próprio inclusive, já construído, prédio bonito, vocês conhecem o TST?

Pois é. Então fomos lá para Brasília. Agora, esse, esse... ah, eu queria falar do dr. Péricles11. O dr.

Péricles foi uma figura muito importante na minha vida e foi uma figura muito importante para a

justiça do trabalho. Não só para o Tribunal Superior como para os tribunais regionais. Ele se dava

muito bem com todos os regionais, com todo o pessoal dos regionais, e ele coordenava os cursos em

Brasília, sempre para a adaptação da administração às normas do decreto-lei 200 de 67.

Centro de Memória do TRT-2: Deixa eu só puxar um pouquinho para cá...

Edison Vieira Pinto: Estou atrapalhando alguma coisa? 

Centro de Memória do TRT-2: Não, não, nada, nada.

Edison Vieira Pinto: O que mais você queria saber mesmo?

Centro de Memória do TRT-2: Nossa, um monte de coisa!

Edison Vieira Pinto: É que eu fui indo... fui emendando...

Centro de Memória do TRT-2: Não, mas é assim mesmo. O senhor vai falando... não tem...

Centro de Memória do TRT-2: Aí a gente vai anotando umas coisinhas, qualquer coisa a gente já

pergunta, já pega um gancho e continua, é assim mesmo (risos).

Edison Vieira Pinto: Então está bom.

Centro  de  Memória  do  TRT-2:  O Péricles  eu  vi  bastante  documento  dele  na  pasta  do  senhor,

justamente dos cursos, quando ele fazia a convocação dos cursos...

Edison Vieira Pinto: É. Isso, o nome dele era…

Fim da transcrição do arquivo de vídeo nº 3763.

Transcrição do arquivo de vídeo nº 3765, duração de 35m52s.

11 Péricles Cardoso Paes foi diretor da Seção de Orçamento e Finanças do TST.
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Edison Vieira Pinto: … quando ele pousou na lua, eu tirei minhas filhas da cama de madrugada e

levei  em frente  do sofá pra ver na televisão:  vocês  vão ver o  homem pousar  na lua,  era  tudo

pequenininha [ risadas] . Foi uma coisa muito bacana. Mas a reportagem que eu tava lendo fala do

avanço de tecnologia que levou o homem à lua. Mas aqui no Brasil, a televisão era preto e branco. A

telefonia era uma miséria, então vou contar pra vocês. Quando eu precisava de alguma coisa, uma

informação urgente de Brasília, do meu trabalho, eu tinha que telefonar para lá, pra resolver na

hora. Na hora entre aspas. Porque eu subia à  Diretoria-Geral, falava com a  diretora-geral, dona

Maria  Lavínia12,  e  ela  pegava  ao  telefone  e  ligava  para  a  telefonia  pra  fazer  uma ligação pra

Brasília. Daí eu ia falar com Brasília às seis horas da tarde. E o homem tava na lua. O homem tava

na lua e eu pedia ligação meio dia e falava às seis horas da tarde, com o Rio de Janeiro.

Centro de Memória do TRT-2: Você se lembra quem era a telefonista nessa época?

Edison Vieira Pinto: Ah não, nem sei se tinha telefonista, será que tinha?

Centro de Memória do TRT-2: A dona Mirna13.

Edison Vieira Pinto: Ah, não, foi uma grande amiga minha. Já conversou com ela?

Centro de Memória do TRT-2: Já conversou, mas não entrevistou.

Edison Vieira Pinto: Ela é muito falante, muito simpática.

Centro de Memória do TRT-2: Ela conhece todo mundo, é incrível.

Edison Vieira Pinto: Conhece, telefonista, né?

Centro de Memória do TRT-2: Mas ainda hoje. Ela vai ao Tribunal e conhece todo mundo.

Edison Vieira Pinto: Ah, ela ainda vai ao Tribunal, é? Tem gente que não deixou de ir.

Centro de Memória do TRT-2: O Adilon14.

Edison Vieira Pinto: O Adilon mora nos fundos do Tribunal. Ele tem uma vantagem, ele levanta

muito cedo, o Adilon, e fica, não tem o que fazer, vai até o Tribunal (risos). E também vai deitar

7:30, 8 horas da noite. Você perde a metade da vida. Eu vou dormir às duas da madrugada e levanto
12 Maria Lavínia Torres Ribeiro foi servidora do TRT-2 entre 1948 e 1979. Chegou a ocupar o cargo de diretora-geral 

do regional. 
13 Mirna Loi Silva foi servidora do TRT-2 entre 1971 e 1991. Ocupou a função de telefonista no edifício sede.
14 Adilon Arantes de Faria foi servidor do TRT-2 entre 1958 e 1990.
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às dez.

Centro de Memória do TRT-2: Eu sou desses.

Edison Vieira Pinto: O senhor também? Não, dormir é bom, eu durmo bem para burro. Durmo bem

e bastante.

Centro de Memória do TRT-2: Vamos voltar só um pouquinho, a gente parou mais ou menos na

década  de  70,  quando  o  senhor  foi  lá  para  a  chefia.  Voltar  um pouquinho,  porque aí  a  gente

completa esse período de 1964 até a chefia. O senhor não é de São Paulo. De onde o senhor é, e

como que o senhor chegou até São Paulo?

Edison Vieira Pinto: Eu sou paulista, mas eu não sou paulistano. Sou paulista de Piedade, Estado de

São Paulo. Nasci lá, cidadezinha a 100 km de São Paulo, 97, mais precisamente, 97 km de São

Paulo, nasci lá e me criei até os 11 anos em Piedade, fiz o curso primário lá. Só tinha curso primário

em Piedade,  de tão pequena que era.  Então eu me transferi  para Sorocaba pra tentar  continuar

estudando. E eu tinha uma irmã que morava lá, fui morar com ela. Naquela época, pra continuar os

estudos,  pra passar do primário pro ginasial,  tinha exame. Pelo menos nas escolas oficiais,  né.

Chamava exame de admissão. Já ouviram falar? Pois é. Então eu cheguei em Sorocaba, fiz exame

de admissão, passei e fiz o ginásio em Sorocaba. Terminado o ginásio, eu emendei e fiz o curso

científico,  na época tinha o clássico e o científico.  Eu fiz  o  científico porque eu pretendia ser

engenheiro. E aproveitei esse tempo de Sorocaba, aproveitei também entre aspas, porque eu fui

convocado pro serviço militar e meu pai queria que eu fosse professor. Então fiz o tiro de guerra em

Sorocaba, tirei o meu certificado de reservista e aproveitei pra fazer concomitantemente o curso pro

magistério. Então me formei como professor, quando terminei o científico, também tirei o diploma

como professor primário, né. E daí, já tinha uma irmã também em São Paulo, me mudei pra São

Paulo  pra  continuar  meus  estudos.  A intenção  era  essa.  Cheguei  a  fazer  vestibular  na  Escola

Politécnica, naquela época, eu tinha impressão que só haviam duas escolas de engenharia em São

Paulo, que foi 1950-51. Era a Politécnica, da USP e o Mackenzie, mas o Mackenzie era pago, né? A

Politécnica era do governo. Eu fiz o vestibular mas não fui feliz. Aí nessas alturas já tinha perdido o

meu pai  e  a  minha mãe,  né,  já  era  órfãozinho.  Então  precisei  pensar  em ganhar  dinheiro  pra

sobreviver, né. E foi o que eu fiz. Arranjei um pequeno bico na empresa Isnard e Cia., que acho que

não existe mais hoje. Em  seguida, através do jornal, eu li uma convocação de um concurso pra

professor, que eu tinha diploma, né, pra professor do Senai. E graças a deus mais uma vez eu fui
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muito feliz. Fiz o exame de seleção para o Senai e posso dizer que fui professor na escola Senai,

que hoje é muito renomada, tem boa fama, e fui um dos primeiros professores lá do Senai. E cada

vez que eu vejo uma notícia, eu fico muito orgulhoso de ter sido um dos primeiros. Mas eu vi que

eu não tinha muita vocação pro magistério. Posso? Não tinha muita vocação pro magistério, então

continuei prestando concurso. Apareceu um concurso pra Saúde Pública. Fiz o concurso, mais uma

vez,  fui  feliz,  fui  nomeado,  trabalhei  nove anos  na  Saúde  Pública.  Depois  apareceu  uma

oportunidade,  quando  eu  já  estava  pra  casar,  o  salário  era  pequenininho,  eu  comprei  um

apartamento através do Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, Ipesp, aqui na zona sul, no

planalto paulista. Me inscrevi pra comprar o apartamento, só tinham sobrado três quando eu soube.

E eu me habilitei, né. Meu primeiro apartamento foi esse do Ipesp. Mas o que eu queria contar pra

vocês é o seguinte, que eu ganhava meu salário era 3400, não sei se era cruzado, cruzado novo, real,

mil réis, porque eu sou do tempo do mil réis, viu. Eu ganhava de salário 3400, isso nunca esqueci, e

pagava de prestação 3200. Então eu vivia com 200 por mês. E foi indo, foi indo, até que eu fiquei

sabendo desse primeiro concurso lá na Justiça do  Trabalho. Eu nem sabia que existia Justiça do

Trabalho. Não, eu to pulando uma fase! Eu fiz concurso, quando eu estava na Saúde Pública, para o

Tribunal  de  Justiça.  Pra  aumentar  o  salário  porque  eu  estava  querendo  casar.  E  pagar,  né,  o

apartamento. E graças a deus, fui feliz também, passei lá no concurso do Tribunal de  Justiça, fui

nomeado, trabalhava na 8ª Vara Criminal, com os bandidos, e fiquei três anos lá. Um dia, um fim de

tarde lá, apareceu alguém todo esbaforido no cartório do 8º Ofício Criminal dizendo que tinha um

concurso na Justiça do Trabalho. Eu nem sabia que existia isso. E que era o último dia de inscrição

pro concurso. Tá interessante a história? Era o último dia de inscrição pro concurso e... esse moço

que eu falei, que foi pro Ministério Público, ele trabalhava comigo no Tribunal de Justiça e jogava

bola, jogava muito bem bola, era um ótimo jogador. Ele machucou o pé, ele teve que enfaixar o pé,

andar de bengala, tudo mais. E nós resolvemos fazer a inscrição, de noite, no fim do expediente do

Tribunal de Justiça, resolvemos fazer inscrição pro concurso da Justiça do Trabalho. Já era de noite,

no último dia. E fomos até lá, na rua Rego Freitas, onde eram as juntas. Era o Tribunal também lá.

Chegamos lá e tinha uma fila que dava volta no quarteirão, pra fazer inscrição, né. E ele falou:

“Dedé, eu acho que eu vou aproveitar esse meu pé quebrado aqui, eu vou pedir preferência lá pra

inscrição”. “Então eu vou com você,  porque você está apoiando em mim”. E fomos lá na frente

onde estava fazendo inscrição e ele chorou as pitangas, não posso ficar de pé, bababi bababá e não

sei quem ele convenceu lá a furar fila. E furamos a fila, ele e eu. Deixamos todo mundo na rua. E

fomos embora  pra casa.  Alguém brigou com alguém ali  no Tribunal  por  ter  deixado nós  dois
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furarmos a fila, foi a parte pitoresca da história. Eu não sei se foi o Waldir Carvalho15, com a moça

que se chamava Gema, e o Diretor-Geral era o Mário Pimenta de Moura16. Eu sei que houve uma

encrenca lá porque nós furamos a fila. Mas ganhamos, eram dois contra um. Fizemos inscrição e

fomos embora. E foi tudo muito rápido, foi no fim do ano, né. E fiz o concurso, fizemos, e mais

uma vez, graças a deus, fui muito feliz no concurso, passei nos primeiros lugares e fui nomeado.

Centro de Memória do TRT-2: O senhor se lembra dessa prova, como foi o dia do concurso, onde

foi essa prova?

Edison Vieira Pinto: Acho que foi no próprio Tribunal lá na Rego Freitas, acho. Mas tinha prova de

português, que eu sempre gostei muito da língua portuguesa, né, e acho que ajudou muito na minha

nota foi a prova de português. Tinha prova de matemática. E aí que é engraçado. Tinha prova de

conhecimentos da Justiça do Trabalho e da Consolidação das Leis do Trabalho. Para mim era tudo

novidade. Eu e mais dois colegas passamos madrugadas, eles me ensinando, porque eles sabiam, né,

eles faziam direito,  eu não. Eles me ensinavam de madrugada as coisas e tal  e eu fui pegando

conforme o programa, eles iam falando e eu ia anotando, fixando e tal. Na hora do concurso, passei

bonito, sem nunca ter estudado direito, muito menos legislação. Só conhecia o Decreto-lei 200.

Não! Mentira, né, só vim a conhecer depois. Me classifiquei bem no concurso e fui nomeado na

primeira turma.

Centro de Memória do TRT-2: O senhor se lembra de algum outro colega que tenha passado junto

com o senhor nesse concurso?

Edison Vieira Pinto: Lembro.  Teve um que chegou a ser juiz  de junta,  Newton Uzeda Filho17,

parece.

Centro de Memória do TRT-2: Eu lembro da carinha dele.

Edison Vieira Pinto: Lembra? Careca.

Centro de Memória do TRT-2: É.

Edison Vieira Pinto: Trabalhou comigo antes de ir pra magistratura. Que fez o concurso, a Beatriz

15 Waldir Carvalho foi servidor do TRT-2 entre 1949 e 1982.
16 Mário Pimenta de Moura foi um dos primeiros servidores da Justiça do Trabalho Paulista, ainda em 1941, quando 

foi criado o Conselho Regional do Trabalho. Foi o primeiro diretor-geral de nosos regional, sendo frequentemente 
citado por nossos entrevistados. Atuou no TRT-2 até 1956, quando faleceu.

17 Newton de Uzeda Moreira Filho foi servidor do TRT-2 e posteriormente magistrado. Atuou entre 1966 e 1984.
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Guimarães, né. Já ouviram falar? Foi secretária da Diretoria-Geral por muito tempo. Foi ela que me

levou lá  pro Setor  de  Pagamento,  porque naquele  tempo ela  trabalhava no pagamento.  Depois

quando ela foi nomeada secretária lá da Diretoria-Geral ela ficou lá para o resto da vida. Ela fez

concurso comigo. Também tem uma história muito peculiar, muito engraçadinha da admissão dela.

Porque o médico do Tribunal, a gente fazia exame médico pra ser admitido no Tribunal, era com o

médico do próprio Tribunal. Então nós fomos fazer a inscrição médica lá. E ele implicou com a

Beatriz, não queria dar o laudo pra ela. Coitadinha. Diziam que ela tinha coração grande, dilatado.

Daí o Durand e eu encostamos no médico lá, metemos a boca, elegantemente, e ele acabou dando o

laudo pra ela, favorável. E tem uma história muito bacana com esse médio, dr. Teodósio, médico do

Tribunal. E no fim ele morreu antes dela. Ela que tinha o coração dilatado e ele que morreu. Ironia

da vida, né? Quê que mais eu estava falando?

Centro de Memória do TRT-2: A gente estava falando sobre a prova, sobre o concurso. Agora o que

eu vou perguntar pro senhor é o seguinte:  eu queria que o senhor me falasse como que era esse

prédio onde o senhor entrou,  como era o ambiente de trabalho, como o senhor foi recebido lá

dentro, como que foi esse começo?

Edison Vieira Pinto: Foi o seguinte: tudo o que eu contei até agora foi feito na rua Rego Freitas. Era

uma casa, as juntas, que eram poucas, Juntas de Conciliação e Julgamento, e o próprio Tribunal,

eram lá, na Rego Freitas. Nesse meio tempo em que eu fiz a prova e fui nomeado e fui tomar posse,

o  Tribunal  já  tinha  se  mudado  para  a  rua  Brigadeiro  Tobias,  parece  que  era  um prédio,  uma

tecelagem, uma coisa assim. Agora, a rua em si era a mesma coisa que a Rego Freitas, não tinha

nada de bonito, nada de feio, era uma coisa comum. O prédio era um prédio velho, foi adaptado e a

gente ficava, o pessoal do Tribunal ficava todo amontoado lá. Foi aí que tinha, no meu andar, tinha

Protocolo, em seguida vinha a, acho que a seção da Dayse18, pegado à Dayse vinha a Comissão de

Compras, isso tudo no corredor. Tinha a Seção de Acórdãos da René19, vocês falaram com a René

já? Ela é uma gracinha. Eu era apaixonado por ela. Então tinha a seção dela, né, a seção da René,

que chamava seção de Acórdãos e Traslados,  e no fundão, era o pagamento,  para onde eu fui.

Depois a sala de Homologação, que era na sobreloja. E acho que no andar de baixo ficava a seção

Processual, isso não me lembro bem, que era do Hamilton, onde minha primeira lotação, né. O

Hamilton e a diretora Ivone Cassali. Era um prédio velho. Ah, tem um detalhe de lascar, viu. Você

18 Dayse Conrado Bachi foi servidora do TRT-2 entre 1958 e 1987. Foi uma das entrevistadas do projeto Memórias 
Narradas.

19 Renée Alice Garcia Leite foi servidora do TRT-2 entre 1956 e 1986. Foi uma das entrevistadas do projeto Memórias
Narradas.
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sabe que não tinha a contratação de limpeza, essas coisas tosas. Então tinha a carreira de servente...

Mas no fim misturou tudo, ninguém era servente ninguém era auxiliar, ninguém era técnico. Então

tinha que fazer a limpeza das seções, tinha que botar água no filtro, pegava o filtro, levava lá no

banheiro, lavava, enchia d´água. Era bem precário, muito ruim, e a turma aproveitava e ia lá vender

sanduíche, vender linguiça, vender café, porque era bem precária a instalação, era bem precária.

Não tinha orçamento, né? E não tinha independência o Tribunal. Uma das experiências minhas

muito  boas  também foi  tirar  o  pagamento  dos  funcionários.  Tinha  que  tirar  no  Ministério  da

Fazenda. Então a folha de pagamento ficava pronta, tinha que ser levada ao Ministério da Fazenda,

que ficava lá na Cásper Líbero. Então se ia lá com a folha de pagamento debaixo do braço. E

naquela época os funcionários do Executivo tinham bronca da gente porque a gente ganhava melhor

que eles, e eles criavam um caso pra burro, e às vezes era só pra bater um carimbo. Eu me lembro

muito bem de um dia que cheguei lá antes do meio dia e levei afolha. E tava um funcionário lá

carimbando as folhas do Ministério da Fazenda, pá, pá, pá. Daí deu meio dia ele largou o carimbo,

não bateu a folha seguinte. Eu tive que esperar ele voltar do almoço. Pode? Não pode, né. Mas é

verdade. Tinha uma chefe lá que era muito brava, todo mundo tinha medo dela, principalmente os

que me antecederam pra tirar a folha de pagamento lá, tinham medo dela danado. Então em cima

dela eu joguei meu charme (risos). Fui lá, amaciei, mas naturalmente, né? Ela se apaixonou por

mim, gamou em mim. Não, profissionalmente, não como... Daí eu tirava a folha de pagamento fácil.

Todo mês ia lá e bibibibbobobó e pagava os funcionários, os colegas.

Centro de Memória do TRT-2: E o pagamento em si com era feito?

Edison  Vieira  Pinto:  Deixa  eu  ver  se  eu  me  lembro  bem...  acho  que  era  creditado  no  

Banco do Brasil. 

Centro de Memória do TRT-2: Porque contaram uma história para a gente...

Edison Vieira Pinto: No Tribunal de Justiça recebia em dinheiro, isso eu me lembro. Agora não sei

se chegaram a pagar em dinheiro... no...

Centro de Memória do TRT-2: Porque na época do Mário Pimenta, porque falaram que o Mário

Pimenta que fazia o pagamento.

Centro  de  Memória  do  TRT-2:  Então,  mas  quando  o  senhor  chegou  o  Mário  Pimenta  ainda

trabalhava lá.
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Edison Vieira Pinto: era o diretor-geral, era o diretor-geral.

Centro de Memória do TRT-2: Porque contaram uma história que no começo, talvez até se meados

da década de 60, ou um pouquinho antes, o pagamento era feito via Mário Pimenta de Moura. Então

a pessoa ia lá até a sala dele, e ele fazia a contagem do dinheiro e entregava. Vinha o próximo, aí ia

lá, fazia a contagem o dinheiro, e ia para o próximo.

Edison Vieira Pinto: Eu acredito que fosse assim, eu não cheguei a receber em dinheiro dele, acho

que já recebia direto no Banco do Brasil.

Centro de Memória do TRT-2: Já era mais moderno.

Edison  Vieira  Pinto:  É.  Mas  no  Tribunal  de  Justiça,  lá  eu  recebia  em  envelope.  Eu  ia  lá  na

tesouraria, né, e eles me davam, assinava, me davam o envelope com o dinheiro dentro, assim, e eu

ia para casa. Acho que era assim que funcionava, também. Mas quando eu fui para lá, acho que já

era creditado no banco.

Centro de Memória do TRT-2: Faltava... o senhor falou que era uma situação muito precária, mas

faltava material para trabalhar? Faltava material de escritório, faltava alguma coisa no dia a dia?

Edison Vieira Pinto: Não, quando eu assumi a chefia não me lembro que faltasse nada. Agora, digo,

inicialmente, nem água tinha para beber, né? Era pote, filtro de barro, não é? Que a gente mesmo

lavava, até eu cheguei a lavar o filtro para botar água para beber. Mas... a... agora as máquinas eram

uma coisinha meio "véia", viu? Ô coisinha ruim. Muito antiga... máquina de calcular então, que era

a minha área, né, era tudo na base da alavanca: dois mais dois, creck, quatro, mais dois, creck, seis.

A história que eu falei de ganhar no grito, foi, foi, foi indo devagarzinho, mas tudo foi, evoluiu, eu

acho, em função do Tribunal ter se adaptado, tranquilamente, às normas do decreto-lei 200. Porque

a partir daí o orçamento nosso passou a ser orçamento nosso mesmo, orçamento do Tribunal. Que

antes o orçamento do Tribunal era administrado pelo ministério da fazenda que ficava na Cásper

Líbero, né? Inclusive o pagamento de pessoal. Era tudo através dele, então era meio, muito precário,

né? E aquelas maquininhas de escrever, aquelas maquininhas de calcular, muito sem vergonha... e...

bem depois  que  nós  começamos  a  ter  o  nosso  próprio  orçamento,  daí  sim,  daí  começamos  a

melhorar. Eu me lembro que quando fizeram a licitação, foi o Américo20, tem o nome do Américo
20 Américo Deodato da Silva Júnior foi servidor do TRT-2 entre 1969 e 1983, quando ingressou no Ministério Público

do Trabalho.
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aí? Américo Deodato? Américo Deodato trabalhou também lá na comissão de compras, serviço de

compras. Ele fez duas licitações que ficaram famosas. A primeira, vamos dizer, foi essa de máquina

elétrica, máquina de datilografia elétrica. Que eu nunca consegui escrever nelas. Porque eu fazia

audiência  no fórum na...  no martelo,  né? Pé,  pé,  pé,  pé...  E quando fui  trabalhar  também era.

Quando vieram as elétricas eu não sabia o que fazer com elas. E outra licitação que foi muito

histórica, que o Américo fez, ganhou uma empresa de limpeza lá do Tribunal, quebrando uma rotina

que vinha de 20 anos: sempre tinha licitação e era sempre a mesma firma que ganhava, a mesma

que ganhava. Quando o Américo fez a licitação, essa firma perdeu, e ganhou uma nova.

Centro de Memória do TRT-2: O senhor falou do decreto 200 de 67, já era na época da ditadura. E

aí o que eu queria saber é exatamente isso, como foi trabalhar, e o senhor entrou em 64, já pegou

essa transição, como foi trabalhar no TRT-2 nessa época da ditadura? O que o senhor sentia que

tinha de diferente, ou em relação às pessoas, em relação à movimentação, ainda mais na sua área

que  é  absolutamente  ali  em  cima.  Como  que  era,  como  que  foi  esse  período,  nesse  período

principalmente o comecinho, até o AI-5, teve... o que o senhor sentia?

Edison Vieira Pinto: Pois é. É... inicialmente, como eu disse para vocês, ia lá para o Rio de Janeiro,

que fazia os cursos e tudo mais, depois o Tribunal passou para Brasília, o Tribunal Superior do

Trabalho,  e...  e  a  gente,  nós,  os  tribunais  regionais,  mais  ou  menos  trabalhávamos  meio

coordenados,  não oficialmente,  mas a  prática  era  meio  coordenada.  O que  eu  quero dizer  é  o

seguint: eu entrei em janeiro de 1964, fui admitido na Justiça do Trabalho, em janeiro, em março

veio a chamada revolução, né? Não foi uma revolução, não teve sangue, não teve nada. Foi só um

bate papo (risos). Foi...  ah, e outra coisa interessante, viu? Eu fui trabalhar com um salário, na

Justiça do Trabalho, que era o dobro do que eu ganhava no fórum. E nesse meio, entre janeiro e

março, dobrou o salário. Quer dizer, praticamente eu dobrei e dobrei o salário com essa minha, com

esse meu périplo. Bacana, né? Bom, agora vamos falar especificamente de Brasília. Eu tive um

relacionamento muito grande com o ministério, naquele tempo, né, Ministério do Planejamento e

Ministério da Fazenda. No Ministério do Planejamento, que era onde você tinha que defender o

orçamento do regional, lá você ficava dia inteiro se explicando com as pessoas, né? “Mas por que

que você quer isso aqui? Por que que você quer isso aqui? Esse dinheiro aí não é muito para o

juiz?”, “não, eles têm que receber substituição, diária, bebebebê”, era uma briga feia. Mas sempre

fui muito bem recebido, sempre fui atendido, graças a deus, teve um presidente aqui do... houve um

perigo aí  de pagar juiz (risos),  o presidente me mandou para Brasília para buscar dinheiro,  né,
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buscar crédito. E me recebeu no gabinete e tal, “você vai lá, tá, bibibi, bobobó”, “sim, senhor, sim

senhor”. Quando eu ia saindo ele disse assim, “ó, e não precisa voltar para São Paulo se você não

conseguir, viu?” (risos). Eu disse, poxa, estou frito, né? Mas eu usei essa frase dele lá, em Brasília.

“Olha, meu presidente disse que se vocês não me derem o dinheiro eu não posso voltar para São

Paulo (risos)”. E eles abriram o crédito. Coisas pitorescas, né? Muito bacana. Mas nunca vi um, um

dedinho, uma fala desconfiada, uma coisa meio esquisita sobre corrupção, viu? Eu acho que aqueles

funcionários  da...  do  Ministério  do  Planejamento,  do  Tribunal  do  Trabalho  a  gente  sabe,  e  da

Fazenda, acho que eles trabalhavam por amor ao trabalho, viu, à arte, pelo menos eu nunca vi nada.

Ninguém era rico, ninguém ficou rico, e eles cobravam, para dar alguma coisa eles cobravam que

você provasse. “Eu preciso de 5000”, “Prove!”. Então meu trabalho aqui em São Paulo era dia e

noite juntando argumentos e provas para poder pedir orçamento, crédito, em Brasília. E o que é

pior, né, foi a época da inflação. A coisa foi brava, viu? Você acabava de fazer um trabalho já estava

superado. Houve uma época que foi criado por lei  um plano de classificação de cargos para o

Tribunal, também, e eu metia o bedelho em tudo, fui trabalhar aquilo lá também, queria saber. 

Fim da transcrição do arquivo de vídeo nº 3765.

Transcrição do arquivo de vídeo nº 3766, duração de 1h25m57s.

Edison Vieira Pinto: Era isso que vocês queriam saber? 

Centro de Memória do TRT-2: Também. 

Edison Vieira Pinto: Ah, é, veio o problema de inflação, até que, graças a deus, veio o Plano Real e

resolveu o problema da inflação, né, e aí já dava para... aí eu já estava aposentado, mas estava em...

acho que em Campinas. Aí já dava para se fazer uma programação, né, fazer uma programação,

vamos dizer, um milhão. Levar, aprovar, passar no Congresso, e tudo mais. Quando saía um milhão,

tudo bem porque não tinha inflação, né? Muito bacana.

Centro de Memória do TRT-2: Quando o senhor assumiu a chefia lá,  o presidente já  era  o dr.

Homero. Já era há algum tempo o dr. Homero Diniz Gonçalves21. 

21 Homero Diniz Gonçalves foi magistrado do TRT-2 entre 1943 e 1980. Presidiu o regional de 1967 a 1976, sendo o 
magistrado que mais tempo passou à frente do Tribunal. 
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Edison Vieira Pinto: Quando eu fui nomeado era o Hélio22... 

Centro de Memória do TRT-2: Hélio Tupinambá23...

Edison Vieira Pinto: Hélio Miranda. 

Centro de Memória do TRT-2: Ah, é, Hélio Miranda. 

Edison Vieira Pinto: Hélio Miranda Guimarães. Logo depois já foi...  

Centro de Memória do TRT-2: Em 67 já era o dr. Homero...

Edison Vieira Pinto: Hã?

Centro de Memória do TRT-2: Em 67, já era o dr. Homero. 

Edison Vieira Pinto: Ele ficou um século lá, como presidente. Hã?

Centro de Memória do TRT-2: O que eu queria saber é o seguinte...

Edison Vieira Pinto: Diga.

Centro de Memória do TRT-2: Dizem que ele tinha algum tipo de relação com o governo militar. 

Edison Vieira Pinto: Eu também ouvi falar, sim. 

Centro  de  Memória  do  TRT-2:  O  senhor  acha  que  nesse  tempo  o  Tribunal  conseguiu  mais

facilmente ou conseguiu uma maior quantidade de benesses, digamos assim, do que... comparado

com outros períodos? Ou não?

Edison Vieira Pinto: Essa é uma boa pergunta... deixa eu ver... dr. Homero... acho que... acho que

não foi o dr. Homero, não. Ele parece, ele parece que era bem relacionado com os militares, né. Eu

tenho notícias de que ele era bem relacionado. Ah, uma coisa que eu queria falar para você é o

seguinte. Eu trabalhava na administração do Tribunal, na parte financeira, e era dia e noite, naquele

(inaudível), então eu sei muito pouco, muito pouco mesmo, do que acontecia na ala, no judiciário

propriamente  dito...  Tribunal  Pleno,  Secretaria  do  Tribunal  Pleno,  Gabinete  da  Presidência,

Assessoria da Presidência... Eu sabia muito de leve. Agora eu tive notícias de que o dr. Homero era

22 Hélio de Miranda Guimarães foi magistrado do TRT-2 entre 1945 e 1969. Presidiu o regional entre 1963 e 1967.
23 Hélio Tupinambá Fonseca foi magistrado do TRT-2 entre 1943 e 1969. Presidiu o regional entre 1954 e 1959.
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bem relacionado com o regime... com os militares, né? Mas eu acho que a fase de ouro, fase de

ouro, não,  fase de orçamento bom para o  Tribunal foi...  acho que foi depois, viu? Com outros

presidentes...  foi  quando  nós  compramos  o...  compramos  o  prédio  da  avenida  Rio  Branco,

compramos o prédio da avenida Ipiranga, compramos o prédio da Cásper Líbero, compramos o

prédio em Santos, mais um ou dois ou três no interior... e a última proeza foi a... o da Consolação.

Aquilo foi uma proeza, aquilo foi épico! Porque impugnaram a compra, sabe? E queriam intimar o

presidente do Tribunal, acho que na época era Nelson Virgílio24, para impedir a mudança da Rio

Branco para a Consolação... então... (risos) segundo consta, o dr. Nelson Virgílio se escondeu, em

algum lugar por aí, para não ser intimado, né? Não ser notificado, intimado, sei lá. E o oficial de

justiça não o achava.  Mas ele deu ordem para a  gente fazer a mudança da Rio Branco para a

Consolação. Minha gente, a coisa não foi fácil, viu? Passamos a noite inteira fazendo a mudança.

Era caminhão que ia, caminhão que vinha, caminhão que ia, caminhão que vinha. E nós. No nosso...

com nosso próprio braço. Os funcionários, que eu participei, né, os funcionários do Tribunal que

fizeram a mudança. Foi a noite inteira. Depois que se instalou direitinho, aí apareceu o Nelson

Virgílio. Já tinha tomado posse (risos), é esse o termo? Não sei bem. “Não, já tomei do prédio, o

Tribunal já está instalado lá, não adianta impugnar, senão tem que voltar tudo atrás”. E ficamos lá.

Fiquei lá até o fim da minha carreira, na rua da Consolação. 

Centro de Memória do TRT-2: Como que o senhor, como que na verdade, como que o Tribunal

chegou àquele endereço... porque era para ser... tem toda a história do endereço que era para ser um

hotel... 

Edison Vieira Pinto: Não, o... aquele prédio foi comprado em fase final de construção... a meta era

outra. Tinha, inclusive, uma área de lazer lá em cima lá e... que agora virou Salão Nobre, aquela

coisa toda. A intenção era outra. Não sei se era um clube ou apartamento, ou qualquer coisa assim.

Inclusive, teve que haver... houve algumas adaptações na fase final de construção, né? E algumas

coisas não puderam ser adaptadas. Então quando ficou pronto, os andares ficaram prontos, eu me

lembro, a Engenharia da... a construção, né, os arquitetos lá, disseram: “Olha, quando vocês foram

por arquivo pesado, põe tudo perto da parede, viu? Não põe no meio senão afunda”. (risos). Está

vendo? Você vê como foi improvisado, né? Mas, mas antes de a gente fechar negócio... eu digo a

gente porque eu...  na minha história,  eu tenho a assinatura do cheque é  minha.  Uma das  duas

assinaturas  é  minhas.  Nós  passamos  alguns  anos  com  a  verba,  o  crédito  constando  na  Lei

Orçamentária, mas a gente não achava nada. A gente... eu digo a gente porque eu era do Crédito, né.

24 Nelson Virgílio do Nascimento foi magistrado do TRT-2 entre 1968 e 1981. Presidiu o regional entre 1978 e 1980.
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Mas  os  juízes,  os  outros  funcionários,  Diretoria-geral,  andou  pesquisando  outras  opções,  né?

Inclusive aquele  prédio que tem ali  no Largo Santa Cecília...  você conhece Rua das Palmeiras,

Largo Santa Cecília? Ali tem um prédio, um prédio ali, na praça e entra na rua das Palmeiras e, acho

que  era  uma  loja  de...  uma  loja  famosa  na  época...  a  exposição,  Clipper...  chamava,  grande,

magazine grande. Aquele prédio foi um dos prédios que nós... que puseram à venda e que a gente

tentou adquirir, mas que não atendeu os requisitos, né? Deixa eu ver se teve um outro... foi muito

procurado, isso que eu digo. Parece que houve um prédio na rua 7 de Abril também que quiseram

adquirir,  mas  não  também  não  atendeu.  Então  optaram por  esse  que  estava  em  fase  final  de

construção e que daria para fazer algumas adaptações atenderia, atenderia todas as necessidades do

Tribunal, como de fato atendeu por muito tempo. A minha sala, vou te contar, era do tamanho desse

apartamento. Sozinho lá (risos). Hoje está apertadinho, tudo quadradinho. 

Centro de Memória do TRT-2:  Isso que eu ia  perguntar.  Como que era quando mudou...  eram

poucos desembargadores, em relação ao que tem agora, os setores também não eram tão inchados

como é hoje, como era essa divisão dentro de todos aqueles andares?

Edison Vieira Pinto: Pois é... Eu me lembro que a diretoria-geral ficou no 8º andar, eu acho que

fiquei no 6º andar. É... ficava uma secretaria em cada andar.

Centro de Memória do TRT-2: Um andar por setor...

Edison Vieira Pinto: Não sei se é o sétimo... é... a área de pessoal ficou no sétimo ou no nono, não

sei bem... eu sei que a diretoria-geral é no oitavo, até hoje é, né? Ah, por falar nisso, vocês estão

com diretor-geral novo, né? Como é o nome dele?

Centro de Memória do TRT-2: É...

Centro de Memória do TRT-2: Rômulo25...

Edison Vieira Pinto: Como?

Centro de Memória do TRT-2: Rômulo.

Edison Vieira Pinto: Rômulo? Deixa eu anotar aí em um papelzinho. Eu o Itagiba26... ele que falou

25 Rômulo Borges de Araújo. Servidor em ativa no TRT-2, foi nomeado em 2012. Em 2019 assumiu o cargo de 
diretor-geral do regional. 

26 Itagiba souza de Toledo foi servidor do TRT-2 entre 1962 e 1994. Atuou como diretor-geral do regional durante a 
década de 90.
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para mim que tinha um diretor novo. 

Centro de Memória do TRT-2: Foi semana passada que ele assumiu.

Edison Vieira Pinto: Tem um papelzinho aqui. Até marquei aqui diretor-geral. 

Centro de Memória do TRT-2: Mas eu não lembro o sobrenome dele. Acho que ele tomou posse no

dia 22. 

Edison Vieira Pinto: Mas disse que ele não é funcionário, né?

Centro de Memória do TRT-2: Ele é funcionário. 

Edison Vieira Pinto: Não era funcionário do Tribunal.

Centro de Memória do TRT-2: Não, ele era.

Centro de Memória do TRT-2: Não, ele era. Ele entrou no meu concurso. Ele é de 2012, 2013. 

Edison Vieira Pinto: Ele é concursado? Concursado?

Centro de Memória do TRT-2: Uhum.

Edison Vieira Pinto: Ô, que bacana.

Centro de Memória do TRT-2: É que ele é bem novo de Tribunal. 

Edison Vieira Pinto: De quando ele é?

Centro de Memória do TRT-2: Eu entrei no começo de 2012, ele entrou depois de mim. Eu acho que

ele é de 2012 ou 13. 

Edison Vieira Pinto: Mais ou menos 2012, né? E ele trabalhava onde?

Centro de Memória do TRT-2: Ixi, ele trabalhou em tanto setor.

Centro de Memória do TRT-2: Passou em muito setor. Ele estava trabalhando em alguma coisa de

Estratégico, como é que é?

Centro de Memória do TRT-2: Planejamento Estratégico?
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Centro de Memória do TRT-2: Acho que o último setor dele foi o Planejamento Estratégico, alguma

coisa assim.

Edison Vieira Pinto: Planejamento Estratégico, que nome bacana.

Centro de Memória do TRT-2: O nome é bacana.

Edison Vieira Pinto: Não é do meu tempo (risos).

Centro de Memória do TRT-2: Planejamento Estratégico é um setor também recente. Foi também

criado por aí, nessa época, também 2012.

Edison Vieira Pinto: Eles mudaram... porque um dos trabalhos que eu fiz lá, junto com o Américo, e

mais a equipe de diretores foi o primeiro... esse é meu, né? Foi a reestruturação do Tribunal. Foi,

inclusive,  aprovado em Brasília e aprovado pelo nosso...  antes aprovado pelo nosso  Tribunal e,

posteriormente, referendado por Brasília. Foi a estruturação que nos fizemos baseados no famoso

decreto-lei nº 200, que naquele tempo, tinha... cada ministro tinha dois..

Centro de Memória do TRT-2: Agora vou só pedir um favor porque o microfone voltou a aparecer...

Posso pedir um favor para o senhor? Passar para esse botão aqui? 

Edison Vieira Pinto: Botão de baixo?

Centro de Memória do TRT-2: Isso. Porque aí eu acho que não aparece mais. 

Edison Vieira Pinto: É tão bonitinho o cordão. 

Centro de Memória do TRT-2: Sabe que... 

Edison Vieira Pinto: Hã, diga.

Centro de Memória do TRT-2: Os prédios que o senhor mencionou, o da Ipiranga e o da avenida

Rio Branco, eles foram adquiridos em 70, em 1970...

Edison Vieira Pinto: Foi? Foi? Fui eu que comprei. Quando eu digo que fui, eu é que fui eu que

assinei o cheque, entende? Mas não era eu que decidia. 

Centro de Memória do TRT-2: Aí tem a questão de novo do dr. Homero. 
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Edison Vieira Pinto: Dr. Homero?

Centro de Memória do TRT-2: Que era ele o presidente. 

Edison Vieira Pinto: É eu não vou falar que não porque eu não... pra mim já está meio difícil me

localizar no tempo, né?

Centro de Memória do TRT-2: Vamos falar sobre a criação do TRT-9?

Edison Vieira Pinto: Sobre o quê?

Centro de Memória do TRT-2: A criação do TRT-9, do TRT da 9ª Região... 

Edison Vieira Pinto: (risos) Ah, foi uma época linda. Passei um ano em Curitiba. 

Centro de Memória do TRT-2: Como que foi isso? Desde... como que foi no Tribunal, o burburinho

dessa criação, até o senhor chegar lá em Curitiba à instalação e o que o senhor lembra das pessoas

que saíram, que optaram por ir para lá... como foi todo esse processo?

Edison Vieira Pinto: Pois é, eu não estava nem aí, eu não estava sabendo de nada. Um dia me

disseram que foi criado um, que foi criado por lei, né, um Tribunal em... no Paraná, em Curitiba,

que se desmembrou de São Paulo. Porque a 2ª Região era São Paulo, Mato Grosso, porque nem

Mato Grosso do Sul existia ainda, São Paulo, Mato Grosso e Paraná. E... essa lei tirou Curitiba...

tirou Paraná de São Paulo e juntou... com Santa Catarina... ou ficou independente? Não me lembro

bem. Porque o Tribunal da 4ª Região era Porto Alegre, né? Agora Porto Alegre era Porto Alegre e

Santa Catarina. Então é isso. Acho que é isso. E o Paraná com São Paulo. Então o Paraná saiu de

São Paulo. Agora Santa Catarina eu não sei se ficou com a 9ª Região. Acho que não ficou, não,

continuou na 4ª. Hoje cada estado tem um Tribunal, né? Mas eu estava lá, tranquilo, levando minha

vidinha, fui chamado na diretoria-geral, e o dr. Péricles, esse que eu já mencionei estava lá, estava lá

na diretoria-geral. Ele tinha ido a São Paulo para me convidar, me convocar, me convidar para

trabalhar na instalação do Tribunal do Paraná. Eu levei um susto, né? Não estava nem sabendo de

nada. Achei bom. Achei gostosa a ideia. Ia ganhar dinheiro, né? Que eu ganhava três salários. O

salário de São Paulo, as diárias, 30 dias de diárias e, a cada 30 dias, vinha uma ajuda de custo.

Ganhava  bem,  viu?  Cheio  de  dívida  né,  aqui  em  são  Paulo,  principalmente  na  compra  deste

apartamento aqui. Foi bom. Eu disse: “Eu vou”. Topei. Primeiro eu ia consultar a minha mulher, né?

Mas ela não fez objeção nenhuma. Então foi o seguinte... foi nomeada uma comissão para instalar o
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Tribunal da 9ª Região, Paraná. Dessa comissão, nomeada, fizeram parte o João Carlos Vernetti, da

4ª Região, eu, Edison, da 2ª Região, o Saad, o primeiro nome está me fugindo, Saad Carvalho, de

Brasília e o Péricles, como presidente da Comissão. Então nós todos fomos para... nos instalamos lá

em Curitiba. E lá em Curitiba foi designado o diretor... naquele tempo, acho que não era diretor, não

sei se era diretor ou era chefe do serviço de distribuição de Curitiba. Só tinha duas juntas lá. Em

Curitiba. Para colaborar com a gente.  O cara foi muito bacana,  viu? Se dedicou inteiramente à

instalação  do  Tribunal  e  a  atender  às  nossas  necessidades,  os  oriundes  (sic).  Foi  muito  bom,

instalamos o  Tribunal,  alugamos um prédio  lá,  velho,  adaptamos,  instalamos o  Tribunal,  então

ficamos aguardando a nomeação dos juízes, né, e não saía. Eu fui para lá acho que em janeiro, no

mês de maio, junho, já estava pronto o Tribunal. Era só nomear os juízes e começar a funcionar,

mas não saía a nomeação. Então nós ficamos responsáveis lá. Eu só saí, só voltei para São Paulo,

acho que em outubro ou novembro, não sei, que foi quando nomearam os juízes27. Mas foi uma

época muito boa, muito bacana. Agora... Curitiba sempre teve fama de ser meio arredio, né, parece

que continua até hoje meio arredio, foi um trabalhão, viu, para domesticar aqueles caras lá, para eles

aceitarem a gente, mas no fim aceitaram muito bem. Querem saber mais alguma coisa?

Centro de Memória do TRT-2: Teve muita gente que era aqui da 2ª Região que foi para lá?

Edison Vieira Pinto: Na época? 

Centro de Memória do TRT-2: É.

Edison Vieira Pinto: De funcionário, fui só eu. 

Centro de Memória do TRT-2: Não, não. E na sequência? 

Edison Vieira Pinto: Porque os funcionários da 2ª Região já trabalhavam lá.

Centro de Memória do TRT-2: Ah, ficaram os mesmos?

Edison Vieira Pinto: Ficaram os mesmos, não só em Curitiba, como todas as juntas do interior, né,

Paranaguá, Ponta Grossa, aquelas coisas todas. Os funcionários ficaram os mesmos. Nós fomos lá

só para fazer  a instalação.  Agora houve, se não me engano houve um, dois ou três juízes que

optaram a sair da 2ª Região e ir para lá. 

27 A nomeação dos magistrados no recém-criado TRT-9 ocorreria em agosto de 1976 e a instalação oficial em 
setembro daquele ano.
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Centro de Memória do TRT-2: Bom, a gente parou, mais ou menos, quando o senhor assume a

chefia, no início da década de 70. Aí a gente voltou lá para o começo, o senhor falou como chegou

em São Paulo. Aí a gente pulou um pouquinho, mas aí eu queria que o senhor contasse como que

foi, ano a ano, até o senhor... ano a ano, não, mas assim, em linhas gerais, até o senhor virar diretor-

geral. Como que foi todo esse processo? O senhor ia muito a Brasília... 

Edison Vieira Pinto: Ia...  ia duas vezes por mês.

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

Edison Vieira  Pinto: Mais ou menos duas vezes por mês,  viu? Porque era difícil  tirar  dinheiro

daquela turma e administrar tudo, né? O prédio da Barra Funda, antes de... optarem pela construção

lá daquelas torres lá da Barra Funda também houve uma pesquisa aqui em São Paulo para comprar

um prédio ou construir  um prédio...  inclusive lá  onde fica a  estação rodoviária,  né? Tinha um

terreno lá que foi oferecido ao Tribunal para ser erguido lá o prédio das juntas, né? Mas nada deu

certo, né? Mas daí eu me aposentei e fui embora. Não fiquei sabendo de nada. Quando eu soube, é

que tinham resolvido erguer as torres lá na Barra Funda. Mas o dinheiro para comprar esse... para

iniciar...  para esse pontapé inicial,  já  vinha no orçamento...  no meu orçamento,  vou dizer  meu

porque eu que fazia, há anos, ficou uns três ou quatro anos, saía no orçamento da União, né, no

orçamento do Tribunal,  mas não era aplicado, não era aplicado, não fazia nada,  voltava para o

governo. No ano seguinte, saia no orçamento de novo. Foi uns três ou quatro anos assim. Tinha o

dinheiro no orçamento, mas não tinha o imóvel para ser adquirido ou construído, né?

Centro de Memória do TRT-2: Qual era a principal briga em Brasília, qual era o principal objetivo?

Assim...  era dinheiro para o Tribunal,  sim,  mas era dinheiro para quê? O que o Tribunal mais

precisava? 

Edison Vieira Pinto: Para tudo... 

Centro de Memória do TRT-2: Quais eram as necessidades do Tribunal?

Edison Vieira Pinto: Ah... uma vez também, você fala aí em elogio, levei um elogio uma vez lá que

eu vou te contar, viu? Que olha, os carros velhos, máquina de escrever, velha, tudo caindo aos

pedaços  aqui.  Eu fiz  um trabalho,  acho  dessa  grossura  assim,  demonstrando que  estava  muito

precária a situação do Tribunal, que precisava renovar, né? Então eu fiz esse trabalho, levei lá em

Brasília,  defendi esse trabalho, demonstrei  e  saíram os créditos.  Então puderam comprar  carro,
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comprar máquina, aquela coisa toda, então lá, Brasília era onde você pleiteava tudo, principalmente,

o que, o que não podia faltar de jeito nenhum, era verba para pagar o pessoal, né? Tinha juiz de

Tribunal, juiz substituto, juiz-presidente e os funcionários de um modo geral. E, como eu disse para

vocês, naquela época de inflação, né, quando o orçamento saía publicado no fim de dezembro, o

orçamento para o ano seguinte,  já  estava superado.  Então você passava o ano inteiro correndo

Brasília para suplementar, suplementar, suplementar. Viajei que nem louco.  

Centro de Memória do TRT-2: Tem muita gente que conta que entrou, ou no fim da década de 70,

ou no início da década de 80, que o Tribunal não pagava um salário mínimo inteiro. Foi uma época

que o salário estava defasado. O senhor se lembra dessa época, que havia até, que o Tribunal pagava

até um complemento para que essa situação fosse normalizada?

Edison Vieira Pinto: Que tinha funcionário ganhando menos que o salário mínimo?

Centro de Memória do TRT-2: Aí tinha uma verba complementar, aí é que finalizada o...

Edison Vieira Pinto: mas era funcionário ou era empregado? Porque o dr. Homero... dr. Homero!

Dr. Homero conseguiu junto a Brasília criar uma tabela de CLT no Tribunal. Sabiam disso? Ah não?

Ué, essa é uma novidade. Então foi criada uma tabela de empregados da CLT que eram de livre

nomeação e  o  dr  Homero era  sergipano,  ele  lotou  de  sergipano que nem louco aí.  Em cargos

menores. Só se eram esses salários que eram menores, né, do que o salário mínimo.

[ruído]

Centro de Memória do TRT-2: Esses cargos, essas pessoas foram efetivadas?

Edison Vieira Pinto: Foram. Mas fizeram concurso. É, fizeram concurso interno.

Centro de Memória do TRT-2: A gente tá pensando se eram essas pessoas que comentaram do

salário.

Centro de Memória do TRT-2: Pode ser.

Edison Vieira Pinto: Mas isso eu tenho uma vaga lembrança.
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Centro de Memória do TRT-2: Ele [o Falcão28] deu dois holerites. O primeiro holerite dele tinha

essa verba complementar. O segundo já foi com aumento. Aí não tinha.

Centro de Memória do TRT-2: Ele era... um cargo extinto já.

Centro de Memória do TRT-2: É... escriturário não. Auxiliar...

Edison Vieira Pinto: Auxiliar administrativo?

Centro de Memória do TRT-2: Não, é um cargo que não existe mais. Acho que não era nem nível

médio, era fundamental.

Edison Vieira Pinto: Mas eu, não vou jurar por deus, mas eu tenho uma vaga lembrança de que

houve uma época, isso de um modo geral, não foi só no Tribunal, que algumas carreiras do serviço

público passaram a ganhar menos do que o salário mínimo. Não sei se carreira de acho que de

servente, serviçal, sei lá. E parece que houve também uma... a solução foi essa, complementar, fazer

um complemento ao pagamento, e depois reestruturar, né. Porque a burocracia não é brincadeira,

viu, você tem que fazer tabela, submete à aprovação aqui, aprovação ali, depois ver se tem verba, se

não tem verba, se pode pagar, não pode pagar. É complicado, leva tempo. Então vai ver que foi por

isso  que  levou  um  pouco  de  tempo,  enquanto  não  resolveu  o  problema,  suplementavam  o

pagamento até o piso do salário mínimo, né. Mas eu não tenho muita certeza sobre isso.

Centro de Memória do TRT-2: Bom, o senhor mencionou agora concursos internos, o senhor se

lembra desses concursos internos,  existiam cursos para esses concursos,  existiam apostilas para

estes concursos e como que o senhor participava dessa história toda?

Edison  Vieira  Pinto:  Pois  é.  Inclusive  eu  tenho  uma  apostila  aí  para  você  ver.  Então...  a

administração, não eu, a administração do Tribunal, seguindo orientação de Brasília, estabeleceu

esses cursos de progressão e ascensão, né. E estabelecia as normas. E exigia conhecimentos da

Justiça do Trabalho, a parte financeira (orçamento e finanças), e tinha uma terceira, o que era? ...

Ah, administração em si. Então, geralmente para no que se referia à JT era um juiz nomeado pelo

Presidente pra dar o curso aos candidatos. Tinha o secretário do diretor-geral, o Ruy Guedes29, ele

também foi, o tempo inteiro ele foi professor da parte administrativa, que seria, na época, saber do

decreto-lei 200, famoso, né. E eu fui nomeado para ser o professor de orçamento e finanças. Eu

28 Luiz da Silva Falcão foi servidor do TRT-2 entre 1982 e 2019. É um dos entrevistados do projeto Memórias 
Narradas.

29 Ruy Guedes foi servidor do TRT-2 entre 1962 e 1990.
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aceitei. Mas tudo desde o princípio, então passei dias e dias organizando apostila e tudo mais, da

parte financeira, para distribuir para os candidatos. O Ruy fez a parte administrativa e os juízes era

basicamente a CLT, né... Ah! Então a gente dava o curso, né, que durava um mês, dois meses e em

seguida aplicava as provas, fazia aplicação de provas. E conforme o resultado das provas, havia a

progressão na carreira ou ascensão, que passava de uma carreira pra outra. Até eu fiz prova como

aluno. Eu dava aula pros outros e depois, na minha hora, eu tive que ser aluno também e fazer prova

também.

Centro de Memória do TRT-2: Que prova o senhor fez?

Edison Vieira Pinto: Pra passar acho que para técnico judiciário. Eu era auxiliar judiciário. Para

passar pra técnico eu tive que fazer o curso de ascensão.

Centro de Memória do TRT-2: E era muito difícil?

Edison Vieira Pinto: Eu mesmo vivia naquilo, né. Então não teve problema, passei.

Centro de Memória do TRT-2: qual que era a periodicidade disso, acontecia sempre?

[ruído]

Edison Vieira Pinto: Ah, acho que chegou a ter duas vezes por ano. Acho que foi aí que eu fiquei

muito popular, viu, porque era muito aluno, muito colega tendo aula, então fiquei conhecido.

Centro de Memória do TRT-2: Que época foi isso, mais ou menos?

Edison Vieira Pinto: Época? Acho que ao redor de 1980, acho que tem data na minha apostila aqui.

Onde é que tá? Tem um amarelinho aí. Vê se não tem data aí.

Centro de Memória do TRT-2: 1984.

Edison Vieira Pinto: 84? Então é isso. Uma de 84 e de 85? Mas antes já sido feito, entende? Cada

curso ia se aprimorando a apostila, reduzindo o tamanho delas. A primeira apostila era grossa pra

burro. Mas a gente verificou que ela tinha muita coisa inútil, né. E ninguém ia absorver tudo aquilo

de uma hora pra outra.

Centro de Memória do TRT-2: Você tinha ideia de quantas pessoas, de quantos servidores existiam

no Tribunal mais ou menos, nessa época? Aproximado.
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Edison Vieira Pinto: Tenho, eu me lembro bem. O Tribunal na Consolação, quando nós fomos pra

lá, tinha mais ou menos 400 funcionários. 400. É pouco ou é muito? Mas tudo, desde baixo até lá

em cima,  400.  Então quando veio o pessoal  de  Brasília  pra conhecer  o prédio  e  tudo o mais,

disseram “esse prédio é muito grande pra 400 funcionários”. A minha sala era do tamanho desse

apartamento. Realmente era, né? Mas é que nem o prefeito Prestes Maia, ele jogava no futuro, né?

Foi o que fez o Tribunal.  Jogando no futuro.  Porque de repente começou a chegar gente,  juiz,

funcionário, por isso que hoje está entopetado.

Centro de Memória do TRT-2: Mas eram 400 funcionários, sem contar as juntas?

Edison Vieira Pinto: Sem contar as juntas, só o prédio.

Centro de Memória do TRT-2: E na folha de pagamento o senhor se recorda mais ou menos, “ah,

mais ou menos, no fim da década de não sei quanto, tinha ‘x’ funcionários”?

Edison Vieira Pinto: Eu acho que não, se eu chutar vou chutar, não tenho ideia. Mas lá nos arquivos

do Tribunal, tem as folhas de pagamento, que era geral, né. Tem as folhas de pagamento de todos os

funcionários, de todos os juízes. É só pegar uma delas, que é uma das coisas que eu fiz do meu jeito.

De cada folha eu fiz um processo. Cada folha de pagamento do mês, fiz um processo. Porque antes

ficava num treco lá que a turma ficava virando folha pra lá, folha pra cá, não é prático, né. Então

cada pagamento eu fiz um processo, e vai arquivando lá. Isso você acha lá se quiser. Mas eu não

quero chutar o número de funcionários da Justiça do Trabalho total. Você queria o total, né?

Centro de Memória do TRT-2: Era só pra ter um comparativo.

Centro de Memória do TRT-2: De quanto tem hoje e quanto tinha na época.

Edison Vieira Pinto: É, mas não era muito não, viu. Acho que, vai ver que era uns 1500 talvez.

Centro de Memória do TRT-2: Falam que o Tribunal era uma grande família.

Edison Vieira Pinto: Quando eu fui, era.

Centro de Memória do TRT-2: E a gente ficou imaginando o número de servidores porque todo

mundo se conhecia, era todo mundo muito próximo.
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Edison Vieira Pinto: Quando eu fui nomeado e entrei pra trabalhar, era só família30. Tinha o Toledo

Leite,  tudo  família  de  juízes  do  Tribunal,  o  Pollastrini.  Tinha  Pollastrini  a  dar  com pau lá  no

Tribunal. E tinha juiz classista lá, na época, tinha uma família de juiz classista que tinha um monte

de funcionários. Tudo família. Quando nós chegamos no concurso, eles olhavam feio pra nós, viu.

Um estranho no ninho. Foi difícil cativar aquela gente, mas nós cativamos. Tá escuro aí, quer que

acenda a luz?

Centro de Memória do TRT-2: Não, não... Aí a gente chega então na década de oitenta e a gente

começa a falar sobre a criação do TRT-15. Como é que foi esse processo todo?

Edison Vieira Pinto: Ah, esse foi um processo tão dinâmico, tão rápido, que eu fiquei assustado. Foi

o dr. Pedro Benjamin31. Dr. Pedro Benjamin, mas parece que tinha mais um ou dois juízes que, eu

falei  pra  vocês,  né.  Havia  uma  disputa  antes,  não  era  bem  disputa.  Tinha  gente  que  queria

desmembrar São Paulo e botar o outro Tribunal em Ribeirão Preto. E o dr. Pedro queria botar em

Campinas.  Ele acabou ganhando. Porque ele era persuasivo pra burro,  né? E quando acho que

decidiram que ia ser em Campinas, o dr. Pedro Benjamin arregaçou a manga e de um dia pro outro

ele resolveu, tá bom? O homem era uma fera! E me levava a tiracolo dele pra falar em termos

financeiros, né. A gente viajava pra Brasília e corria, Câmara de Deputados, Senado Federal, ele

entrava  nos  gabinetes  lá  e  passava  uma conversa  desgraçada  nos  senadores  e  deputados,  e  eu

assistindo de lado, né. E eles concordavam e em três tempos a lei foi publicada, criando o Tribunal

Regional de 15ª Região, Campinas, que aliás, na época, alguns diziam que era inconstitucional, né?

Que a Constituição parece que previa um Tribunal por Região, ou no máximo um por Estado. Mas

São Paulo é o único que tem dois tribunais. Acho que até hoje, né? Mas o dr. Pedro Benjamin era

terrível. Conseguiu a lei, né, criando, e mais uma lei, que foi aquela história, de ser convidado pra

instalar o Tribunal. E eu fui pra Campinas ajudar a instalar. Isso tem bastante fotografia aí, lá das

instalações lá. Chegando lá já houve um movimento grande para, na minha época, para comprar o

prédio do antigo Banco Econômico, que foi a  primeira  sede do Tribunal,  né,  um prédio muito

bonito, mas não era muito confortável, né, principalmente no que se refere a banheiro. Tinha pouco

banheiro  para  muito  prédio,  muito  Tribunal.  Mas  era  bonito.  Vocês  viram,  já  chegaram a  ver

fotografia, qualquer coisa lá? Que o prédio era como se fosse assim uma moldura e lá em baixo

tinha um jardim muito bonito, com um chafariz e tudo mais. Agora, pra fazer caber todos os juízes
30 No início da Justiça do Trabalho, as nomeações eram realizadas por indicação, o que tornava comum a existência de

diversos servidores no quadro com o mesmo sobrenome. 
31 Pedro Benjamin Vieira foi magistrado do TRT-2 entre 1979 e 1986. É um dos principais nomes na criação do TRT-

15, também possuindo a marca de único magistrado a presidir dois regionais: o TRT-2 entre 1984 e 1986; e o TRT-
15 entre 1988 e 1990.
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do Tribunal lá que foi difícil, né? Não sabiam como é que iam fazer. E acho que é por isso que o

pessoal não me esquece. Eu que fiz o desenho. Me deu uma de engenheiro, fiz um desenho, fiz

gabinete pra tudo quanto é juiz lá, botei um assessor pra fora, botei uma parede, no fundo ficava o

gabinete do juiz e na frente ficava o assessor. E botei todos os juízes lá. Fui muito aplaudido. Eu

dava meus pontapés, né. Como foi na sala de homologação, né, que instituiu o sistema de senhas e

lá em Campinas eu tive que dar uma de arquiteto e desenhar os gabinetes lá dos juízes. Que deve ser

até hoje. Ah não, depois que eu vim embora, esse prédio era do Banco Econômico, eu falei, né.

Depois que vim embora eles compraram terreno, tinha a cidade administrativa, lá em Campinas,

agora tá lá o Tribunal, né. Mas eu nem conheço. Eu cheguei a fazer um passeio lá nessa cidade

administrativa, se é que é esse o nome, mas ainda estava sendo gestado, estava em gestação a ideia

de fazer um prédio do Tribunal lá. E acabou acontecendo. É um lugar muito bonito. Só têm prédios

administrativos lá, né. Vocês conhecem? Não né. Você conhece? Ah, você conhece, né?

Centro de Memória do TRT-2: Eu trabalhei lá.

Edison Vieira Pinto: O prédio lá é bacana, bonito?

Centro de Memória do TRT-2: Sim, é um prédio todo em granito vermelho do lado de fora, é bem

bonito.

Edison Vieira Pinto: Mas já era o prédio ou foi construído?

Centro de Memória do TRT-2: Foi construído na cidade judiciária, só que lá ficou abandonado,

ficaram algumas varas. O prédio mesmo do Tribunal acabou sendo feito no centro da cidade perto

de onde era a unidade administrativa, na Quirino. Tem a rua Quirino aqui, e o prédio fica na rua de

cima, na paralela, na Barão de Jaguara.

Edison Vieira Pinto: Foi construído ali também?

Centro de Memória do TRT-2: Foi doado pela Prefeitura o terreno e construiu lá.

Edison Vieira Pinto: É que o meu negócio é na base de décadas, né. Quantas décadas foi, acho que

já faz duas décadas que eu não vou a Campinas.

Centro de Memória do TRT-2: Eu não sei quando foi construído esse prédio, quando eu fui já estava

lá.



CENTRO DE MEMÓRIA DO TRT-2
Entrevista gravada com Edison Vieira Pinto, nos dias 31 de julho e 14 de agosto de 2019

Modo de gravação: Iphone 8 Plus 
Entrevistadora principaCentro de Memória do TRT-2: Christiane Teixeira Zboril

Entrevistadores: Christiane Teixeira Zboril, Lucas Lopes de Moraes, Belmiro Thiers Tsuda Fleming e
Tatiana Rysevas Guerra

Edison Vieira Pinto: Isso eu nem tava sabendo. A única coisa que me interessa lá é que puseram

minha fotografia no gabinete do diretor geral. Eu não sei se está lá até hoje.

Centro de Memória do TRT-2: Tem, tem.

Edison Vieira Pinto: ... como primeiro diretor-geral, puseram um quadro meu.

Centro de Memória do TRT-2: Têm as galerias, é que eu não conhecia o senhor na época, mas tem

uma galeria dos presidentes e uma galeria dos diretores. O senhor tá lá.

Edison Vieira Pinto: Ah tem?

Centro de Memória do TRT-2: No site está que foi lá que eu descobri que o senhor foi diretor-geral.

Edison Vieira Pinto: É bom saber, viu. Que eu pensei que depois que eu vim embora, ah, joga esse

quadro no lixo. Então ta lá. Como diz aquela musiquinha antiga de carnaval, né. Quando o Getúlio

voltou pro governo. Bota o retrato do velho. Bota no mesmo lugar. (risos). Não é, mais ou menos

isso?

Centro de Memória do TRT-2: E o senhor se lembra como que foi a repercussão interna no TRT-2

quanto à criação do TRT-15? Porque muita gente que era daqui passou pro TRT-15.

Edison  Vieira  Pinto:  Passou  mesmo.  Eu  mesmo  convidei  muita  gente  pra  ir  pra  lá.  E  alguns

ajudaram lá  mas não quiseram ser  transferidos.  Um personagem, que  vocês  conhecem, que eu

convidei, ele foi lá ajudar a trabalhar na instalação, mas não quis passar pra lá: Orlando  Bertão32.

Ele  veio  pra  cá,  fez  a  carreira,  homem  inteligente  esse,  viu.  Fez  concurso,  entrou  e  já  é

desembargador, né. Muito amigo nosso. Meu, do Itagiba, do Adilon. E outros que não aceitaram ir

pra lá.  Agora,  quem foi pra lá  se deu bem, né? Que era simples funcionário aqui  e lá  acabou

pegando cargo em comissão,  uma função gratificada e tudo mais. Eu tava comentando sobre o

Harumi Kuratomi33,  uma coisa assim,  ele  era  um fazedor  de cheque aqui  em São Paulo,  fazia

cheque para os outros assinarem, né, no Tribunal. Lá ele foi como diretor de pagamento, fez a vida

dele. E um tal de Ricardo. Fora os peixinhos do dr. Pedro. Dr. Pedro botou muita gente lá, família e

amigos dele. Ele merece (risos). Não sei se os funcionários merecem mas ele, o dr. Pedro, merece.

Era uma fera, o dr. Pedro foi uma fera. Impressionante. E muito requisitado, dr. Pedro Benjamin. E

32 Orlando Apuene Bertão atuou como servidor do TRT-2 entre 1972 e 1993, quando passou a fazer parte do corpo de 
magistrados do regional. Passou a ocupar o cargo de desembargador na segunda instância do TRT-2 em 2014.

33 Harumi Kuratomi foi servidor do TRT-2 entre 1979 e 1986. Com a criação do TRT-15, passou a integrar a nova 
corte em 1986, onde se aposentaria em 2014.
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ele que me nomeou, né, diretor-geral. E no fim do dia eu subia com a pasta pra despachar com ele.

Mas era um inferno, viu, ficava lá horas do lado dele. Ele só atendia o telefone, chegava alguém ele

atendia, telefone tocava e ele atendia, e eu com a papelada lá. Saía tarde do Tribunal. Aliás, eu

cheguei a amanhecer no Tribunal. Um dia, me deu a ideia também, quer saber de uma coisa, vou dar

lição de casa para o dr. Pedro. Preparava tudo os despachos, tudo direitinha, arrumadinho, punha na

pasta, deixava lá e falava, “aí, dr., lição de casa”. E ia embora. Ele pegava a pasta, naquele tempo

ele já  morava em Campinas,  dentro do carro de São Paulo a Campinas  ele  já  ia  assinando os

despachos. No dia seguinte, me devolvia. Se não, ia passar a noite toda lá. O homem era dinâmico.

Centro de Memória do TRT-2: Como que foi quando o senhor virou diretor-geral do Tribunal, aqui?

Edison Vieira Pinto: Aqui? É... deixa eu ver. Quando o Américo, o Américo fez concurso para o

Ministério Público do Trabalho, inclusive, ele e eu trabalhamos na aquisição de um prédio, que fica

ali  perto do Largo do Arouche,  pro Ministério Público do Trabalho. Então ele saiu.  Saiu o Dr.

Monreal34,  que foi o primeiro presidente de Campinas, Dr. Monreal acho que foi incumbido de

escolher alguém pra ser diretor-geral. Então eu tenho impressão que ele andou sondando diversos

funcionários. Inclusive a mim. Ele entrou um dia no meu gabinete, lá, no 6º andar, e começou a

fazer umas perguntas esquisitas, sabe? Se eu tinha curso superior, se eu era advogado, se eu isto, se

eu aquilo. E eu respondendo, esse homem tá querendo alguma coisa. Mas ele disse “nós estamos

precisando de um diretor-geral aqui para o Tribunal, que o Américo saiu, e eu to incumbido de

entrevistar as pessoas”. Falei “muito obrigado”. Mas não fui escolhido. Foi escolhido o sobrinho

dele, o José Garcia Monreal Júnior35. Foi nomeado diretor-geral e como sempre, dia e noite com

ele, né, com o Monreal, ele morava aqui na Vila Mariana. Depois, Monreal também passou no

concurso pra juiz. E foi aí que o dr. Pedro, que eu já era íntimo dele, né, ele me nomeou como

diretor-geral. Acho que é isso.

Centro de Memória do TRT-2: O senhor foi nomeado diretor-geral...

Edison Vieira Pinto: No lugar do José Garcia Monreal Júnior.

Centro de Memória do TRT-2: Deixa eu ver aqui a data. Em junho de 86.

34 Francisco Garcia Monreal Júnior foi magistrado no TRT-2. Ingressou como servidor ainda em 1941, e foi nomeado 
juiz substituto em 1956, mediante concurso público. Ingressou na segunda instância do TRT-2 em 1979 e removeu-
se para o TRT-15 em 1986, quando o novo tribunal foi criado. Foi seu primeiro presidente eleito.

35 José Garcia Monreal Júnior foi servidor do TRT-2. Foi aprovado em concurso público para o cargo de juiz 
substituto em 1986, atuando na magistratura até 1995.
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Edison Vieira Pinto: Junho de 86?

Centro de Memória do TRT-2: Foi o mesmo ano que o senhor se aposentou.

Edison Vieira Pinto: Ah, é que eu fui substituto muito tempo, eu era substituto. Por isso que eu

contei tempo pra efeito de aposentadoria, tempo pra financeiro, né. Aquela vantagem pessoal. Foi,

eu era substituto.

Centro de Memória do TRT-2: E o senhor se aposenta em novembro de 86.

Edison Vieira Pinto: Outubro.

Centro de Memória do TRT-2: Na verdade acho que a publicação saiu em novembro. E aí a minha

pergunta é: pouco tempo no cargo efetivamente, apesar de já ter trabalhado.

Edison Vieira Pinto: É, como substituto.

Centro de Memória do TRT-2: E aí o que acontece?

Edison Vieira Pinto: O que aconteceu comigo?

Centro de Memória do TRT-2: Na sua carreira.

Edison Vieira Pinto: Na minha carreira aconteceu o seguinte: eu, depois que eu fui efetivado como

diretor-geral.  Efetivado foi pouco tempo, né,  como vocês  dizem aí.  E eu sempre fui  louco por

desenho, sabe? Tentei ser desenhista de história em quadrinhos, tenho muito desenho aí, de história

em quadrinhos. Então eu fui me cansando dessa vida, eu não fui pra Campinas morar. Eu ia e vinha.

No começo, eu ia  duas vezes por semana, vinha, ficava lá no hotel e vinha para São Paulo,  duas

vezes por semana. Mas conforme foi o tempo passando eu ia e vinha todo dia. Aquilo me cansou

muito, né? Quando o  dr. Pedro assumiu a presidência lá do Tribunal, um dia criei coragem e fui

pedir  pra ele.  “Dr.  Pedro, não  aguento mais, viu.  Eu queria pedir  exoneração”.  “Não, pega tua

mulher,  vem morar aqui,  suas filhas já estão criadas,  não sei  quê,  pipipi”.  Imagina,  a Loreta36,

minha mulher,  é flor do asfalto.  Não há quem tire ela de São Paulo,  de jeito nenhum. Mas eu

também não queria. Então eu abri mão. Pedi. Ele disse “então eu te dou a exoneração, mas você vai

ter que esperar eu achar outro”. Ele falou uma frase que me lisonjeou muito: “você vai ter que

esperar um pouco de tempo porque quem tem Rivelino”, não falou Pelé, “quem tem Rivelino, é

36 Loreta Allegretti é esposa de Edison, casada com ele desde 1962.
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duro achar um substituto”. Ele me considerava o Rivelino da administração. Esperei alguns meses

então, aí apareceu um moço que era, se não me engano, de Ribeirão Preto, Márcio Antonio Paiva37.

Tem esse nome aí? Márcio também, ele gostava muito da Justiça do Trabalho. Ele vinha do interior

ajudar aqui no Tribunal de São Paulo. Que a Seção de Acórdãos, da René, às vezes ficava muito

atrasada  pra  publicação,  né?  Então  eles  chamavam  outros  funcionários  para  datilografar  os

Acórdãos para serem publicados. Márcio vinha. Daí ele ia muito lá pra Campinas, muito amigo

meu, desde o tempo de São Paulo, e eu fui encaminhando para ele ser o meu substituto. O dr. Pedro

também gostava muito dele.  Havia outros  candidatos,  né,  tinha o Hermas Lavorini38,  conhece?

Tinha o Alex,  o Alex chegou a ser diretor-geral  lá,  substituto.  Mas também foi pro Ministério

Público do Trabalho. E o Márcio acabou assumindo a diretoria-geral lá. E eu vim pra cá, fui fazer

curso de história em quadrinhos, desenhei, me diverti aí pra burro. E hoje estou sossegado.

Centro de Memória do TRT-2: Só pedir pro senhor puxar aqui a camisa...

Edison Vieira Pinto: Tá feia? É a barriga!

Centro de Memória do TRT-2: Não, não, não é a barriga, tá aparecendo o fio só.

Edison Vieira Pinto: Ah.

Centro de Memória do TRT-2: Mas por quê que o senhor pediu a aposentadoria aqui, como que foi

pedir a aposentadoria aqui e assumir lá?

Edison Vieira Pinto: Porque na nossa lei, a lei que criou o Tribunal de São Paulo, da 2ª Região, não

permitia a nomeação de pessoas que não fossem do quadro.  Quando eu...  quando o dr.  Nelson

Virgílio  assumiu a  presidência  do  Tribunal  aqui  de  São Paulo,  ele  queria  mandar  todo mundo

embora,  os  diretores.  Inclusive  Hamilton  Pollastrini  foi  defenestrado.  Tiraram  ele  da  chefia  e

mandaram ele trabalhar como técnico na junta, naquele tempo era junta de conciliação. E ele queria

inclusive me tirar do cargo. O diretor financeiro, que era eu. Daí que alertaram, ele, dr. Nelson

Virgílio, que a lei não permitia trazer gente de fora. E queria levar um cara lá pra trabalhar na minha

área,  da  Fundação  Getúlio  Vargas,  um  amigo  dele  lá.  Daí  alertaram,  ele  se  conformou  e  me

deixaram lá. Foi ele que me falou, quando eu tava indo pra Brasília, “não volte aqui sem conseguir

37 Márcio Antônio Paiva foi servidor do TRT-2 antes da criação do TRT-15, atuando em unidades do interior paulista. 
Com a instalação do TRT-15, ele passou a ser servidor do novo tribunal. Ocupou o cargo de diretor-geral do TRT-15
entre 1989 a 1992.

38 Hermas Vieira Lavorini foi servidor do TRT-2 entre 1966 e 1991. Participou de um projeto do Memorial do TRT-2 
em 2002, cedendo entrevista para o evento.
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o crédito”. Agora lá em Campinas, lá a lei já facultava a nomeação de pessoas que não fossem do

quadro. Então eu fui pra lá. Foi bom, recebia a minha aposentaria aqui e o cargo de diretor-geral lá.

Centro de Memória do TRT-2: Só que aí ele demorou três anos pra encontrar um substituto para o

senhor? O senhor ficou três anos lá...

Edison Vieira Pinto: Quase quatro, né. É, mas foi no último ano que eu comecei a me sentir muito

cansado, né. A vida não era legal, pegar,  atravessar São Paulo inteirinha pra ir até Campinas e

voltar, atravessar São Paulo inteirinha pra chegar em casa. Não preciso, né? Já não tinha dívida

mais, graças a deus.

Centro de Memória do TRT-2: O primeiro presidente do TRT-15 não foi o dr. Pedro Benjamin.

Edison Vieira Pinto: Não, foi o dr. Francisco Garcia Monreal Júnior.

Centro de Memória do TRT-2: O senhor se lembra o motivo disso?

Edison Vieira Pinto: Me lembro, porque ele ia cair na aposentadoria compulsória de 70 anos. Então

fizeram uma deferência, porque ele era ótimo, então disse vamos nomear o dr. Monreal, e quando

ele fizer 70 anos, ele se aposenta, né, obrigatoriamente. Compulsória. E foi isso. Acho que ele ficou

um ano,  talvez  menos,  como presidente,  se  aposentou  pela  compulsória  e  daí  o  dr.  Pedro  foi

nomeado, foi eleito presidente da 15ª. Sabiam disso?

Centro de Memória do TRT-2: Essa história da compulsória eu não sabia, eu vi que ele tinha sido

presidente num período curto mas...

Edison Vieira Pinto: Foi uma coisa bacana, né, ele era um senhor já, bom, 70 anos, né? Naquele

tempo, 70 anos era fogo. E acho que fizeram uma homenagem a ele, né?

Centro de Memória do TRT-2: Porque o natural seria o dr. Pedro Benjamim assumir...

Edison Vieira Pinto: Isso, diretamente. Era o que todo mundo achava, ele assumir direto.

Centro  de  Memória  do  TRT-2:  Tem gente  que  acredita  de  fato  que  ele  tenha  sido  o  primeiro

presidente. O dr. Pedro Benjamin é que fez o TRT-15, inclusive ele foi o primeiro presidente, a

gente ouve isso um monte de vezes. Mas não foi, foi o segundo.
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Edison Vieira Pinto: Foi o 2º, é. Mas com deferência dele, ele também foi muito amável, muito

gentil,  né.  Muito  respeitoso  em dar  oportunidade pro dr.  Monreal.  Porque o dr.  Monreal  ia  se

aposentar compulsoriamente como juiz do Tribunal, sem nunca ter sido presidente, né.

Centro de Memória do TRT-2: Ao longo do tempo, os cargos no Tribunal foram mudando de nome.

Edison Vieira Pinto: Foram muito.

Centro de Memória do TRT-2: Esses principais cargos, por exemplo, o diretor-geral, o diretor da

Secretaria do Tribunal, diretor da Secretaria Administrativa, será que o senhor consegue explicar pra

gente como foi essa trajetória até onde o senhor lembra? E passavam uns personagens que foram

importantes nessa trajetória do senhor dentro do Tribunal.  Só pra gente anotar aqui  uns nomes

importantes, porque, por exemplo, a gente viu, diretor da secretaria do Tribunal.

Centro de Memória do TRT-2: Que era o diretor-geral.

Edison Vieira Pinto: Era diretor-geral quando, no regulamento que Américo e eu, todos nós fizemos,

todo mundo colaborou nesse regulamento, eu praticamente, além das minhas ideias, eu fiz a arte

final, o texto final eu redigi. Esse regulamento do Tribunal, que foi aprovado pelo Tribunal, lá tem

todos os cargos, toda a estrutura das secretarias e tudo o mais. É uma espécie de Estatuto. Isso tem

lá impresso inclusive. Que eu ia sugerir pra vocês...

Centro de Memória do TRT-2: Foi na época do Américo Deodato como diretor-geral?

Edison Vieira Pinto: Isso, isso. Foi. Ele era o diretor-geral na ocasião. Mas a redação, a organização

desse estatuto todo mundo participou. Por exemplo, na parte da Secretaria de Pessoal, tinha a Nancy

Rosa Caruso39, a substituta dela que era a Ilze Scamparini. Ilze também era outra batalhadora. Na

parte do judiciário teve a Maria Aparecida, que a gente chamava de Cidinha, o Itagiba. O Itagiba foi

um dos diretores de junta mais conceituados em SP. Parece que era 25ª junta. Ele também trabalhou

muito no interior afora, e mesmo em SP, na instalação de juntas novas, o Itagiba. E trouxemos ele

pro Tribunal, trouxemos eu digo porque eu também gostava dele. Ele veio pro Tribunal e não saiu

mais. Sempre tinha uma tarefa pra cumprir, inclusive a implantação da informática, né. No sistema

de administração aí. Batizei o programa de computadores aí de informática, que o dr. Pedro gostava

39 Nancy Rosa Caruso foi servidora do TRT-2 entre 1976 e 2002.
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muito de apelido, de chamar pelo nome. Sabe qual é, o nome que eu dei inicialmente? Foi um

sucesso. Era Ben-te-vi.

Centro de Memória do TRT-2: Pronto, a gente tá muito tempo atrás disso.

Centro de Memória do TRT-2: Porque a gente sabia que o programa chamava Bentevi mas a gente

não sabia o porque chamava Bentevi.

Edison Vieira Pinto: É, primeiro porque o dr. Pedro gostava muito, né, e eu tive um estalo, me deu

Ben te vi, que tá na moda, aí, dar nome de bicho. Ben de Benjamin, Te de Tribunal e Vi de Vieira,

Benjamin Vieira. Deu um negócio na minha cabeça, Bentevi, pronto, tá aí. De vez em quando eu

tenho umas dessas. (risos)

Centro de Memória do TRT-2: E como que foi esse processo, o senhor participou ativamente do

início desse processo de informatização?

Edison Vieira Pinto: Sim, claro.

Centro de Memória do TRT-2: Como que foi isso? Quais eram as ideias do Tribunal àquela época

que queria ser feito e como que foi esse processo?

Edison Vieira Pinto: Pois é. Então foi... porque quem cuidava da folha de pagamento do Tribunal na

época era o Serpro. Vocês conhecem o Serpro, né? Pois é. E a dona Isabel se dava muito bem com o

pessoal do Serpro que... o Serpro era tradicional servindo o Tribunal e consequentemente, Isabel,

como diretora administrativa, se dava bem com eles. E foi ela que de repente teve essa ideia de, “pô,

a gente podia informatizar um pouco o Tribunal aqui, né?”. Um pouco, heim, imagina. Eu gostei da

ideia.  Disse,  “então  vamos  começar  a  trabalhar”.  Antes  de  mais  nada,  compramos  dois

computadores, né, pra minha área. Então todos os boletins e balancetes que mandava pra Brasília,

eu  já  fazia,  eu  não,  minha  turma lá,  fazia  no  computador  e  a  gente  mandava a  impressão  da

impressora da informática. Fomos os primeiros a mandar pra Brasília balancetes tirados através de

computadores. Mas foi isso o comecinho. Depois veio, acho que foi o dr. Pedro, viu, já veio com

mania de grandeza dele: “não, vamos informatizar tudo aqui, bababapapapá”. Então foi nomeada

uma equipe, gente da junta, gente do Tribunal e pra variar, eu. E graças a tudo, né, a reunião era

sempre na minha sala, essa sala que eu dizia que era imensa, tinha uma mesa imensa, todas as

reuniões eram todas na minha sala, e lá era discutido, como faz, como não faz, vinham os técnicos

do Serpro, faz, não faz, faz, não faz, o Itagiba, todo mundo. Até que chegou num primeiro marco, o
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primeiro  serviço  informatizado,  que  não  meu,  o  meu  passou  despercebido,  distribuição  de

processos. Ficou tudo organizado, já tinha os computadores, lá, houve até uma sessão solene, lá na

entrada  da  consolação,  sessão  solene,  com  discurso  e  tudo,  pra  dizer  que  a  distribuição  dos

processos, em 2ª instância, não seria mais feita por sorteio ali, seria aleatório através da informática.

Ligava, apertava o botão, distribuía todos os processos lá pros desembargadores. Foi o primeiro

passo. Agora hoje não, né, hoje, 30 anos depois, ta estupendo, né o serviço de informática lá. Eu

recorro lá, semanalmente eu recorro lá. Eu fiquei sabendo do falecimento da Isabel através do site lá

do Tribunal. Mais alguma dúvida?

Centro de Memória do TRT-2: Eu cheguei a conversar com um secretário, secretário de turma, não

lembro qual agora, no meio da década de 80, ele falou que ele também teve envolvimento com os

primeiros sistemas, acho que é Luiz Carrieri40, o senhor chegou a conhecê-lo?

Edison Vieira Pinto: Porque eu me lembro desse comecinho, desse pontapé inicial, depois disso...

Centro de Memória do TRT-2: Porque ele falou de um outro sistema que chamava Sabiá.

Edison Vieira Pinto: Sabiá?

Centro de Memória do TRT-2: Sabiá.

Centro de Memória do TRT-2: Depois teve o Colibri também.

Centro de Memória do TRT-2: Isso.

Edison Vieira Pinto: Tudo no Tribunal? (risos)

Centro de Memória do TRT-2: Isso, porque a gente pensava, que o nome Bentevi era porque a ideia

era que os sistemas, os primeiros sistemas de informática, tivessem nomes de pássaros, porque aí

veio Sabiá, Colibri...

Edison Vieira Pinto: (risos) Eu não sabia disso não. Ah, que bacana. Pra mim é bacana, né? Eu dei o

pontapé inicial, né?

Centro de Memória do TRT-2: E a gente achou que porque era nome de pássaro...

Edison Vieira Pinto: Não.

40 Luiz Antônio Carrieri Fernades foi servidor do TRT-2 entre 1988 e 2008.
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Centro de Memória do TRT-2: A gente pensou, a pessoa que começou o projeto gostava de pássaro.

Centro de Memória do TRT-2: Por isso que a gente ficou um olhando para o outro quando o senhor

falou Bentevi, porque tem o Colibri, tem o Sabiá.

Edison Vieira Pinto: Nem sabia. O dr. Pedro gostava muito de dar apelido, né, pras coisas, e ele

queria dar um apelido pro sistema de informática, mas ficou lá tal. Vou te contar o exato momento

que deu o estalo na minha cabeça: tava, acho que na Cantina do Júlio, ali no Bixiga, comendo uma

perna de cabrito, junto com o dr. Rubens Ferrari41, Itagiba, acho que mais uma pessoa, tava lá, deu

pá na cabeça,  Bentevi.  Falei  pra eles,  acharam bacana e tal.  Quando eu falei  pro dr.  Pedro ele

adorou, né? Você vê como é que é o processo de criação.

Centro de Memória do TRT-2: E como a gente não sabia desse processo, a gente ficava especulando

tentando imaginar como, né?

Edison Vieira Pinto: É.

Centro de Memória do TRT-2: Porque eu acho que a pessoa que criou esse segundo nome, não sabia

essa história. Ah, o primeiro é Bentevi, vou arrumar outro passarinho.

Edison Vieira Pinto: É, mas o Bentevi tinha até o jeito de escrever, o logotipo, né? Era Bentevi.

Centro de Memória do TRT-2: Bom, vou falar um pouquinho sobre personagens do Tribunal. O

senhor já falou sobre várias pessoas diferentes, mas tem algumas que a gente gostaria que o senhor

falasse um pouquinho mais. Saber como elas eram, como era trabalhar com elas, para a gente tentar

descobrir quem eram essas pessoas, como elas eram no dia a dia. Eu vou começar com a Maria

Lavínia, que é uma pessoa que poucas pessoas com quem a gente conversa tiveram contato.

Edison Vieira Pinto: Eu tive muito. Não só contato com ela, como a 1ª viagem de avião dela foi ao

meu  lado,  agarrada  em mim,  um medo  desgraçado  de  voar,  a  Lavínia,  pra  Brasília.  E  muito

inteligente, ela sabia de tudo. E, olha, praticamente ela não saía da cadeira dela. Ela chegava, subia,

sentava na cadeirinha dela, lá na diretoria-geral, e praticamente... era difícil você ver ela sair da sala.

Mas ela sabia de tudo o que acontecia no Tribunal. Acho que por isso que ela não saía, acho que

todo mundo ia lá, ou pessoalmente, ou por telefone, dava informação pra ela. Muito querida, não vi

41 Rubens Ferrari atuou no TRT-2 primeiro como servidor, ainda em 1944. Ingressou posteriormente como juiz 
substituto em 1956, galgando todas as etapas da magistratura trabalhista em nosso regional. Foi presidente do TRT-
2 entre 1986 e 1988.
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ninguém falar mal dela.  Bem conceituada, muito conceituada em Brasília, no TST. E competente.

Antes de diretora-geral ela foi durante muitos anos a diretora da Secretaria de Pessoal, né? Ela foi a

diretora de pessoal. Foi a primeira pessoa que eu conheci no Tribunal. Porque quando eu trabalhava

no fórum, que eu fui nomeado, eu já tinha estabilidade no governo do Estado, né, no serviço público

estadual.  E  naquele  tempo  tinha  uma tal  de  pensão  vitalícia,  acho  que  é  isso,  que  o  governo

Carvalho Pinto inaugurou. Quer dizer, todo servidor que, se morresse, a Loreta ou a filha receberia

o salário integral. Isso no Estado. Parece que chamava pensão vitalícia. Então antes de tomar posse

eu fui lá conversar com o Tribunal, né? E a pessoa que me recebeu foi dona Lavínia, como chefe do

pessoal lá, na Rego Freitas. Eu sentei do lado dela, falei, “fiz concurso, fui nomeado e tal, mas

trabalho no Tribunal de Justiça. E eu tô meio em dúvida, será que vale a pena largar aquilo lá, né”.

Eu já, eu sou muito romântico, né, eu já pensava na minha mulher, vai que eu morro, pelo menos

minha mulher fica com o salário. Disse, “não, é a mesma coisa aqui no serviço público federal”.

“Pensão da Loreta tá legal,  então ta bom, então você já me ganhou”.  E parece que desde  esse

momento, houve uma empatia entre ela e mim, né? Desde esse primeiro momento ficamos um

gostando do outro. E só tenho o que falar bem dela, não tenho...  me prestigiou muito,  sempre,

porque eu nunca tive parente nem amigo no Tribunal, não sei se já falei pra vocês, né? Não tenho

parente nenhum lá no Tribunal, nunca fui apadrinhado, nem por juiz, nem por nada, foi tudo na raça

e no peito. Mas fui cativando as pessoas, né, acho que fui, e a dona Lavínia foi a primeira.

Centro de Memória do TRT-2: Logo na sequência, ela pede uma licença e depois ela se aposenta e

aí quem assume é o Américo Deodato, que é um personagem que, na verdade, eu só tinha lido sobre

ele nos relatórios da presidência, por ter substituído a Maria Lavínia. E o senhor é a primeira pessoa

que fala sobre ele.

Edison Vieira Pinto: É, ele era meu amigo pessoal.

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

Edison Vieira Pinto: Ele entrou por concurso no Tribunal também. Concurso público. E a primeira

responsabilidade dele foi substituir o antigo chefe da Comissão de Licitações lá. Tinha um Serviço

de Licitação no Tribunal, a gente chamava de Seção de Compras. Mas era Serviço de Licitação. E

quando o Sérgio saiu, que era o chefe, quem assumiu foi o Américo, que era funcionário do Sérgio,

lá na Licitação. E depois, ou antes, não, antes, ele foi nomeado pra trabalhar comigo, na minha área.

Então nós ficamos amigos pessoais, com ele trabalhando comigo, que quando o Sérgio tava pra sair
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lá  da  Comissão  de  Licitações,  Dona  Lavínia  mandou  o  Américo  pra  lá.  E  uma  cabeça,  viu?

Inteligente pra burro, o Américo. E um poeta, poeta romântico. Ele morava numa casa grande aqui,

isso que você quer saber? Morava numa casa grande aqui em Moema e ele era apaixonado por

música. Ele mandou pôr, morava perto do aeroporto, né, mandou botar revestimento acústico num

cômodo da casa dele, grande, onde ele tinha toda a parafernália dele de músicas e discos e tudo

mais. Muito inteligente. Detalhe: ele resolveu estudar, já era funcionário do Tribunal. Fez o curso de

madurezas, vocês lembram? Ouviram falar nisso? Não? É, vocês são bem novinhos. Antigamente

tinha um curso que se chama curso de madureza, então você fazia três, quatro anos, o ginásio, em

um ano, ou menos de um ano. Fazia todo o currículo do ginásio, estudava, fazia a prova e tirava o

diploma de ginásio. Ele fez isso, pra tirar o clássico, científico, acho que no caso dele foi clássico.

Ele fez o madureza passou, fez o clássico, vamos dizer, passou, fez vestibular pro Largo de São

Francisco, Faculdade de Direito, passou em primeiro lugar. Você vê, que coisa bacana? E acho que

se formou lá em primeiro lugar. Era uma cabeça, o homem. Muito amigo, nós dois, fomos muito

amigos, que a gente morava perto, né um do outro, eu morava na Av. Miruna, voltávamos sempre

do Tribunal juntos. E às vezes para nos botecos aí pra tomar pinga e jogar sinuca. Ôôoo que nós

jogamos de sinuca. Quer dizer, era eclético o homem. Saía de jogar sinuca e ia na sala ouvir música

clássica. E inteligente e culto. Muito bacana. E graças a deus, grande amigo meu.

Centro de Memória do TRT-2: E ele foi diretor-geral do Tribunal e aí ele saiu?

Edison Vieira  Pinto:  Fez  concurso pro Ministério  Público do Trabalho.  Ele  mesmo comprou o

prédio e ele mesmo foi trabalhar lá. Ministério Público do Trabalho, procurador.

Centro de Memória do TRT-2: José Garcia Monreal Júnior.

Edison Vieira Pinto: Também foi meu amigo pessoal. Sobrinho do Dr. Francisco,  né. Francisco

Monreal. Ele era diretor da 1ª junta acho. Da 1ª junta de conciliação. Se não me engano. E quando o

Américo  saiu,  o  Dr.  Monreal  trouxe  o  sobrinho  pra  ser  diretor-geral.  Acho  que  um pouco  de

nepotismo aí, né? Só que não era filho, era sobrinho. Mas não era muito chegado não, ele gostava

de  jogar  as  coisas,  jogava  tudo  no  meu  ombro.  Eu  que  tinha  que  resolver  tudo.  Fomos  num

seminário na Bahia, em Salvador, ele foi passear e eu que fui trabalhar, viu? Tive que escrever uma

tese, defender a tese lá em público, e ele só sentado do meu lado. Tinha outro também que era uma

boa vida era o, de Pernambuco, Maurício, diretor-geral na 6ª Região. A gente ia pra aqueles cursos

em Brasília, vocês tão querendo ir embora, né? Essa história é bonitinha. Nós fizemos curso lá em
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Brasília sobre o orçamento, né? E a prova pra receber o certificado era organizar um orçamento,

inventar um orçamento, no caso eu inventei pro Tribunal de São Paulo. E no encerramento do curso,

o Maurício não tinha feito. E o Péricles, chegou assim e disse, “ô Maurício, você não fez o projeto

de orçamento aí?”. Ele disse, “ah, eu não, eu sou diretor-geral, eu mando fazer” (risos). Gente, é por

isso que eu digo pra vocês. Eu passei lá 25 anos, sei lá, quanto, só tive felicidade, bons amigos,

gente bacana.

Centro de Memória do TRT-2: Se o senhor pudesse... tudo bem, a gente sabe que é uma pergunta

complicada,  mas  mencionar  algumas  pessoas.  Quais  foram  as  pessoas  que  mais  marcaram  a

trajetória do senhor? Aquelas pessoas que o senhor guarda com carinho?

Edison Vieira Pinto: Bom, dona Lavínia é a primeira, né, porque eu nunca tive convivência nem

com  juiz,  aquele  tempo  era  juiz  de  2ª  Instância,  agora  chama  desembargador.  Nunca  tive

relacionamento. Teve um, que eu não tinha relacionamento, mas que me chamava de Dedé, gostava

muito de mim, foi dr. Roberto, lá de Campinas. Mas a pessoa que mais teve na minha cabeça foi a

Lavínia, convivi muito com a dona Isabel, todo o tempo. Mas com ela eu tinha uns atritos de vez em

quando, ela era muito brava,  e eu não engolia seco, né,  e aí  eu reagia.  Mas nós fomos ótimos

companheiros, ótimos colegas, gostei muito dela, eu gostava de desenho, ela gostava de escultura.

Quando ela se aposentou ela tinha uma amiga que tinha uma oficina de escultura aqui perto de casa,

cheguei a ir lá, pra ver. Ela deve ter muitas obras na casa dela. Mas nunca frequentei a casa deles.

Bom, Lavínia, Isabel, dr. Pedro Benjamin foi muito importante na minha vida, quer mais? Maurício

da sala  de homologações,  porque ele  me recebeu de braços abertos  quando eu saí  lá  da seção

judiciária.

Centro de Memória do TRT-2: Pode vir.

Loreta: Eles devem estar cansados, já.

Edison Vieira Pinto: Eu to achando que... é que eles ficam provocando aqui e eu fico falando que

nem papagaio.

Loreta: Fala muito.

Centro de Memória do TRT-2: E a gente pergunta muito.

Edison Vieira Pinto: Eles menos perguntam do que eu falo.
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Loreta: Agora eu quero saber se ele deu café pra vocês. Nem vocês tomaram café? Posso dar um

café pra cada um?

Edison Vieira  Pinto:  Eu não ofereci  nada.  Eu tava esperando chegar  ao fim do expediente pra

oferecer uísque.

Edison Vieira Pinto: Mas, tem mais?

Centro de Memória do TRT-2: Tem.

Centro de Memória do TRT-2: Acho melhor a gente partir em duas.

Centro de Memória do TRT-2: Tem muita história.

Centro de Memória do TRT-2: De longe, o senhor é a pessoa mais simpática que a gente conversou.

E o senhor falou de desenho e eu estou me coçando já. Queria perguntar o que ele lê.

Centro de Memória do TRT-2: Queria ver os desenhos do seu Edison. A gente gosta muito de

quadrinhos.

Centro de Memória do TRT-2: Quando o senhor falou que desenha eu pensei, estou ferrada.

Centro de Memória do TRT-2: Eu rabisco desde criança.

Centro de Memória do TRT-2: Eu desenho também. Mas a gente gosta de quadrinhos também.

Edison Vieira Pinto: Porque eu queria contar uma história recente. Recentíssima. O meu genro é

músico, compositor, professor e tudo e toca guitarra e…

Fim da transcrição do arquivo de vídeo nº 3766.

Transcrição das gravações do dia 14 de agosto de 2019

Transcrição do arquivo de vídeo nº 3818, duração de 07m15s.
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Centro de Memória do TRT-2: É, como a gente está começando um novo vídeo, a gente, eu vou

pedir de novo para o senhor falar o nome do senhor, tá, é... e o... e o cargo que o senhor tinha

quando o senhor se aposentou.

Edison Vieira Pinto: O cargo?

Centro de Memória do TRT-2: É. O nome do senhor e o cargo que o senhor tinha quando o senhor

se aposentou.

Edison Vieira Pinto: Ah, pois não. O cargo efetivo, né? Meu nome é Edison Vieira Pinto, e o meu

cargo  efetivo  era,  no  tempo,  era  técnico  judiciário,  mas  hoje  eu  sou  analista  judiciário,  e  me

aposentei no cargo em comissão de diretor-geral do Tribunal. 

Centro  de  Memória  do  TRT-2:  Bom,  a  gente  vai  fazer  algumas  perguntas  seguindo  a  ordem

cronológica, tá? A gente vai fazer perguntas, algumas daquelas que foram feitas da outra vez, e que

ficaram faltando, ficaram com algum problema do áudio, e algumas que ficaram faltando algumas

informações que a gente gostaria de complementar.

Edison Vieira Pinto: Sim.

Centro de Memória do TRT-2: O senhor mencionou, na entrevista anterior, que entrou no primeiro

concurso de servidores. 

Edison Vieira Pinto: Foi. É, eu sempre digo que foi o primeiro concurso público, ao público, né?

Que... o remanejamento do pessoal do Tribunal era tudo na base de interinos, os funcionários eram

nomeados  interinamente,  e  com  o  tempo  iam  se  efetivando  internamente,  tudo  mediante

procedimentos internos. Até que em 1963, não sei dizer o porquê, o Tribunal resolveu fazer um

concurso  público.  Então  publicou  edital,  né,  de  convocação  para  inscrição  e  nesse  tempo  eu

trabalhava no Tribunal de Justiça de São Paulo, e quando vimos esse edital saímos correndo (risos)

e fomos até a rua Rego Freitas que era a sede do Tribunal aqui em São Paulo, para fazer a inscrição

para o concurso que era público. Aliás, a fila de candidatos quase, acho que quase dava a volta no

quarteirão, ali no centro da cidade, né? Porque o salário, os vencimentos, eram muito convidativos

naquele  tempo,  ganhava-se  bem  na  Justiça  do  Trabalho,  não  é?  É...  havia  uns  rapazes  que

trabalhavam lá, que ocupavam o cargo de servente, servente, puta, andava numa estica viu? Terno

tudo engomadinho, com a camisa, gravata, tinham automóvel! Naquele tempo, eu acho que nem,

muito pouco automóvel nacional, né, aí eles tinham automóvel importado, porsche, aquelas coisas



CENTRO DE MEMÓRIA DO TRT-2
Entrevista gravada com Edison Vieira Pinto, nos dias 31 de julho e 14 de agosto de 2019

Modo de gravação: Iphone 8 Plus 
Entrevistadora principaCentro de Memória do TRT-2: Christiane Teixeira Zboril

Entrevistadores: Christiane Teixeira Zboril, Lucas Lopes de Moraes, Belmiro Thiers Tsuda Fleming e
Tatiana Rysevas Guerra

todas. Ganhava-se bem. E para mim foi uma maravilha, né? Porque eu saí do Tribunal de Justiça

para ganhar o dobro. Tribunal de Justiça do trabalho. E além de tudo, alguns meses depois, com a...

o  movimento  militar,  que  eles  chamam de revolução  aí,  de  64,  um pouco  antes  da...  da...  do

movimento, o então presidente Jango Goulart deu mais um aumento ainda. Eu estava achando que

ia ficar rico até, em pouco tempo.

Centro  de  Memória  do  TRT-2:  Eu  queria  que  o  senhor  contasse  um pouco  como  eram esses

servidores dessa época do Tribunal quando o senhor entrou. 

Edison Vieira Pinto: Sim.

Centro de Memória do TRT-2: Quem eram essas pessoas? De onde elas vinham, como que elas

chegavam até o Tribunal?

Edison Vieira  Pinto:  É...  pelo  que eu  sei,  geralmente  eram familiares  e  amigos  de  pessoas  do

Tribunal.  Tanto  que,  na  época,  existiam  sobrenomes  que  você  encontrava  quatro,  cinco,  seis

funcionários  com  o  mesmo  sobrenome,  que  era  tudo  da  mesma  família,  tudo  nomeado

interinamente,  pelo presidente,  é lógico,  mas a pedido, né? A pedido dos familiares.  De outros

funcionários e dos Juízes. 

Centro de Memória do TRT-2: E como...

Edison Vieira Pinto: Fala...

Centro de Memória do TRT-2: Como que essa leva de novos servidores que foram concursados, o

senhor inclusive, foi recebida por essas pessoas?

Edison Vieira Pinto: Olha, eu particularmente acho que eles não nos receberam com muita elegância

não, com muito carinho. Aliás, nenhum carinho. A... a gente, nós que fizemos o concurso e fomos

nomeados, é... a gente por um bom tempo, eu pelo menos, me senti meio intruso. "O que eu estou

fazendo aqui? Eu sou um intruso!". Pessoal tudo meio arrogante, olhava meio de lado e tal. Foi

difícil. Mas depois ficou uma beleza (risos). É isso que você queria saber? É então, pode dizer que

não é só a minha opinião, é... a gente no começo, a gente se sentiu intruso. Porque fomos mexer

com o reduto das famílias lá, né?
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Centro de Memória do TRT-2: E o quê que mudou ao longo do tempo? O quê que mudou no

relacionamento entre as pessoas, entre os servidores, tanto dos antigos quanto desses, dessas novas

pessoas que vieram concursadas? 

Edison Vieira Pinto: Bom, foi uma questão de tempo, porque isso é próprio da criatura humana, né?

É como diz, já que estão aqui, vamos viver bem, né? Então aos pouquinhos a gente foi conseguindo

se relacionar com eles, não eles com a gente, a gente com eles, né? E... no que se refere aos homens,

houve um movimento lá, que vocês já devem ter notícia, de montar um time de futebol do Tribunal.

Isso aí foi muito bom para o relacionamento dos homens, né? Dos homens…

Fim da transcrição do arquivo de vídeo nº 3818.

Transcrição do arquivo de vídeo nº 3819, duração de 25m52s.

Edison Vieira Pinto: … resolveram lá, os rapazes, montar um time de futebol, e daí começou uma

campanha com os advogados, com as partes que frequentavam lá o Tribunal, uma campanha para

fazer, criar um uniforme para o Tribunal, para o time do Tribunal. E acabou dando certo. Foi bonito.

Fizeram dois jogos de camisa,  e...  tinha acho que meia dúzia de funcionários,  de colegas,  que

jogavam muito bem bola, eu como nunca fui muito bom de bola eu era o repórter. Então eu estava

sempre com eles, fazia as anotações, e depois escrevia umas bobagens e fazia revistinha, folheto lá,

uma apostila que depois demos o nome de boletim esportivo, né? E no boletim era bonitinho que

além da parte de futebol também cada um colaborava do jeito que queria, né? Tinha o nosso colega

que chamava José Paulo Campos Tambellini,  tenho muita saudade dele, cara muito bacana, ele

também era redator, escrevia no jornalzinho e tal,  foi um movimento muito grande. Então todo

mundo queria ler o jornal, tá, queria receber o jornalzinho. Jornalzinho mesmo, pequenininho, mas

mexia com todo mundo. É... tinha uma seção lá, quer que eu fale? Tem uma seção lá que chamava,

chamava seção de acórdãos, seção de acórdãos, naquele tempo era seção, não era diretoria, serviço,

não era nada, seção de acórdãos. A... a chefe era a Rennée... acho que era casada ou de nome Toledo

Leite. E a seção dela só tinha mulher, só tinha mulher. E as mulheres todas datilógrafas, que naquele

tempo os acórdãos desciam do Tribunal e era  datilografado para ser publicado, né,  e correr  os

prazos. E... mas era bonitinho porque a seção de acórdãos ficava do lado esquerdo da minha seção,

que era a seção de processos, então elas entravam e saíam pela porta e a gente via né, toda hora

(risos).  Eu escrevi  essa história,  que elas  passavam o dia  inteiro saindo com bule e iam até  o

banheiro, voltavam com o bule, outra saía com a xícara, voltava com a xícara, daqui a pouco vinha
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uma com lanche, tudo... era um movimento o dia inteiro. E eu escrevi uma historinha bonitinha, que

elas passavam a tarde inteira datilografando e tomando lanchinho que vai, lanchinho que vem, e

quando era... acho que seis horas, seis horas e vinte e um minutos, horário esquisito, não é? Batiam

o ponto e iam embora para casa. Então depois de toda essa tarde das meninas lá do acórdão, elas

saíam e iam jantar (risos). No dia seguinte, logo depois que foi publicada essa historinha que eu

escrevi, né, essa gracinha que eu fiz, elas entraram todas com a panela na mão para dar na minha

cabeça (risos). Invadiram a minha seção para dar uma panelada na minha cabeça, dizer que eu era

mentiroso (risos). Coisas, foi assim que a gente foi se relacionando. Depois começamos com as

festas de fim de ano, né, natal e tudo mais. Acabamos virando uma grande família, graças a deus. 

Centro de Memória do TRT-2: O senhor tem um exemplar desse jornalzinho?

Centro de Memória do TRT-2: Foi um dos que a gente escaneou.

Edison Vieira Pinto: Tá aí, não tá?

Centro de Memória do TRT-2: Tava, tava.

Edison Vieira Pinto: É que eu escrevi com um pseudônimo, né, mas todo mundo sabia quem era...

Centro de  Memória do TRT-2:  A historinha está  lá?  A historinha é  uma das  que estão  lá,  dos

jornaizinhos? É que a gente não leu o conteúdo de todos os jornais. A gente não leu o conteúdo, mas

a historinha está lá?

Edison Vieira Pinto: Tá, está aqui...

Centro de Memória do TRT-2: Ah, então foi escaneado, depois a gente vai...

Edison Vieira Pinto: Se quiser dar uma olhada está aí...

Centro de Memória do TRT-2: Aí quando sair o vídeo a gente também pode publicar? 

Edison Vieira Pinto: Hum?

Centro de Memória do TRT-2: Quando sair o vídeo a gente publicar também a historinha?

Edison Vieira Pinto: Pode! Não tem nada de...

Centro de Memória do TRT-2: Nada que já não tenha sido publicado antes!
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Edison Vieira  Pinto:  É...  nada  que ferisse  melindre  de  ninguém,  né?  Era  tudo gracinha,  muita

gracinha, né?

Centro de Memória do TRT-2: Nessa época... bom, na verdade o Tribunal sempre foi, o senhor

pegou o Tribunal quase sempre no centro, exceto essa parte da Consolação, mas também está ali do

lado.  Como  que  era  trabalhar  no  centro  da  cidade?  Como  que  eram  esses  momentos  de

confraternização? Existiam restaurantes que o senhor ia com os colegas de trabalho, os bares, como

que era isso?

Edison Vieira Pinto: Restaurante não... restaurante não, o dinheiro não dava. Mas boteco, os botecos

ao redor do Tribunal, você entrava depois das sete da noite só tinha funcionário. Contando mentira e

tomando aperitivo, né? Na Consolação, hoje não é mais, mas era uma pizzaria grande,  pegada,

pegado ao Tribunal. A gente saía do expediente e se reunia todos lá na pizzaria, não para comer

pizza, mas era para tomar chope, tomar aperitivo e falar mal dos outros, né? (risos) Jogar conversa

fora. Era uma delícia! Depois de algum... foi no começo... foi na época da inauguração do Tribunal

de Campinas, então nós apelidamos a pizzaria de 15ª região (risos). E no tempo da Rio Branco,

avenida Rio Branco também, é... ali é bem centro da cidade, meio perto, perto da... da ala mais, né,

“boca do lixo”, a “boca do luxo” naquele tempo era a Augusta, a boca do lixo era lá do lado lá,

Duque de Caxias, Avenida Duque de Caxias. Era rodeado de bar. E... a gente se relacionava sempre

nas  esquinas  tomando  aperitivo  ou  jogando  sinuca.  Tinha  também  uma  turma  grande  de

sinuqueiros, de jogador de sinuca. Tinham diversos salões ao redor, saía e ia jogar sinuca, ficava até

meia-noite, uma hora jogando sinuca lá. E conversando e se relacionando. Eu sempre falei para todo

mundo, inclusive para os juízes que me abordaram, eu tive uma felicidade muito grande nesse

Tribunal, viu? Nunca tive nenhum inimigo, nunca ninguém brigou, é... e tive um privilégio, se você

não tem sorte você não vai a lugar nenhum, não vai a lugar nenhum. Eu acabei sendo nomeado para

área de orçamento e finanças, como diretor, e era justamente a área de orçamento e finanças, que

ninguém queria, né? (risos) Então nunca disputaram o meu cargo, como disputavam outros. Todo

mundo queria ser assessor de juiz, assessor administrativo,  pegar uma diretoria de junta, aquilo

tudo. Mas o meu cargo nunca ninguém quis saber dele, “fica com você, a coisa é complicada, você

resolve o problema”, né? E eu... acabou sendo para mim que acabou sendo uma felicidade, foi o

encaminhamento  da  minha  carreira,  né?  Lá,  depois  de  alguns  anos,  passei  a  ser  substituto  do

diretor-geral,  e finalmente fui nomeado,  efetivamente,  como diretor-geral.  E em seguida eu me

aposentei (risos).
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Centro de Memória do TRT-2: O senhor falou da Rio Branco, no fim da década de 60, início da

década  de  70,  o  Tribunal  passou por  uma série  de...  por  um período  de  série  de  compras  de

prédios...

Edison Vieira Pinto: Foi...

Centro de Memória do TRT-2: ... inclusive da Rio Branco, da Ipiranga, teve em Santos...

Edison Vieira Pinto:... foi, foi...

Centro de Memória do TRT-2: ... como que foi esse processo? Por quê que o Tribunal precisava de

uma sede nova, que foi o prédio da Rio Branco, e como que se chegou a esse prédio, e o quê que

esse prédio tinha de tão especial em relação aos demais? Como que foi esse processo de mudança?

Porque sobre  a  Consolação  a  gente  até  tem histórias,  a  gente  tem inclusive  servidores  que  se

lembram de terem participado disso. Eu não sei se o senhor se recorda do seu Nakamura42, mas o

seu Nakamura ele é do transportes, ele tinha acabado de ser nomeado, e ele conta que ele dirigiu o

caminhãozinho que levou a mudança. A gente tem até a foto disso, a gente estava com a foto disso

lá  na  exposição,  tem uma foto  dessa  também lá  na  nossa  sala.  É...  então  da  Consolação  tem

clipping, tem recorte de jornal, então é uma coisa mais próxima, agora da Rio Branco a gente não

tem nada, e o senhor esteve presente em todo o processo. Como que foi isso?

Edison Vieira Pinto: Pois é. O Tribunal, no começo da minha carreira lá, quando eu fui nomeado,

quando eu fiz o concurso e fui nomeado, o Tribunal era na Rua Rego Freitas, ali perto da igreja da

Consolação.  Mas  era  um imóvel  alugado  e  pequeno,  né?  Que  era  lá  que  vivia  o  Tribunal,  a

administração e as juntas. Então enquanto eu fiz o concurso e fui nomeado alguns meses depois, é...

o Tribunal já tinha providenciado uma nova sede na rua Brigadeiro Tobias, rua Brigadeiro Tobias,

perto do... do como é... perto do gabinete de investigações lá, perto da estação da Luz. E... então

quando eu tomei posse, já tomei posse lá na Brigadeiro Tobias. Mas continuava sendo instalações

precárias, até contei para vocês há pouco, (risos) que não tinha nem serviço de limpeza, né? Então

os serventes do Tribunal, que tinham carro e ternos de luxo, e gravatas bonitas, lá tinha que limpar o

chão e trocar água do filtro,  porque não tinha bebedouro,  não tinha nada,  né? Continuou meio

precário. Daí começaram as tratativas do Tribunal para conseguir crédito, para adquirir um imóvel

mais  respeitável,  vamos  dizer,  que  fizesse  jus  ao  status  do  poder  judiciário.  E...  até  que

conseguiram,  através  do  Tribunal  Superior  do  Trabalho,  botaram,  colocaram no  orçamento  do

42 Valter Nakamura é servidor do TRT-2 desde 1981, atuando na Coordenadoria de Transporte Institucional. 
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Tribunal de São Paulo, a... a verba, o crédito para aquisição de imóvel. Aí, eu acho que eu não era,

não estava muito... é, não, eu ainda não estava na fase de opinar, de decidir, então não foi feito por

mim. Aham, melhorou? Eu estou bem?

Centro de Memória do TRT-2: Se o senhor puder vir para cá só um pouquinho... ah, ótimo!

Edison Vieira Pinto: É que vai escorregando.

Centro de Memória do TRT-2: O senhor vai se ajeitando na cadeira, né? Vai ficando confortável.

Edison Vieira Pinto: Uhum. Não, mas está tudo bem. E... nessa ocasião então, através do Tribunal

Superior do Trabalho, que era no Rio de Janeiro ainda e tudo mais, e teve uma pessoa que foi muito

valiosa para nós da 2ª  região,  que era o diretor financeiro,  diretor de orçamento e finanças do

Tribunal Superior do Trabalho, o nome dele era Péricles Cardoso Paes. Paraense, gordo, parecia o

Dorival Caymmi (risos). Gente muito boa, amava a Justiça do Trabalho, e se dava muito bem com o

Ministério do Planejamento e da Fazenda. Então eu acredito que foi ele, quer dizer, o Tribunal

motivou o Péricles a pleitear crédito para a aquisição de imóveis em São Paulo, que tudo era muito

precário, né? E chegou esse ano bonito em que a lei orçamentária consignou crédito, verba, para a

aquisição de imóveis. As tratativas eram tudo feitas a nível de presidência, né, vice-presidência,

secretário  da  presidência.  Teve  um secretário  da  presidência  lá  também que  foi  muito,  muito

trabalhador, muito dedicado à justiça e aos colegas, o nome dele era Thiers, Thiers, parece lágrima,

né? T, H, I, E, R, S. Só que eu não me lembro o sobrenome dele. Mas é um, era muito dedicado, ele

fez de tudo. Fazia de tudo. Inclusive, inclusive conseguiu uma vez, isso daqui é novidade, uma vez

ele conseguiu, através dos relacionamentos dele, já era Brasília, né, inserir um artigo em uma lei

que favorecia o Tribunal da 2ª região. Porque nós estávamos, chegamos a ficar três meses sem

receber vencimentos. Eu tive que pedir dinheiro emprestado aí para os meus parentes, meus amigos

e tudo mais, né? Que o Tribunal de Contas, o Ministério da Fazenda e... não liberaram mais verba

para o pagamento de pessoal, né? Ficamos três meses sem receber, e duas pessoas foram muito

importantes nessa ocasião,  para voltar à normalidade, foi esse secretário da presidência,  Thiers,

Thiers, que chamava, a gente chamava de Thiers, e o nome que você citou outro dia, Berrance43,

Francisco de Paula Berrance, né? Esse também era muito dedicado, trabalhou muito para... sempre

para a gente receber o pagamento direitinho, e... sempre pleiteando uma melhoria na carreira, né?

Com  o  Berrance  eu  cheguei  a  colaborar  também,  para  fazer  um  plano  de  carreira  (risos),

reestruturar a carreira do Tribunal.

43 Francisco de Paula Berrance de Castro foi servidor do TRT-2 entre 1962 e 1978.
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Centro de Memória do TRT-2: Com ele e com o Américo Deodato,  então foram dois? Ou é o

mesmo?

Edison Vieira Pinto: Não, não. O Américo é bem, bem depois. O Berrance e o Thiers são da velha

guarda. 

Centro de Memória do TRT-2: Não, então,  mas são dois então planos de carreira que o senhor

participou. O senhor participou de uma reestruturação com o Américo Deodato...

Edison Vieira Pinto: Não, não. O plano de carreira acho que foi por lei, a reestruturação foi por lei.

A reestruturação da administração do Tribunal é que foi feito com o Américo. 

Centro de Memória do TRT-2: Ah, tá. Foi interno, foi interno. 

Edison Vieira Pinto: É, isso aí. Foi quando foram criados, pouco depois da criação dos famosos

DAS, né? Que a lei que criou essa reforma na 2ª região, ela colocava os diretores de serviço, eram

quatro DAS, DAS1, 2, 3 e 4, né? DAS4 era o diretor-geral, interessa? Diretor geral e o secretário-

geral do Tribunal, não da presidência. Não! Da presidência. Depois vinham os DAS3, que eram os

diretores do judiciário e mais a diretoria de pessoal. Do administrativo só o do pessoal. Depois

vinha o DAS2, que eram os outros diretores e DAS1 que eu nem me lembro o quê que era (risos),

eram os quatro. Isso aí com o decorrer do tempo, foi o que nós resolvemos tentar remodelar, né,

com autorização legal. Então elaboramos, o Américo, eu, a Nancy, a Ilze, todos da área de pessoal,

elaboramos um novo regulamento geral do Tribunal, espécie de regimento interno, né? E, inclusive,

provocamos a reestruturação (bate no microfone) pegou? Desses DAS, né? Na ocasião eu consegui

passar para DAS3, porque eu deixei de ser diretor, para ser secretário, diretor de secretaria. Não era

diretor de serviço, passei a ser diretor de secretaria de orçamento e finanças e tudo mais. E algum

tempo depois  fui  nomeado como substituto  do  diretor-geral,  que  já  era  o...  já  não  era  mais  o

Américo, já era o... Monreal. José Garcia Monreal, eu era substituto dele.

Centro de Memória do TRT-2: Quando que aconteceu esse plano de reestruturação? 

Edison Vieira Pinto: Hum?

Centro de Memória do TRT-2: Quando que aconteceu esse plano de reestruturação?

Edison Vieira Pinto: Quando aconteceu?
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Centro de Memória do TRT-2: É, mais ou menos...

Edison Vieira Pinto: Ih, agora você me pegou. 

Centro de Memória do TRT-2: Ele era diretor-geral?

Edison Vieira Pinto: O Américo era diretor-geral. 

Centro de Memória do TRT-2: Então foi entre 78 e 81.

Edison Vieira Pinto: O Américo também tem uma carreira é... diferente lá no Tribunal, diferenciada.

Porque ele  fez  concurso,  também,  público,  foi  nomeado,  é...  trabalhamos  juntos,  teve  diversas

pessoas importantes que foram trabalhar comigo antes de ser importante (risos). O Américo foi um,

foi trabalhar comigo. O Toninho44, que falei, foi trabalhar comigo. O Newton Uzeda, que vocês

conhecem, pelo menos de nome trabalhou comigo também, não é? E logo depois  de trabalhar

comigo eles, pumba! Evoluíram na carreira, deram muita sorte também. O Américo eu sei porque

eu fui inclusive amigo pessoal dele, Américo também não tinha padrinho, nem juiz, nem parente

influente, nada, nada. Quer dizer, ele foi guindado à posição de diretor-geral pelos seus méritos

mesmo, a famosa meritocracia, né? Ele saiu da minha área para ir trabalhar na área de licitações,

para substituir o presidente lá de licitações e de lá ele fez o nome dele e quando vagou a diretoria-

geral, com o dr. Nelson Virgílio do Nascimento, que queria colocar só gente de fora no Tribunal, aí

alertaram para ele, para o dr. Nelson que a lei que criou, que implantou a reforma administrativa no

Tribunal, cirando os DAS e tudo mais, ela não permitia, essa lei é que não permitia trazer gente de

fora para os cargos de comissão, que eu acho que foi uma coisa puta bacana, né? Aproveitar a prata

da casa, né? E quando ele foi alertado ele desistiu da ideia. Então ele incumbiu, acho que alguns

juízes (risos) com quem ele se dava, porque ele era meio genioso, de sondar quem poderia ser o

diretor-geral. É isso que você quer saber? Pois é. Eu sei por exemplo que o dr. Monreal, juiz do

Tribunal,  foi  uma  das  pessoas  que  andou  entrevistando  funcionários  para  ver  quem  teria  é...

competência, né, para ser nomeado diretor-geral. E optaram pelo Américo. O Américo também era

uma figura sensacional, e... foi, acho que foi surpresa até para ele mesmo, viu? Não posso garantir

isso, mas acho que foi surpresa até para ele mesmo, o Américo, ser nomeado para diretoria-geral.

Para o meu cargo, o dr.  Nelson Virgílio,  isso eu já falei,  queria trazer um técnico da fundação

Getúlio Vargas para comandar a minha secretaria, mas quando ele foi alertado disso né, “vou ter que

ficar com o Dedé mesmo” (risos). E ficou. E não houve mais percalços, né? Mas ele, o dr. Nelson

44 Antônio Carlos Tozo foi servidor do TRT-2 entre 1981 e 2017.



CENTRO DE MEMÓRIA DO TRT-2
Entrevista gravada com Edison Vieira Pinto, nos dias 31 de julho e 14 de agosto de 2019

Modo de gravação: Iphone 8 Plus 
Entrevistadora principaCentro de Memória do TRT-2: Christiane Teixeira Zboril

Entrevistadores: Christiane Teixeira Zboril, Lucas Lopes de Moraes, Belmiro Thiers Tsuda Fleming e
Tatiana Rysevas Guerra

Virgílio ele mexeu bem na administração do Tribunal, tirando uns e colocando outros, mas ninguém

de fora. 

Fim da transcrição do arquivo de vídeo nº 3819.

Transcrição do arquivo de vídeo nº 3820, duração de 14m25s.

Centro de Memória do TRT-2: Só para saber se está tudo certinho.

Edison Vieira Pinto: Hum.

Centro de Memória do TRT-2: É... só fala para mim, depois a gente vai repetir tudo de novo, tá, só

fala  essa  frase  de  novo  para  mim.  Quando,  nessa  época  do  que  o  prédio  da  Rio  Branco  foi

adquirido, outros prédios também foram adquiridos, quais foram?

Edison Vieira Pinto: Foi, foram. Foi o da avenida Ipiranga. Só... naquele momento foram esses dois,

né?  As  juntas  foram  para  a  avenida  Ipiranga  e  o  Tribunal  foi  para  a  avenida  Rio  Branco.

Posteriormente,  com o aumento de juntas,  foi  comprado o prédio  da antiga Gazeta,  na Cásper

Líbero, nós compramos também aquele prédio e instalamos juntas lá. Esse foi um movimento em

São Paulo que durou alguns anos, né? Até que o próprio prédio da Rio Branco ficou meio obsoleto.

Daí foi a correria para achar um prédio maior e melhor, né? E... aí foi uma série de aventuras, viu?

Eu tenho a impressão que o crédito no orçamento para a aquisição do prédio do Tribunal, prédio

próprio para o Tribunal, acho que ficou uns três anos constando do orçamento, ou seja, o orçamento

ele vale do dia primeiro de janeiro ao dia 31 de dezembro, depois vem outro orçamento, para o

outro ano, para outro exercício financeiro. Então saiu o crédito, vamos dizer no orçamento deste

ano,  a  administração  passou  o  ano  inteirinho  sem  chegar  a  uma  conclusão.  Mas,  graças  às

influências  lá  em Brasília,  quem pode intercedeu,  inclusive  eu  participei  como pude,  então  no

orçamento do ano seguinte, como a gente não tinha utilizado o crédito a gente conseguiu fazer

constar  no  orçamento  seguinte.  E  passou  mais  um ano  inteirinho  e  tal,  também não  acharam

nenhum negócio viável. É, algumas coisas não deram certo, por exemplo, existia, existe um prédio

ainda na rua das Palmeiras, lá no largo Santa Cecília, que antigamente era uma loja de roupas,

chamava Modas Exposição Clipper, é um prédio grande, de esquina, arredondado e tudo mais, mas

acabou não dando certo. Houve um prédio também na rua 7 de abril, que falaram, não sei se depois

ou antes, era o primeiro museu de arte, de arte moderna... um museu de arte, era lá nesse prédio. Era

prédio dos  diários  associados,  que não existe  mais  acho,  hoje,  né? Diários  associados,  naquele
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tempo era diários associados, rádio e televisão, né? Canal dois, televisão Cultura. Também não deu

certo. E... depois... é... pode ser que eu não esteja bem, bem exato, mas eu estou tentando puxar pela

memória, né? A terceira tentativa, eu acho que foi um terreno, queriam adquirir um terreno para

fazer a, para construir o prédio do Tribunal, lá na, ali onde é a estação rodoviária. E nesse tempo

quem que estava batalhando também em favor de um prédio para o Tribunal foi o saudoso Osvaldo

Neme, que foi, era funcionário nosso, se tornou juiz e chegou, se transferiu para Brasília, e chegou a

ser presidente do Tribunal, lá em Brasília, na 10ª região. Como vocês veem até a 10ª região foi bem

depois de nós, né? Primeiro foi Curitiba, Paraná, 9ª, e só depois é que veio, foi criado o Tribunal de

Brasília. Ele também trabalhou muito. E ele acho que encontrou esse terreno lá nas cercanias da

estação rodoviária,  mas acabou não dando certo,  parece que o terreno inclusive não era muito

favorável,  tinha um lençol freático meio perigoso, né,  sei lá. Bom, desistiram. Até que, no ano

seguinte,  de novo o dinheiro no orçamento,  não sei  quem foi que estabeleceu a relação com a

empresa construtora do prédio da Consolação. Mas deve ter sido coisa a nível de presidência, né, do

Tribunal.  E...  e...  essa  construtora  estava  fazendo,  estava  construindo  lá  na  Consolação,  e  a

administração do Tribunal, o presidente e tudo mais, se engraçaram com o prédio, acharam que era

bacana,  bonito.  Se bem que o projeto original era para outra coisa. Mas então a construtora se

comprometeu a fazer as adaptações necessárias para que pudesse funcionar lá o nosso Tribunal, né?

E assim foi. Foi fechado o negócio, crédito tinha, né, não foi preciso sair correndo atrás de dinheiro

porque já tinha crédito, agora a liberação, porque existe a diferença entre crédito e dinheiro vivo,

né? O crédito ele é específico: para isso, para isso, para isso aqui. O dinheiro não, o dinheiro é vala

comum, né? Que não tem carimbo. Então você tem o crédito, por isso que eu viajava muito, tinha

crédito mas tinha que liberar o dinheiro, não adianta ter crédito se não tem dinheiro, né? E nessa

liberação de dinheiro, do financeiro, para pagamento do Tribunal e tudo mais, houve uma série de...

de... de circunstâncias, de procedimentos, de acontecimentos em Brasília. Aí, eu até não queria falar

muito disso, mas, foi aí que houve o envolvimento meio corrupto de algumas pessoas, inclusive

desse senador que é notícia hoje, foi notícia ontem no Jornal Nacional, Luiz Esteves, né?

Centro de Memória do TRT-2: Luiz Estevão.

Edison Vieira Pinto: Como é que é?

Centro de Memória do TRT-2: Luiz Estevão.
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Edison Vieira Pinto: É, Luiz Estevão. Ele foi um dos que acho que pegou dinheiro para, dizendo

que ia soltar dinheiro para o  Tribunal, “mas eu quero o meu, bebebê, bababá”, deu no que deu.

Outro parece também que foi, o dr. Nicolau, né? Que até hoje está meio a perigo. Mas eu não vou

entrar no mérito disso porque nem eu sei, né? No caso do dr. Nicolau eu já, já estava aposentado.

Mas sei que houve essas coisas todas no Tribunal da Rio Branco e o crédito para a construção da

Barra Funda. Acho que o grosso da corrupção aconteceu na Barra Funda, né?

Centro de Memória do TRT-2: Eu vou pular só um pouquinho, só para aproveitar o gancho, que era

uma das perguntas que estava lá no fim. Como que foi para o senhor, já aposentado, começar a

ouvir na TV que tinha corrupção na construção de um fórum do Tribunal, no qual o senhor se

dedicou a vida toda, em uma área na qual o senhor se dedicou uma vida toda? Como que foi, é... é...

receber esse tido de informação?

Edison Vieira Pinto: Eu tenho a impressão de que isso daí já seria uma... a pessoa ser muito... deixa

eu só pensar um pouquinho. Eu tenho medo de falar bobagem, entende? Mas, eu me aposentei em

86, 1986, mas fiquei cinco anos, quatro, cinco anos em Campinas, no outro Tribunal, né, Tribunal

da 15ª região. Nesse meio tempo é que aconteceram as coisas aqui em São Paulo, no que se refere à

Barra Funda e ao prédio da Consolação. E começaram a aparecer esses nomes, inclusive do dr.

Nicolau. E eu, até hoje eu me pergunto, viu, e comento com a minha mulher, com os amigos mais

íntimos. Vamos supor que eu não tivesse me aposentado, e que eu continuasse lá, como diretor-geral

ou como diretor  financeiro,  porque quem assinava  o  cheque era  eu,  né?  Eu e  o ordenador  de

despesa. Se viessem propor para mim fazer alguma coisa, para fazer alguma coisa que não fosse

legal? De duas uma: ou eu seria  exonerado, ou eu entrava na conversa deles,  né? O que seria

lamentável. Mas isso aí é, graças a deus, só uma conjectura. Eu fico me perguntando, como eu me

comportaria, se fosse eu o responsável, né? Mas graças a deus eu já estava aposentado. Era isso que

você queria saber?

Centro de Memória do TRT-2: É, era isso mesmo. Que é exatamente a área do senhor, exatamente o

que o senhor fazia. 

Edison Vieira Pinto: Exatamente, exatamente.

Centro  de  Memória  do  TRT-2:  Eu  vou  voltar  um  pouquinho  que  a  gente  fez  um  parêntese

gigantesco, vou voltar lá para a Rio Branco. A gente conseguiu a verba, a gente estava naquele

momento da história em que o senhor conseguiu a verba, mas a gente não conseguiu chegar até o
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prédio. Como foi, como que chegou até aquele prédio da Rio Branco, como que foi a mudança, foi

como aconteceu com a Consolação, os servidores que foram lá, como que foi isso?

Edison Vieira Pinto: Não, não (risos). Eu acho que a mudança para a Rio Branco foi normal, eu não

me lembro, eu era funcionário naquele tempo, né? Eu não estava muito infiltrado nas decisões de

diretoria  e  tudo  mais.  Mas  foi  normal,  não  houve  problema  nenhum.  O problema foi  quando

embargaram a posse do prédio da Consolação. Aí foi um pega para capar, né? E o que me consta, o

próprio presidente do Tribunal, dr. Nelson Virgílio, é, deu uma de foragido, ele fugiu, para não ser

intimado pelo oficial de justiça, para o Tribunal não tomar posse no prédio da Consolação. Então

durante a madrugada, a tarde, a noite e a madrugada toda, nós, inclusive todos os funcionários, eu

participei disso, era o caminhãozinho lá. Lotava o caminhão, levava e jogava lá no prédio, voltava,

enchia o caminhãozinho, levava lá e jogava no prédio, foi até... amanhecemos a noite lá. Mudando e

colocando material lá para quando... como que é, para sacramentar a posse do prédio, né? Mas foi

muito bonito, foi muito bacana. Eu sei que de madrugada, eu estava em cima de um monte de caixa,

não sei aonde, lá no primeiro subsolo, segundo subsolo, são quatro subsolos, não é? Sujo, suado,

cansado, que nem... cachorro doido, mas como eu, todo mundo, todo mundo participou, foi uma

aventura, uma epopeia. E depois que já tinha tomado posse, o dr. Nelson Virgílio apareceu (risos) e

ficou sem sentido a intimação dele, né? Era mais ou menos isso?

Centro de Memória do TRT-2: Deixa eu só... era.

Fim da transcrição do arquivo de vídeo nº 3820.

Transcrição do arquivo de vídeo nº 3821, duração de 56m41s.

Centro de Memória do TRT-2: Voltamos a gravar então.

Edison Vieira Pinto: Aham.

Centro de Memória do TRT-2: É... essa é uma pergunta na verdade que o senhor já tinha respondido

da outra vez, só que ela ficou com um chiadinho e aí eu vou perguntar novamente.

Edison Vieira Pinto: Sim.

Centro de Memória do TRT-2: É, o senhor mencionou que viajava muito para Brasília.

Edison Vieira Pinto: Viajava.



CENTRO DE MEMÓRIA DO TRT-2
Entrevista gravada com Edison Vieira Pinto, nos dias 31 de julho e 14 de agosto de 2019

Modo de gravação: Iphone 8 Plus 
Entrevistadora principaCentro de Memória do TRT-2: Christiane Teixeira Zboril

Entrevistadores: Christiane Teixeira Zboril, Lucas Lopes de Moraes, Belmiro Thiers Tsuda Fleming e
Tatiana Rysevas Guerra

Centro  de  Memória  do  TRT-2:  Quais  eram as  necessidades  do  Tribunal?  Quê  que  o  Tribunal

precisava, o quê que o senhor tanto ia atrás em Brasília? O Tribunal precisava do quê?

Edison Vieira Pinto: Crédito. Crédito para atender as necessidades do Tribunal.

Centro de Memória do TRT-2: quais eram essas necessidades?

Edison Vieira Pinto: Ah, muitas. Por exemplo, uma é... os automóveis, automóveis. O Tribunal não

tinha  automóvel.  Hoje  cada  juiz  tem um automóvel,  né?  Naquele  tempo não tinha.  O próprio

presidente, por exemplo, o dr. Nelson, Nelson, não... Hélio Miranda, que foi o que me nomeou, ele

ia trabalhar com o carro dele. A dona Lavínia, diretora-geral, era o marido dela que levava ela, a

dona Lavínia, para trabalhar lá na Brigadeiro Tobias. Isso só para dar o exemplo de transporte, né?

Mas máquina de escrever, máquina de calcular, era tudo sucata, era tudo. Então permanentemente a

gente tentava créditos para suprir essas necessidades, né? Papel, é... impressoras, não tinha nada o

Tribunal. Nessa época de Brigadeiro Tobias e Rego Freitas e mesmo grande parte da Rio Branco, da

avenida Rio Branco, não tinha quase nada, era tudo muito precário, né? Uma das vezes que eu

estive em Brasília, lá na, na... no próprio Ministério do Planejamento, naquele tempo era ministério,

depois  virou  secretaria,  e  não  sei  o  quê,  mudou  de  nome  diversas  vezes,  era  ministério  do

planejamento. A própria, a própria, uma das responsáveis lá do ministério do planejamento, ela já

me conhecia, sabia que eu era dedicado, que eu era mesmo, “vai para a sua casa, vai para São Paulo,

prepara um expediente bem detalhado, explica tudo direitinho, tim-tim por tim-tim, para a gente

aqui em Brasília ter condições de fazer a avaliação e liberar ou não o crédito, né?”, eu disse, “tá, eu

vou tentar fazer”. E vim para Brasília... e vim para São Paulo. Trabalhei, trabalhei acho que uns 15

dias para elaborar um levantamento de todos os móveis, e utensílios e equipamentos. Tudo no papel,

tudo.  Ficou um calhamaço desse  tamanho.  Mas  tudo,  além de  detalhado,  como ela  queria,  eu

explicando o porquê, né? E... voltei para lá, com esse calhamaço. Você sabe que deu certo? Foi

orientação dela, e eu tentei atendera orientação dela. Deu certo, foi liberado o crédito para comprar

tudo,  inclusive  automóveis.  Não  de  uma vez  só,  entende?  O crédito,  vocês  vão  receber  esses

créditos parceladamente, mas vai. Então essa era a minha missão, era correr. Verba de pessoal era

terrível,  viu?  Principalmente  verbas,  despesas  chamadas  despesas  variáveis,  que  é  diária,

substituição,  esse dinheiro eles seguravam muito,  né? E eu,  a 2ª  região,  vivia mais com juízes

substitutos,  juízes  do trabalho substitutos,  que  eram designados  para  o interior  todo aí,  né,  no

começo eram até três estados: Paraná, Mato Grosso e São Paulo. E eles tinham que viajar, que se

hospedar em hotéis.  Então eles precisavam de diárias para as despesas do dia e a substituição,
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porque eles estavam substituindo o presidente da junta, então tem uma diferença de vencimentos

que tinha que ser paga. E estava sempre ruim a verba (risos), estava sempre zerando. E cada vez que

zerava eu corria para lá. A minha função era essa: correr atrás de dinheiro em Brasília. Por isso que

eu viajava muito. 

Centro de Memória do TRT-2: O senhor participou...

Edison Vieira Pinto: Fui claro?

Centro de Memória do TRT-2: Foi!

Edison Vieira Pinto: Uhum.

Centro de Memória do TRT-2: O senhor participou da primeira comissão da creche do Tribunal.

Falando em verba,  precisa de verba para isso também. Como que foi esse processo,  como que

surgiu a ideia de criação de uma creche? É... e qual que é a participação do senhor nesse processo

todo?

Edison Vieira Pinto: Eu acho que aí eu não participei muito, mas sei o que aconteceu. Foi na época

que o presidente era o dr. Pedro Benjamin. Dr. Pedro Benjamin era, Pedro Benjamin Vieira, né? Era

muito dinâmico e era muito inovador. Tanto que o Tribunal de Campinas é praticamente inovação

dele. Ele que, foi ele que conseguiu criar o Tribunal de Campinas. Mas antes disso ele também teve

vontade de criar creches para os funcionários, para os filhos dos funcionários. E ele que se, ele que

se locomoveu, ele que, que... promoveu gestões junto ao Ministério... Ministério da Previdência. O

INSS, INPS, uma coisa assim. E... trabalho dele, porque ele queria, a esposa dele também era muito

dedicada. E o dr. Pedro foi que descobriu esse prédio na própria Consolação ali, do outro lado da

avenida,  lá embaixo, que era do...  não sei se do INPS, uma coisa assim, era da previdência.  E

conseguiu, conseguiu tomar posse do prédio, não como propriedade, o Ministério cedeu ao Tribunal

as instalações para que se criasse uma creche lá, né? Mas eu não participei muito disso não, cheguei

a ir em uma, duas, ou três vezes, mas foi tudo mérito do próprio dr. Pedro e a esposa dele. Era isso?

Centro de Memória do TRT-2: Era. O senhor consta como participante...

Edison Vieira Pinto: Eu só pagava, só pagava. É que nem em casa, aqui em casa também é assim.

Minha mulher faz tudo e eu pago. 
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Centro de Memória do TRT-2: Bom, a gente vai seguir, vai voltar um pouquinho para depois seguir.

Vai  voltar  para  o  dr.  Pedro  para  seguir  até  a  aposentadoria  do  senhor.  Mas  eu  vou voltar  um

pouquinho para pegar duas informações que o senhor passou da outra vez e a gente queria voltar.

Edison Vieira Pinto: Diga.

Centro de Memória do TRT-2: A primeira é... a história do Dr. Homero que o senhor mencionou,

que parece que ele conseguiu junto a Brasília a contratação de pessoas pelo regime da CLT.

Edison Vieira Pinto: Pelo regime da CLT. Foi ele. Foi na gestão dele.

Centro de Memória do TRT-2: Como? O senhor se lembra disso? Como que isso aconteceu, de onde

vinham essas pessoas, como que foi isso? E para onde foram essas pessoas? Depois elas foram

efetivadas?

Edison Vieira Pinto: A maioria foi. A maioria foi efetivada. Mas não de graça. Foi efetivada fazendo

curso e concurso interno. Que era aquela famosa progressão e ascensão, que inclusive eu mostrei a

apostila para vocês, né? É... o que aconteceu... porque o nosso Tribunal, o Tribunal de São Paulo, a

lei que criou, que implantou a reforma administrativa no Tribunal, só falava em funcionário do

quadro, funcionário ocupante de cargo. Ou funcionário que já era funcionário, ou quem entrasse por

concurso  público.  Era,  a  lei  era  meio  severa.  Mas  depois  de  alguns  anos,  Brasília  parece  que

afrouxou  um  pouco  o  rigor,  e...  legalmente  concederam  a  competência,  passaram,  deram  a

competência no caso do nosso Tribunal, ao presidente do nosso Tribunal, para criar uma tabela de

empregos,  regida,  tabela  regida pela CLT. E foi o que foi feito.  Foi montada uma tabela,  com

algumas profissões cujos nomes não constavam no quadro do Tribunal, por exemplo, enfermeiro,

telefonista, essas coisas não tinham efetiva, cargo efetivo no quadro do Tribunal. Então foi criada

essa tabela regida pela CLT. E... não exigia concurso público, né? Não fazia parte do projeto de

criação, não havia exigência de concurso, então pessoal deitou e rolou, trouxe lá os peixinhos deles

e foram nomeando. Eu me lembro, eu achei muito engraçado porque o dr. Homero era sergipano e

nomeou uns dois ou três sergipanos lá. Mas tudo para cargos simples, sabe? Tipo servente, tipo

gráfico,  tipo artífice,  as coisas assim. E esses funcionários,  a administração desses funcionários

acabou  estourando  para  mim  também,  na  minha  secretaria.  Então  tinha  lá  uns  dois  ou  três

funcionários que faziam a administração desse pessoal da CLT, aquele negócio de recolher Inss,

fundo de garantia, aquelas coisas todas, né? Estabelecer o salário. E... como já constava da própria

reforma,  periodicamente  fazia-se  os  cursos  para  os  candidatos  à  progressão  e  à  ascensão.  A
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progressão era na mesma carreira, a ascensão era quando mudava de carreira. então era feito o

curso, depois era feito a prova, o concurso, e o pessoal que passava se efetiva, era promovido, de

um modo geral era promovido. Durou bastante tempo isso, esse sistema de progressão e ascensão.

Mas daí parece que foi proibido, mas aí já não é do meu tempo mais. Hoje parece que não existe

mais isso, não existe, né? E já faz tempo que não existe. De alguma maneira foi bloqueado.

Centro de Memória do TRT-2: O senhor se recorda quantas pessoas chegaram a ser contratadas

nesse regime celetista?

Edison Vieira Pinto: Ah, não era muito não. Eu num vou dizer com certeza, mas ao redor de 20

pessoas, não é? Porque acho que foi mais para agradar essa (risos) as autoridades do Tribunal para

eles terem essa coisa na mão, né? Eu posso nomear, eu quero nomear, eu vou trazer fulano, eu vou

trazer ciclano. Eu acho que foi isso. 

Centro de Memória do TRT-2: E o senhor também prestou essa prova?

Edison Vieira Pinto: Hã?

Centro de Memória do TRT-2: O senhor também prestou essa prova, esse concurso interno, essa

prova do concurso interno.

Edison  Vieira  Pinto:  Fiz.  Fui  obrigado  a  fazer.  Porque  eu  entrei  como  auxiliar  judiciário,  lá

embaixo, né? Eu entrei como escriturário, vamos dizer. E... quando foi, quando foram instituídos os

cursos e concursos e tal, é... eu para passar para técnico judiciário tive que fazer concurso. E... então

eu não podia nem dar a aula nem fazer a prova, né? (risos) Era suspeição. Então eu deixava a cargo

de  outras  pessoas,  geralmente...  teve,  teve  participação  do  Orlando  Bertão,  que  hoje  é

desembargador, né, no nosso Tribunal, ele também começou trabalhando comigo. Ah, não, parece

que começou na junta, em uma junta, depois veio trabalhar comigo também no Tribunal, foi meu

substituto, quando eu me aposentei ele foi efetivado e tudo mais, e fez concurso para a magistratura,

começou como juiz substituto acho que no Guarujá, ficou muito tempo lá no Guarujá, ou já era já

juiz presidente no Guarujá, e posteriormente foi promovido a desembargador. Mas não era isso que

eu estava falando, o que era?

Centro de Memória do TRT-2: Do concurso que o senhor prestou.
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Edison Vieira Pinto: É, então. E tinha uma moça da CLT (risos) que também foi trabalhar comigo,

que era a dona Inês45. Ela foi contratada como contadora. E... quando foi a minha vez de pleitear eu

deixei tudo nas mãos dela, passei tudo para as mãos dela, para ela estruturar o curso e o concurso.

Agora,  foi  uma  responsabilidade,  viu,  muito  grande.  Principalmente  administração  financeira,

porque eu não podia errar de jeito nenhum, né? Fazer a prova. Teve uma história, acho que eu já

estava no Paraná, quando foi a minha oportunidade de ser, de passar de auxiliar judiciário para

técnico judiciário, foi quando eu estava instalando, ajudando a instalar o Tribunal do Paraná. E... eu

e alguns colegas lá  de Curitiba íamos todos fazer concurso aqui em São Paulo,  o concurso de

progressão, né? No caso era ascensão que era de... não, era progressão, de auxiliar para técnico.

Então praticamente quase que fretamos um avião lá em Curitiba para vir para fazer a prova. E... um

susto que nós levamos é que Curitiba amanheceu sem teto,  não saía avião de Curitiba.  E tinha

horário para fazer a prova aqui em São Paulo, né? A coisa foi terrível. Lá pelas tantas, quando deu

teto para os aviões, nós embarcamos e viemos, chegamos uma hora antes do concurso aqui. Do jeito

que chegamos corremos lá para o Tribunal, sentar na carteira e fazer a prova. Foi outra epopeia, mas

que deu certo, graças a deus. 

Centro de Memória do TRT-2: Estava fácil a prova?

Edison Vieira  Pinto:  Fácil?  Não,  fácil  não.  Porque eu  entendi  muito,  eu  era  o  comandante  da

administração financeira, orçamento e finanças, ali eu deitei e rolei. Mas a parte de direito, a parte

de CLT, aquelas coisas todas, eu estava engatinhando, né? Mas eu estudei o que era importante, deu

para passar. 

Centro de Memória do TRT-2: Hoje em dia já não tem mais, o senhor já mencionou isso, mas qual

que era a importância desses concursos internos para os servidores?

Edison Vieira Pinto: Pro servidor?

Centro de Memória do TRT-2: É.

Edison Vieira Pinto: Ué, é promoção. Financeira e status. Cargo com status maior. 

Centro  de  Memória  do  TRT-2:  Existia  uma,  não  sei,  uma  empolgação,  um  burburinho,  uma

expectativa da chegada desses concursos?

45 Inês de Macedo Funchal atuou no TRT-2 entre 1974 e 1995. Chegou a exercer o cargo de chefe do setor de 
contabilidade.
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Edison Vieira Pinto: Ô! Você não imagina, as aulas que eu dava às vezes, não só eu, né, o Rui, o...

sempre eram um juiz diferente que dava aula sobre direito do trabalho. Mas eu tive classe de 30, 40

alunos. Alunos, tudo colega (risos). E todos atentos, e até isso eles faziam, às vezes levavam até um

negócio para gravar a aula, né? Porque eles sabiam que era para o nosso próprio bem, bem deles e

acabou sendo meu também, não só financeiramente mas por questão de status, não é? Deixa de ser

servente para ser um técnico judiciário são outros quinhentos, não é? É isso que você queria saber?

Centro de Memória do TRT-2: Exatamente.

Edison Vieira Pinto: Então está bom. 

Centro de Memória do TRT-2: É... o senhor mencionou na outra entrevista, que enquanto estavam

fazendo as obras da Consolação, a engenharia do Tribunal passou por lá, fez algumas modificações,

é... arquitetos...

Edison Vieira Pinto: Não, não foi a engenharia do Tribunal que...

Centro de Memória do TRT-2: É isso o que eu queria saber, é exatamente isso que eu queria saber.

Edison Vieira Pinto: Nunca teve engenheiro no Tribunal.

Centro de Memória do TRT-2: Tinha engenheiro no Tribunal, tinha esses profissionais?

Edison Vieira Pinto: Não, não, não tinha.

Centro  de  Memória  do TRT-2:  Porque hoje  em dia  a  gente  tem uma engenharia,  a  gente  tem

arquitetos, a gente tem um setor de comunicação, com pessoas formadas em comunicação...

Edison Vieira Pinto: É...tá ali, o Tribunal é uma... nunca, nunca imaginei que o Tribunal chegasse

onde chegou. Hoje é uma potência, não é? Não, na ocasião não, na ocasião não tinha ninguém. Não

tinha nenhum cargo responsável, mas havia muita, muita comunicação, entendeu? Nós tivemos, que

eu me lembro bem, né, a dona Isabel de Castro Mello, o irmão dela era engenheiro, né, ela era uma

diretora  batuta.  Gostava  muito  do  Tribunal,  era  severa,  a  turma  tinha  medo  dela,  viu?  E  era

entendida, leiga, mas entendida de engenharia, acho que por causa do irmão, por causa da família,

é...  então  praticamente  foi  ela  quem orientou a  construtora  a  fazer  as  coisas  adaptadas  para  o

Tribunal. Uma coisa que eu me lembro muito bem que acho eu cheguei a falar a outra vez, que o... a

construtora, como as lajes já estavam colocadas na construção, na obra, então eles recomendaram
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que quando fosse colocar muitos arquivos cheios, aqueles arquivos de metal, né, nunca colocar no

meio da laje. Sempre encostado nas paredes, para evitar acidente. E o último andar lá em cima foi

adaptado, que antes seria acho que uma área de lazer, acho que até piscina era previsto no projeto

original. Então também foi transformado tudo direitinho com a participação de dona Isabel, muito

grande  participação,  muito  grande.  E  é  lógico,  o  presidente,  o  vice-presidente,  o  corpo

administrativo do Tribunal, né? 

Centro de Memória do TRT-2: A gente agora vai voltar lá para a década de... vai voltar para a

década de 80 mais para frente, com o dr. Pedro Benjamin na presidência. É... o senhor mencionou

diversas vezes que era dividido: dr. Pedro Benjamin queria porque queria Campinas e uma outra

parte queria porque queria Ribeirão Preto. Por quê que ele queria Campinas? Por quê que ele batia o

pé que queria Campinas?

Edison Vieira Pinto: Acho que faz parte das origens dele. Ele já morava lá inclusive, acho. Ele não

se mudou para Campinas, que eu saiba. E... ali é aquela história: quem pode mais, né, chora menos.

Porque como eu disse, o dr. Pedro era danado, viu? Ô homem dinâmico. Então ele bateu o pé e

disse  “eu  quero  em Campinas”.  O próprio  Osvaldo  Neme que eu  falei,  que  foi  presidente  de

Brasília, que foi funcionário, que começou como funcionário em São Paulo, ele queria Ribeirão

Preto, isso eu me lembro. Ele queria criar o Tribunal em Ribeirão Preto, e o dr. Pedro queria em

Campinas. É como dizem, quem pode mais, né? No caso o dr. Pedro ganhou a parada.

Centro de Memória do TRT-2: E aí  o senhor mencionou que ele ia para Brasília, que ele batia

parlamentar por parlamentar, que ele era muito persuasivo e que o senhor o acompanhava, ficava ali

escutando.

Edison Vieira Pinto: Acompanhava mesmo.

Centro de Memória do TRT-2: O senhor se lembra de alguns dos argumentos que ele utilizava?

Alguma  tecla  que  ele  batia  que  foi  muito  importante  nesse  momento  de  convencimento  dos

parlamentares para a criação de um segundo regional dentro de um estado?

Edison Vieira Pinto: É, o... agora como que ele conseguiu um segundo regional eu não sei, porque

acho era  um problema de  mexer  na  constituição,  né?  Parece  que os  tribunais  são previstos  na

constituição, eu não tenho certeza, mas o... o argumento maior era o volume de processos, era uma

coisa impressionante. São Paulo sempre foi um desaforo em termos de volumes de processos, uma
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loucura. Ou seja, não anda, né? Como não anda o Tribunal de Justiça em São Paulo. Com o volume

de processos não há, pouco juiz e muito processos não dá para andar, né? O principal argumento era

esse: o volume de processos. E o resto foi, como você mesmo disse, persuasão, né? 

Centro de Memória do TRT-2: Aqui é só uma dúvida. Na outra entrevista o senhor falou que saía

muito tarde do Tribunal quando atuava como diretor-geral. Eu só não entendi se o senhor estava

falando naquele momento, porque o dr. Pedro Benjamin era presidente, aí como ele foi presidente

dos dois, e o senhor atuou nos dois, eu fiquei em dúvida se era em São Paulo que o senhor estava

falando ou se era em Campinas que o senhor deixava lição de casa para ele. 

Edison Vieira Pinto: Que eu o quê?

Centro de Memória do TRT-2: Que o senhor deixava lição de casa para o dr. Pedro Benjamin. O

senhor estava falando quando o senhor estava em Campinas...

Edison Vieira Pinto: Deixava o quê?

Centro de Memória do TRT-2: Lição de casa. 

Edison Vieira Pinto: (risos) Ah, foi aqui em São Paulo, aqui em São Paulo.

Centro de Memória do TRT-2: Aqui em São Paulo.

Edison Vieira Pinto: Aqui em São Paulo, porque como eu fazia de Campinas para São Paulo, de São

Paulo para Campinas, ele fazia de São Paulo para Campinas, de Campinas para São Paulo. Ele ia

quase que todo dia, né, para Campinas, porque ele morava lá. Então eu aproveitei, eu tive a ideia,

né, vou preparar toda a papelada para ele, enquanto ele pega o carro para ir para Campinas, ele vai

despachando. Então ele levava todo o material na pasta, durante a viagem ele assinava, e no dia

seguinte ele me devolvia tudo assinado para eu encaminhar. Era isso?

Centro de Memória do TRT-2: Era. Qual foi a principal dificuldade que o senhor enfrentou aqui em

São Paulo como diretor-geral?

Edison Vieira Pinto: Dificuldade?

Centro de Memória do TRT-2: É.
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Edison Vieira Pinto: Ah... acho que eu sei. Isso é uma dificuldade, para quem não tem talento é uma

dificuldade, viu? É tratar com as pessoas. É... induzir as pessoas a fazer as coisas como você quer

que faça. Não é fácil, viu? Mulheres lá em Campinas, aqui em São Paulo, como elas brigam, viu? E

vem tudo falar com o diretor-geral,  parece um conselheiro sentimental.  E tenta apaziguar uma,

apaziguar a outra... isso no caso das mulheres. Homens têm problema de vício, bebida, tóxico. Era

complicado. Eu tive que, muitas vezes eu tive que, muitas vezes, não, algumas vezes eu tive que

descer do oitavo andar lá no quarto subsolo para pegar o cara dormindo no carro bêbado. E às vezes

era até motorista. Então esse problema me machucava muito. Tentar fazer todo mundo trabalhar

como eu queria, e você não mandava ninguém. Isso eu falo até aqui em casa, ninguém manda em

ninguém, viu? Ou você se adapta, ou a pessoa resolve e se adapta, porque mandar não adianta. É

como parar de fumar, né? Para de fumar faz mal para você. Não para. Ele vai parar um dia em que

ele tiver, der uma louca na cabeça dele.

Centro de Memória do TRT-2: E... do lado oposto, qual a maior alegria ou as maiores alegrias que o

senhor se deparou nessa fase de diretor-geral?

Edison  Vieira  Pinto:  Alegria?  Ah,  alegria  foram  muitas,  viu?  Foram  muito  mais  alegrias  que

tristeza. Tive... é que acho que gostavam de mim, viu? Acho que eu era muito prestigiado, não sei.

Ou então...  ah,  uma coisa que eu notei,  eu gostaria de consignar  o que todo mundo fala  aí  na

imprensa, existe um problema muito sério com o poder, poder entre aspas, é a solidão, viu? Você

sabe que quando eu estava em Campinas, a gente vivia, vivíamos todos juntos, e participando, e

cantando, e bebendo, e... passeando, uma festa. Quando eu fui nomeado diretor-geral, sumiu todo

mundo! Parece que o pessoal fica com medo de... de... se achegar, né? A pessoa que manda, então a

pessoa que manda fica isolada. Me parece até que o próprio presidente da república mencionou isso

agora em uma entrevista, né? A solidão do poder. É, isso aí eu sento muito. Mas não foi nada muito

sério porque com o meu temperamento eu conseguia superar facilmente. Se eles não vinham eu ia!

(risos)

Centro de Memória do TRT-2: Como que foi o seu pedido de aposentadoria aqui no TRT-2? Na

verdade, a gente teve um problema de áudio em alguns pedacinhos dessa parte. Então o que eu vou

pedir para o senhor é para contar de novo essa partezinha, do senhor pedir aposentadoria aqui, ir

para o TRT-15, aí o senhor vai ser nomeado lá, e aí vai se aposentar, vai pedir a exoneração lá, tá?

Então como que foi o seu pedido de aposentadoria... primeiro... deixa eu só puxar um pouquinho
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que está escurecendo. Não, acho que está bom. A outra vai vir uma luz aqui, ó. Deixa eu ver. Posso

acender essa luz aqui?

Edison Vieira Pinto: Pode. É ali. Tem ali também no abajur. Interessa? No abajur?

Centro de Memória do TRT-2:Acho que só essa daqui já ajuda um pouquinho. Ah, já ajuda.

Edison Vieira Pinto: Aquela?

Centro de Memória do TRT-2: Não, essa aqui não precisa não. Não, assim já ajuda. Ajuda bem,

obrigada.  É...  então como que foi o seu pedido de aposentadoria e porque que o senhor pediu

aposentadoria aqui...

Edison Vieira Pinto: Em São Paulo?

Centro de Memória do TRT-2: E foi para lá?

Edison Vieira Pinto: Deixa eu ver como é que eu conto essa história. Eu fui... eu queria ser diretor-

geral como coroação, coroamento da minha carreira, e fui durante dois anos substituto aí, dois, três

anos, e quando o Monreal passou no concurso para a magistratura, deixou a diretoria-geral, já era o

dr. Pedro Benjamin o presidente, e ele me nomeou o diretor-geral. Tivemos umas aventuras boas aí,

essas incursões em Brasília, né? Bom, depois que eu achei que eu tinha cumprido a minha missão,

não é a minha missão. Eu tinha... satisfiz o meu ego, né, cheguei lá, eu tinha um sonho de trabalhar

com desenho, principalmente desenho em quadrinho. Queria não ter preocupação, fazer um curso, e

outros bichos assim. E... pensei em me aposentar. Daí, quando foi criada a 15ª região, o dr. Pedro

Benjamin deixou a presidência aqui e foi para lá. E o sucessor acho que foi o Rubens Ferrari... e o

Rubens Ferrari tinha as preferências dele, né, para outro funcionário, que no caso foi o Itagiba, que

foi ele, o Rubens Ferrari que nomeou o Itagiba como diretor-geral. Itagiba Souza Toledo. E... eu vi

que eu não ia me dar bem com o dr. Rubens, aí é uma coisa mais de foro íntimo, né? Não é que eu

não me desse bem com ele, a gente saía, almoçava, jantar, tomar aperitivo, com o dr. Rubens, com o

dr. Lamarca46 tudo mais. eu não sei o que que aconteceu comigo, eu sei que me deu vontade de me

aposentar.  Aí  tinha...  ah,  acho  que  eu  sei  a  razão.  Existe  o...  vocês  conhecem o  processo  de

incorporação de vantagens pessoais, hã? Pelo que eu sabia, pela informação que eu tinha e tudo

mais, os dois anos que eu fui diretor-geral contaria como incorporado o DAS6 no meu provento. Eu

disse, então eu não preciso mais trabalhar, né? É só pedir aposentadoria, eu já tenho tempo tudo e
46 Antônio Lamarca foi magistrado do TRT-2 entre 1956 e 1983, presidindo o regional no biênio 1981-1982. Assumiu o
cargo de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho em 1983, atuando no órgão até 1984.
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tal, vou me aposentar como diretor-geral, tranquilo. Essa foi a razão para eu ficar livre, aposentado,

mas com os vencimentos integrais, né? Mas quando pedi a aposentadoria, e que foi deferida, foi

deferida de um modo que eu não sabia, é o modo legal, aposentadoria legal, bonitinha e blablablá,

mas eu não sabia. Então eu não incorporei os cinco quintos do DAS6. Mas incorporei dois né, está

bom. É muito pequena a diferença financeiramente. Então eu achei que estava na hora de aposentar

da 2ª  região,  vou me aposentar  com vencimento  integral,  né,  não  tem,  vou poder  levar  minha

vidinha por aí, viajar, desenhar. E... mas daí apareceu a... não é oportunidade, apareceu a tarefa do

Tribunal da 15ª região. E eu que tinha trabalhado tanto, ajudado tanto o dr. Pedro para a criação do

Tribunal, achei que tinha a obrigação também de dar uma mãozinha lá, né? E foi uma época bacana

para, para... para a instalação do Tribunal. Me parece que havia uma certa rixa entre os presidentes

aí tudo, que o orçamento tudo para a instalação do Tribunal de Campinas saía no orçamento de São

Paulo, da 2ª região. E não ia para Campinas (risos). Então tive que fazer umas manobras aí, sobre

todos os aspectos técnicos e persuasão e tudo mais, para conseguir levar o crédito de São Paulo, da

2ª para a 15ª região, e fui bem, bem sucedido, graças a deus, né? E era, e foi o caso do dr. Rubens

Ferrari, ele que não, ele não queria nem saber. Para eu meter na cabeça dele que o crédito não era

dele, era de Campinas, foi difícil, hein? Mas deu certo. 

Centro de Memória do TRT-2: Quais eram as diferenças entre trabalhar no TRT da 2ª região e no

TRT da 15ª região? 

Edison Vieira Pinto: Ah, diferença muito grande, né? Lá na 15ª região eu me sentia meio pai, não é?

E aqui eu era encarregado (risos). Eu me sentia muito envaidecido com a condição de diretor-geral

lá, porque era... pode ser até ilusão minha, mas era muito paparicado. Nunca tive desgosto nenhum

lá. Como de resto nunca tive desgosto.

Centro de Memória do TRT-2: E quando que o senhor resolveu se aposentar de vez?

Edison Vieira Pinto: Hum?

Centro de Memória do TRT-2: Quando que o senhor resolveu se aposentar de vez? Como que foi

isso?

Edison Vieira Pinto: Foi quando,  quando o dr.  Pedro deixou o Tribunal,  de São Paulo,  e o dr.

Rubens Ferrari assumiu. 

Centro de Memória do TRT-2: Não, se aposentar... pedir exoneração inclusive de Campinas.
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Edison Vieira Pinto: Ah! Foi, opa! Agora, agora... atrapalhou?

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

Edison Vieira Pinto: Que bom! Aquela vontade minha de... porque minha mulher era louca para

viajar, sabe? Se bobear, acho que esse ano já viajou para o exterior duas vezes. Então quando eu...

chegou um tempo lá que começou a me dar faniquito que eu queria me aposentar para desenhar,

para fazer arte, viajar, passear e tudo mais, e eu... e minha mulher é... eu chamo de “flor do asfalto”,

dr. Pedro dizia “vem morar aqui em Campinas, vem morar aqui, vem morar aqui”, eu falava para

ela, ela ficava louca “de jeito nenhum! Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira!”. Então como é

que eu fazia? Eu ia e voltava. No começo eu ia, quando no tempo da instalação, eu ia duas vezes

por  semana.  É...  ia  e  vinha  duas  vezes  por  semana.  Mas  depois  de  instalado  eu  ia  e  vinha

diariamente, porque eu já não tinha mais dinheiro para pagar hotel. Porque antes eu recebia diária

para pagar hotel, ajuda de custo e tal. Então essa, essa dificuldade de viajar diariamente, sair daqui

de manhã, dar expediente lá,  sair  de lá  e  vir  para São Paulo,  isso daí estava me cansando, eu

comecei a achar até meio perigoso, né? Daí foi o incentivo maior para a minha aposentadoria. Lá

não foi aposentadoria, lá foi exoneração, né, porque eu não era do quadro, eu era só ocupante do

cargo de comissão.

Centro de Memória do TRT-2: E como foi informar isso,  que o senhor ia pedir  a exoneração?

Futebolisticamente, como foi isso?

Edison Vieira Pinto: Pedir exoneração?

Centro de Memória do TRT-2: É.

Edison Vieira Pinto: É, foi trabalhoso, viu? Dr. Pedro não queria dar a exoneração para mim. Pedi

umas três vezes. Umas duas, três vezes eu pedi. Já está instalado o Tribunal, tudo bem aí, já posso ir

embora, né? É... na terceira vez ele pediu para eu esperar, para ele encontrar alguém para por no

meu lugar. Esse encontrar alguém, aí eu fui, me fez um elogio, né? Que... eu tinha que ter paciência

até ele achar a pessoa porque para quem tem o Rivelino é difícil  achar um substituto,  né? Me

chamou de Rivelino. Fiquei com raiva, né, nunca fui corinthiano. Mas Rivelino estava na crista da

onda, não é isso? O super craque. E... daí apareceu o Márcio, Márcio Antônio Paiva, que era de

Ribeirão Preto, passou para Campinas, foi morar em Campinas e tal,  moço também inteligente,

trabalhador demais. Dr. Pedro encontrou o Rivelino dele (risos). O segundo Rivelino.
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Centro de Memória do TRT-2: É...  na outra entrevista,  o senhor falou sobre duas pessoas, dois

diretores gerais, a Maria Lavínia e o Américo Deodato, aí eu queria perguntar sobre outras três

pessoas, saber se o senhor poderia falar um pouquinho sobre elas, para a gente poder traçar um

perfil, conhecer um pouquinho essas pessoas, o que o senhor lembrar, como que elas eram, como

era trabalhar com elas. O senhor já mencionou um pouquinho ao longo da entrevista, mas para a

gente ter em bloquinhos. O José Garcia Monreal Júnior. Quem ele era, é... como ele era, de onde ele

chegou, para onde ele foi... é como era o seu relacionamento com ele...

Edison Vieira Pinto: O meu relacionamento com ele foi perfeito, viu? É.. ele era, ele era acho que

sobrinho  do  dr.  Monreal,  Francisco  Garcia  Monreal  Júnior,  que  foi  o  primeiro  presidente  do

Tribunal de Campinas. Que logo depois de ser nomeado presidente, chegou aos 70 anos, eu falei,

né, que é a aposentadoria compulsória, ele teve que se aposentar, obrigatoriamente, e o dr. Pedro

como segundo presidente do Tribunal. Bom, o sobrinho dele era o José Garcia Monreal Júnior, que

foi diretor-geral. Acho que era sobrinho dele. Mas foi a vida inteira diretor de junta. A tarimba dele

era como diretor de junta de conciliação e julgamento, hoje é vara, né? Antes era junta. Ele assumiu

a diretoria-geral, quem que não vai assumir, né? Mas a parte administrativa ele não tinha vivência,

e... por isso, eu mal o conhecia, e por ele não ter essa vivência e conhecer o trabalho que eu fazia,

acabamos ficando amigos pessoais, amigos pessoais. Trabalhamos juntos com muito, muito amor.

E... tanto que eu me lembro de um seminário que teve na Bahia, cada diretor-geral deveria levar um

assunto para ser discutido no seminário, e o Monreal, na ocasião, pediu para eu fazer alguma coisa.

Eu preparei lá um trabalho para ele ler lá no seminário na Bahia, entre todos os diretores-gerais. Só

que ele só fez uma apresentação breve, de que ele era o diretor, ele trouxe, ele trazia uma proposta

assim, assim, assado, mas quem vai dar os detalhes é o Edison. Aí eu assumi o lugar e eu que dei,

dei o meu showzinho. (risos). Então fomos amigos pessoais. E ele só saiu porque ele era, moço

bom, cordato, cavalheiro, só saiu porque passou, né, passou para a magistratura.

Centro de Memória do TRT-2: Francisco de Paula Berrance.

Edison  Vieira  Pinto:  Ah,  esse  era  uma  figura.  Cara  maravilhoso,  viu?  Ele  era...  ele  era  do

judiciário... agora não sei qual era o cargo dele, acho que era... secretário... de alguma coisa. Outro

batalhador. Mas ele não chegou a diretor-geral, né? Ele era... era um cargo em comissão que ele

tinha, mas eu não me lembro qual que era o cargo. E também tudo quanto era assunto metia o

dedão, o bedelho, para ajudar a fazer. Ajudar a fazer. Uma das primeiras reclassificações do quadro

do...  da  segunda  região,  isso  no  tempo  da  Brigadeiro  Tobias,  hein,  quando  o  Tribunal  era  na
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Brigadeiro  Tobias,  nós  trabalhamos  juntos  para...  nessa  tentativa  de...  de...  reestruturação.  E...

depois ele ocupou outros cargos em comissão, mas sempre foi muito querido. Ele gostava tanto do

Tribunal que morava nos fundos lá. Na rua dos fundos do Tribunal. Ele morava lá. Não sei o que

mais posso falar dele. Mas só posso falar coisa boa.

Centro de Memória do TRT-2: Itagiba.

Edison Vieira Pinto: Itagiba...  pois é...  também era diretor de junta. Quando...  quando a...  umas

coisas que eu não sabia, fiquei sabendo depois. A dona Lavínia parece que já contava com ele para

trabalhar na instalação de juntas. Ele trabalhou em Guarujá, trabalhou em Diadema e tal. Ele era

diretor da 25ª, mas ele era escalado para trabalhar na instalação. Como eu ia trabalhar na instalação

de Tribunal, ele ia trabalhar na instalação de junta, eu sou muito mais, né? (risos) Muito mais... top.

E... quando começamos a pensar em instalar a informática lá no Tribunal, uma das ideias que nós

tivemos,  para  conversar  principalmente  com o pessoal  da Serpro,  Serpro vocês  conhecem, né?

Serviço Federal de Processamento de Dados, nem sei se existe ainda. Existe ainda? Pois é. É... o

Serpro era muito íntimo lá com o Tribunal, Dona Isabel era meio "dona" do Serpro e tudo mais.

Acho que... daqui a pouco eu lembro. Mas veja bem, o Serpro é que iria dar os pontapés iniciais na

implantação da informática lá no nosso Tribunal. Então, quando você quer implantar a informática

você tem que dizer para o... para o... para o... como é que vocês chamam lá? Para o cara que faz? O

que você quer, né? E foi daí que surgiu a ideia de a gente trazer um funcionário de cada área

específica. Então veio... o Itagiba veio por conta da junta, eu me lembro que fui eu até que sugeri o

Itagiba... para... para os trabalhos de juntas. Itagiba era o dono do pedaço, né? Então ele veio, veio

uma tal de Cidinha, não me lembro o nome dela, com a área de processos do Tribunal... veio...

veio... uma outra diretora de secretaria... aliás muito bonita, eu não me lembro o nome dela. Só

lembro que ela  era  bonita.  Então veio  uma equipe de mais  ou menos cinco,  para  trabalhar  na

implantação. E se reuniam todos na minha sala, porque naquele tempo, a sala da gente, eu te falei,

né, a minha sala era do tamanho desse apartamento aqui. Só tinha a minha mesa lá e uma mesa, uma

mesa de reunião. Espaço grande, né? Então a gente se reunia lá, dia e noite, fazendo os planos com

o pessoal do Serpro, para implantar a informática. E... o primeiro serviço que... que... eu também já

falei isso, o primeiro serviço que foi implantado na informática, foi a distribuição de processos do

Tribunal.  Que antes era feito na munheca,  né,  com pedrinhas, no sorteio. Outro trabalho, outro

serviço que nós implantamos, nós, eu digo nós, mas não é vaidade minha não, é que foram eles que

trabalharam. Eu digo nós porque foi na minha sala. O primeiro serviço implantado e foi inaugurado
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numa sessão solene, no saguão da Consolação, e foi a primeira distribuição aleatória de processos

para  os  desembargadores.  Naquele  tempo  não  chamava  desembargador,  era  juiz  de  segunda

instância. Foi feita a distribuição dos processos. Foi bonito.

Centro de Memória do TRT-2: O senhor se lembra quando foi isso?

Edison Vieira Pinto: A primeira... ah, não vou lembrar.... mas eu anda não estava aposentado, foi

antes de 86. Que eu me aposentei em 86, né?

Centro de Memória do TRT-2: Como diretor-geral?

Edison Vieira Pinto: Me aposentei como...

Centro de Memória do TRT-2: Não, o senhor estava como diretor-geral? É... oficialmente no cargo,

ou estava substituindo?

Edison Vieira Pinto: Acho que não estava ainda como diretor-geral, não.

Centro de Memória do TRT-2: Não?

Edison Vieira Pinto: Não, porque eu estou dizendo que todo mundo se reunia na minha sala para

fazer  o  trabalho.  A minha  sala  não  era  a  diretoria-geral,  era  diretor  de  orçamento  e  finanças.

Diretoria de...

Centro de Memória do TRT-2: Não é porque se não seria só um pedacinho de tempo para pesquisar

ali nos relatórios, agora aumentou um pouco, mas tudo bem, a gente acha.

Edison Vieira Pinto: Entendeu, fui claro? Então eu não era diretor, era substituto, né, mas não era

diretor-geral... e eles se reuniam na minha sala de diretor de orçamento e finanças. Que a sala era

grande e tinha lugar para todo mundo.

Centro de Memória do TRT-2: Foi entre 80 e 84, foram quatro anos.

Edison Vieira Pinto: 84. Pode ser. 84, 85, 86... porque antes nós andamos dando uns pontapés lá na

informática, que o... que acho que o Tozo falou para vocês, né? Compramos lá uns computadores,

não sei se chegamos a comprar quatro computadores (ruído) é... e eu já mandava os balancetes,

naquela época era obrigatório, agora parece que não é. Os balancetes para o Tribunal Superior do

Trabalho,  todo mês,  todo o movimento  financeiro  ,  orçamentário,  de...  através  de balancetes  e
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demonstrativos, que eram feitos nesses computadores, na...na... minha sala. Era outra sala, mas era

sob minha direção, né? E aí foi a época também que alguns funcionários é...  fizeram...  tiveram

oportunidade de fazer  curso no Serpro,  sobre informática.  Nesse tempo, a  minha filha,  Denise,

trabalhava no Tribunal, ela chegou a fazer esse curso também, junto com os demais colegas, no

Serpro, sobre informática. Quero dizer estava todo mundo engatinhando ainda, né, para começar

esse  trabalho  maravilhoso  que  é  hoje.  Hoje  está  bacana,  está  completo,  né?  Está  completa  a

implantação da informática lá. Está muito bonito, está muito bacana. E aliás eu abri aqui no meu

computador aquela...

Centro de Memória do TRT-2: O endereço que a gente passou? O memórias trabalhistas?

Edison Vieira Pinto: É. A primeira figura que aparece é o primeiro Tribunal, né? 1946. Eu levei um

susto, eu nunca tinha visto aquela fotografia.

Centro de Memória do TRT-2: Ah, esse é o centro de memória virtual.

Edison Vieira Pinto: Ah, que coisa linda, viu? Puxa vida. Inaugurado o Tribunal da 2ª Região. Eu

olhei a data lá: 1946. 46, né? Isso aí. Muito lindo.

Centro de Memória do TRT-2: O senhor conseguiu acessar o texto, da dona Isabel?

Edison Vieira Pinto: Não tive tempo.

Centro de Memória do TRT-2: Não?

Edison Vieira Pinto: Por incrível que pareça, né, aposentado, né, não faz nada... não tive tempo.

Mas eu pretendo chegar lá, bem devagarzinho, saborear.

Centro de Memória do TRT-2: Como que surgiu essa ideia de trazer... o começo da década de 80, a

gente estava conversando sobre isso vindo para cá. No começo da década de 80, a gente estava

vendo, eu fui ter computador, sei lá, da metade para o fim da década de 90, a mesma coisa o Lucas.

No início da década 80, um órgão público já tem quatro computadores, é... como que surgiu a ideia

de comprar o computador, quanto custava um computador nessa época, e como que foi a reação das

pessoas a essa tecnologia toda?

Edison Vieira Pinto: Olha, eu acho que tem que dar muito mérito para a Isabel, viu? A Isabel de

Castro  Mello,  né?  Que  infelizmente  faleceu  agora.  Foi  ela  que  deu  os  primeiros  pontapés.  E
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comprou o primeiro computador. Quer dizer, quem pagava fui eu, o pagador era eu, mas a ideia era

dela,  a  aquisição,  ela  que  procurou,  ela  que  contratou  o  Serpro,  procurou  saber  qual  seria  o

microcomputador, né? Os primeiros pontapés, pontapé é uma palavra meio feia, né, ela é mulher,

né? As primeiras providências (toca telefone) foram dela.

Fim da transcrição do arquivo de vídeo nº 3821.

Transcrição do arquivo de vídeo nº 3822, duração de 28m59s.

Centro de Memória do TRT-2: Tá? Tá no fim. Falta só um pouquinho.

Edison Vieira Pinto: Hum? Ah, eu não tenho pressa, para mim, a presença de vocês é só alegria, só

prazer. Juro por deus, viu?

Centro de Memória do TRT-2: Ah, a gente fica feliz.

Edison Vieira Pinto: Não estou fazendo média. Diga.

Centro de Memória do TRT-2: É... vou perguntar agora sobre duas pessoas... ele ia terminar, ah, a

dona  Isabel  estava  comprando,  teve  a  ideia  de  entrar  em  contato  com  o  Serpro,  a  ideia  do

computador...

Edison Vieira Pinto: Compramos o primeiro computador...

Centro  de  Memória  do  TRT-2:  ...  e  como  que  foi  a  reação  das  pessoas  a  esses  primeiros

computadores, qual que era o valor disso?

Edison Vieira Pinto: Ah, não era... não provocou impacto nenhum, né? Que eu saiba não. Porque a

coisa foi feita discretamente. “Vamos comprar um computador?”. “Vamos”. A Isabel colecionava,

naquele tempo, a folha de São Paulo tinha caderno especial só de informática. Naquele tempo, hein?

Ela tinha o jornal, ela pegava o caderno de informática, trazia para a gente, deixava na mesa lá para

todo  mundo  se  informar  das  novidades,  como  é  que  fazia,  como  é  que  fazia.  E  sem alarde,

adquirimos, com a autorização da presidência, lógico, adquirimos o primeiro computador e fomos...

eu nem mexi muito, eu nem máquina elétrica eu não gosto muito de escrever. Não me dei muito

bem... não tentei. Como dizia o diretor-geral de Pernambuco, do Recife, um tal de Maurício: “mas

você não fez o projeto?”. “Eu não, eu sou o diretor-geral, porra. Eu mando fazer”. Ele que falou

isso, não fui eu, hein? Mas sem madar... a turma ia encaminhando, a turma ia fazendo. Inclusive foi
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o Toninho, o Antônio Carlos Tozo, tinha Elisabeth, Ana... Rita... tinha uns quatro lá que só faziam

isso. Foram indo devagarzinho, daí arranjamos uma sala melhor, acho que no quarto andar, uma

coisa assim.  Pusemos quatro computadores lá,  eles passavam o dia  inteiro lá...  desenvolvendo.

Desenvolvendo.  Mas  não  houve  impacto,  não  houve...  ninguém,  praticamente  ninguém  ficou

sabendo. A coisa foi feita muito discretamente, né? Deu no que deu. Lindíssimo, né?

Centro  de  Memória  do  TRT-2:  Vou  perguntar  então  sobre  duas  pessoas,  que  o  senhor  não

mencionou,  e  gostaria  de  saber  se  o  senhor  conheceu,  e  duas  pessoas  que  o  senhor  conhece.

Primeiro as duas pessoas que o senhor não mencionou. Não sei se o senhor conheceu, mas tinha um

prédio do Tribunal que era na Conselheiro Crispiniano. Nesse prédio tinha uma lanchonete. E aí

essa lanchonete era de uma pessoa, e depois entrou...

Centro de Memória do TRT-2:: Era na Rego Freitas...

Centro de Memória do TRT-2: Ah, então eu falei errado.

Edison Vieira Pinto: É, porque acho que o primeiro Tribunal foi na Conselheiro Crispiniano. Mas

isso em 194647, né? Quando foi criado o Tribunal.

Centro de Memória do TRT-2: ... aí ficou até a Conselheiro... até a... a... Rego Freitas.

Edison Vieira Pinto: Rego Freitas.

Centro de Memória do TRT-2: Teve a Quirino também no meio...

Centro de Memória do TRT-2: Não, mas então, calma... agora deu tilt. A lanchonete do Comba48

era...

Centro de Memória do TRT-2: Na Rego Freitas.

Centro de Memória do TRT-2: Então, a lanchonete era na Rego Freitas. Então tinha uma lanchonete

que ficava na Rego Freitas e a pessoa que era dona dessa lanchonete depois virou servidora. Era um

oficial de justiça chamado Sílvio Comba Esteves.

Edison Vieira Pinto: Eu conheço o nome.

47 O TRT-2 foi criado em 1941, como Conselho Regional do Trabalho da 2ª Região, nomenclatura que prevaleceu até 
em 1946, quando foi convertido em Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. 

48 Sílvio Comba Esteves foi servidor do TRT-2 entre 1957 e 1992. Chegou a gerenciar uma pequena lanchonete 
localizada no prédio do Tribunal da Rego Freitas.
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Centro de Memória do TRT-2: Tinha um irmão, que também foi oficial de justiça. Eu queria saber

se o senhor conheceu.

Edison Vieira  Pinto:  Eu me lembro da figura dele,  mas não foi  meu amigo,  companheiro,  né?

Porque eu quando fui nomeado já fui direto para a Brigadeiro Tobias. Eu só conheci um pouco do

pessoal, isso daí é novidade, eu conheci um pouco do pessoal das juntas, quando nós resolvemos

montar, na Brigadeiro Tobias, nós montamos um time de futebol, né? Na época da Rego Freitas nós

montamos um consórcio de automóvel. Entre os funcionários todos. Meu primeiro carro foi um

godini, tirei no consórcio do  Tribunal. E o meu segundo carro, o segundo carro, foi um corcel,

1969, também tirei no consórcio do  Tribunal. Teve três grupos de consórcio... quatro grupos de

consórcio. E... havia reunião, dia de sorteio de carro, dar lance, era tudo nas juntas, né? Foi aí que

eu fiquei conhecendo...  o...  os queridos colegas das juntas, né? Que eram muito bacanas, gente

muito bacana. Muitos deles fiquei amigo, amigo um pouco mais íntimo, né, muito bacana. É... mas

o... o Sílvio, eu lembro da figura dele, a figura física dele, parece que eu estou vendo, mas eu não

fui amigo dele, não fui amigo de convivência.

Centro de Memória do TRT-2: É... e o Domingos Escalera49?

Edison Vieira Pinto: Hum?

C? O Domingos Escalera. O senhor conheceu?

Edison Vieira Pinto: Esse... conheci e conheço.

Centro  de  Memória  do  TRT-2:  O  que  o  senhor  pode  nos  falar  dele,  que  possa  nos  ajudar  a

convencê-lo a dar entrevista para a gente?

Edison Vieira Pinto: Ah, esse vai ser duro... esse espanhol é duro de roer, viu? Ele foi o secretário-

geral do Tribunal. Secretário-geral do Tribunal. E... toda a vida que eu conheci ele era secretário do

Tribunal, e o Waldir Carvalho era o subsecretário. E o... Escalera, sempre foi muito fechado, muito

reservado, mas gente boa, gente fina, um cavalheiro. E se dava muito bem com dona Maria Lavínia.

Teretetê, os dois estavam cochichando lá e tomando decisões, né? Acho que era muito competente,

não é a minha área, mas era muito competente, porque toda vida ele foi o secretário. E se não fosse

competente já tinham mandado ele embora, né? É... agora depois que eu me aposentei, bem depois

que eu me aposentei, nós chegamos a fazer uns almoços aí da velha guarda, de quatro, cinco ex-

49 Domingos Manoel Escalera foi servidor do TRT-2 entre 1945 e 1978.
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funcionários, foi aí que eu fiquei conhecendo um pouco mais o Escalera, nessas convivências de

almoço. E cheguei a falar para ele. Já tinha falado antes com o... no outro, no outro projeto, né, de

memorial,  que eu fui entrevistado também, e concedi,  e dei todos esses materiais para eles, eu

cheguei a tentar persuadir o escalera a também dar a entrevista. Mas ele e o Waldir Carvalho se

negaram. O Waldir, que ele era... tinha uns rompantes lá, muito bacana, cara bacana, e o Escalera

fechadão  assim,  não  sei porquê.  Mas  como  eu  estou  dizendo,  muito  bom,  muito  simpático,

discretamente  simpático,  né,  e...  muito  fechado,  muito  reservado.  E  é  até  hoje.  Você  tem que

arrancar as coisas dele a ferro.

Centro de Memória do TRT-2: A Nancy Rosa Caruso também era assim?

Edison Vieira Pinto: Era assim o quê?

Centro de Memória do TRT-2: Mais fechada?

Edison Vieira Pinto: Não... Nancy, não. Ô, Nancy eu tive uma convivência bacana, bonita, grande,

muito tempo com ela. Não tinha nada de reservada, fechada, não. E... acho que desde... não... acho

que ela é mais ou menos contemporânea comigo, eu até queria arranjar o casamento dela com o

Durand (risos), mas não deu certo. Porque os dois estudavam direito, os dois eram ótimos alunos, e

a gente se dava bem, todos nós nos dávamos bem, e o Durand é metido a solteirão, vai ver que não

casou até hoje. Vai ver até que já morreu. “Casa com a Nancy, pô! Menina maravilhosa”. E era

inteligente, muito bacana. Gostei muito da Nancy, tive muita convivência com ela.

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

Edison Vieira Pinto: Hum?

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

Edison Vieira Pinto: (risos) Adilon é um caso a parte. Porque quando eu trabalhava, eu mal sabia

quem era o Adilon. Sabia que tinha um diretor de junta... diretor de turma... secretário de turma, que

chamava Adilon. Eu só encontrava com ele na hora de saída de expediente, na hora de entrada e

lalalá.  Depois  que  eu  me  aposentei,  e  ele  se  aposentou,  ficamos  amigos  íntimos.  Ele  passou

domingo dos pais comigo, agora, na casa da minha filha, porque a esposa dele está viajando e a

filha dele mora na Holanda, a mãe, a esposa está lá na Holanda também, e ele ficou sozinho. Então

vamos lá, vamos comer um churrasquinho lá comigo. Ele foi, e me levou essa pinga aí. E telefonou,
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um pouco antes de vocês chegarem, ele já tinha ligado para mim, ele vai para Minas Gerais amanhã,

ele é mineiro.

Centro de Memória do TRT-2: E como que é essa relação dele com o Tribunal?

Edison Vieira Pinto: Com quem?

Centro de Memória do TRT-2: Com o Tribunal?

Edison Vieira Pinto: Ele vive lá. (risos). É que ele mora nos fundos também, que nem o Berrance

morava, ele também mora nos fundos do Tribunal. E não para em casa, né? Então ele levanta, acho

que já põe roupa e tal, e já sai andando lá no bairro dele, e todo dia ele vai lá no Tribunal. Por quê

que você está perguntando isso?

Centro de Memória do TRT-2: É que a gente viu ele entrando todo dia lá... e ficamos curiosas...

Edison Vieira Pinto: Ver ele entrando todo dia? Exatamente.

Centro de Memória do TRT-2: Aí são esses personagens. São pessoas que a gente sempre vê, mas a

gente não sabe exatamente quem é. E assim como a gente, outras pessoas também devem ver e não

devem saber. Aí é uma forma de... contar história.

Edison Vieira Pinto: É, ele é porque está...

Centro de Memória do TRT-2: Aí uma entrevista leva a outra.

Edison Vieira Pinto: Uhum... o Adilon deve ter histórias para contar, porque toda vida ele trabalhou

com juízes, né? Eu não... eu trabalhei com “zé povinho”.

Centro de Memória do TRT-2: Mas o que é legal é isso. É pegar uma pessoa que trabalhou na junta,

uma  pessoa  que  trabalhava  na  área  administrativa,  outro  que  trabalhava  na  turma,  outro  que

trabalhava, sei lá, na presidência, outra que trabalhava... um oficial de justiça, que não trabalhava

especificamente com ninguém, e ir complementando, né? Formando uma grande história.

Edison Vieira Pinto: É... é bonitinho. E cada um tem suas histórias diferentes. Por exemplo, você

vai lá com o diretor de junta, o Itagiba, por exemplo. Que eu acho que o Itagiba é capaz de dar

entrevista para você, viu? O Itagiba é meio ranheta, mas... dando um empurrãozinho, você consegue

entrevista com ele. Ele deve ter mil histórias para contar das juntas, né, de conciliação e julgamento.
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Porque  é...  você  conhece  uma...  um  monte  de  gente  diferente,  né?  Advogado,  reclamante,

reclamado, é.. perito, são histórias que eu não sei nada, mas ele pode contar tudo isso para vocês. E

deve ser bem interessante, deve ter casos muito pitorescos, né?

Centro de Memória do TRT-2: Agora o senhor poderia falar sobre o dr. Pedro Benjamin?

Edison Vieira Pinto: Sobre o Pedro?

Centro de Memória do TRT-2: Quem era o dr. Pedro Benjamin, como que foi... é... como que ele

era, como era a relação do senhor com ele, porque foi uma coisa muito próxima, ao ponto de o

senhor ir para Campinas com ele, ele que nomeou o senhor aqui, ele que nomeou o senhor, de certa

forma, lá...

Edison Vieira Pinto: Foi... é, foi...

Centro de Memória do TRT-2: ... como que foi essa relação que o senhor teve, mas antes de tudo,

como que ele era? Como ele era como desembargador do Tribunal, e como ele é como pessoa.

Edison Vieira Pinto: Como ele era? É que o dr. Pedro acho não é, acho que ele não era de carreira.

Não foi juiz de carreira. Foi aqueles... o quinto, o quinto de lá, o quinto daqui, né? Porque eu acho

que ele era do Ministério da Justiça. E era muito relacionado no Ministério da Justiça, acho que isso

ajudou a criar a 15ª região. E era muito relacionado, não só com a alta direção do Ministério, como

com os  melhores  funcionário  de  lá.  Tanto  que  para  Campinas  ele  levou  uns  dois  ou  três  do

Ministério da Justiça para ir trabalhar lá, né? E... mas eu não o conhecia. Só conheci quando ele foi

presidente, aqui em São Paulo. E... por circunstância, a parte financeira era minha, mas quando ele

era juiz, eu nem sabia que ele existia. Quando ele foi para a presidência eu passei a conviver com

ele e tal. E tivemos um relacionamento pessoal, até. Tenho, eu gosto até hoje muito dele, acho que

ele gostava muito de mim também, a esposa dele é uma mulher maravilhosa, eu gostava muito dela,

ela gostava muito de mim, foi secretária de turma aqui em São Paulo, e continuou sendo secretária

lá em Campinas, de turma... e... acho que ele confiava muito em mim, tanto que ele me nomeou, né,

para a diretoria-geral. E achava que eu era o Rivelino... eu não sei mais o que eu posso dizer... lá em

Campinas, mesmo antes de... é... quando começamos a instalar o Tribunal, ele nos convidava, ele

convidava gente de São Paulo,  inclusive  a  Nancy,  tal,  a  gente ia  almoçar  na casa  dele,  lá  em
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Campinas.  Muito  sociável,  muito amigo.  Tinha muitos  amigos em Campinas.  Não tenho...  não

tenho nada diferente para falar dele, só coisa boa.

Centro  de  Memória  do  TRT-2:  Bom,  depois  da  sua  aposentadoria,  depois  na  verdade  da

aposentadoria e da exoneração, o senhor continuou encontrando com os seus colegas do Tribunal?

O senhor mantém é... contato com as pessoas...

Edison Vieira Pinto: Não... não...

Centro de Memória do TRT-2: ... alguns, alguns poucos, sim?

Edison Vieira Pinto: Hoje, hoje em dia, eu só me dou com o Bertão, o Orlando, eu me dou porque

me dou, eu não estou com ele nem uma vez por semana, nem uma vez por mês. É... mas me dou

bem com ele, a gente se fala por telefone, já fizemos alguns jantares juntos... o Adilon, que também

a gente almoça junto, com outros aposentados, inclusive o  dr. Júlio50... conhece o  dr. Júlio? Está

com 104 anos, sei lá, de idade... caramba, né? E sabe qual é o regime dele? Uma pinguinha e um

copo de vinho por dia. (risos) Por isso que ele chegou aos 104 anos. E... que eu estava falando? Ah,

o Adilon e o Itagiba. Todo domingo eu almoço com o Itagiba, nós almoçamos, né? Eu, Loreta, o

Itagiba e a esposa dele, a mulher dele. Todo domingo a gente se encontra. O resto... não deslanchou,

não sei porquê.

Centro de Memória do TRT-2: Do quê que o senhor sente mais falta dessa época de todo esse

período que o senhor trabalhou lá no TRT-2? Tem alguma coisa que o senhor sente falta, “ah, eu

sinto falta”, não sei, das viagens para Brasília, de aguentar mulher chorando lá na minha sala...

Edison Vieira Pinto: Ah, aquilo era divertido, viu? E eu tinha que ficar sério, né, aconselhar e tudo

mais. E elas, uma chorando, e xingando a outra, e tal... não sei o quê, não sei o quê que eu faço,

terrível.  Isso  foi  terrível.  Mas  Brasília  fez  parte  da  minha  vida,  eu,  tudo  que  eu  lembro  foi

maravilho,  muito bonito.  Os seminários  da  Justiça do  Trabalho,  todos,  muito bonitos.  Tenho a

documentação de todos os seminários. E... no, dentro do  Tribunal também, graças a deus, eu me

dava bem com todo mundo,  e  todo mundo comigo,  e  tal...  e  eu me lembro muito,  com muita

saudade, dada a minha... dada a minha origem, (risos) pobre, é... os aperitivos de fim de expediente,

os campeonatos de sinuca que a gente fazia, não é? Ah... quando foi montado o time do Tribunal,

minha filha mais velha era pequenininha, um ano depois veio a segunda filha, né, quando tinha jogo

domingo de manhã, time de futebol, eu pegava a minha filha e ia lá, torcer gritar e tudo mais. Ela
50 Júlio de Araújo Franco Filho atuou como magistrado do TRT-2 entre 1955 e 1987.
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inclusive  é  personagem  das  historinhas  da  revista  de  esporte  aí.  Essas  coisas  eu  tenho  muita

saudade, foi muito bonito.

Centro de Memória do TRT-2: De todas as mudanças é... das quais o senhor participou e viu, ao

longo da sua trajetória, qual foi a mais significativa para o senhor, dentro do Tribunal? Aquela que...

ou  que  tenha  mais  marcado,  é,  porque  a  sua  participação  foi  mais  importante,  ou  que  tenha

realmente afetado a trajetória do Tribunal de uma forma mais marcante, tem alguma, tem alguma...

porque  foram  várias:  o  senhor  participou  de  mudança  de  prédio,  o  senhor  participou  de

informatização, o senhor participou de reestruturação, o senhor acabou de falar que participou de...

de... planos de cargos e salários...

Edison Vieira Pinto: Fui professor muitos anos...

Centro de Memória do TRT-2: ... de curso para concurso interno...

Edison Vieira Pinto:... instalação de Tribunais...

Centro de Memória do TRT-2:... instalação de Tribunais! É muita coisa!

Edison Vieira Pinto:... é muita coisa. Pois é, eu não sei se eu sou um abençoado, um privilegiado,

foi tudo tão bonito, viu, tão, tão alegre, eu não tenho tristeza nenhuma, viu? Eu nem sei se eu

mereço tanto. Muito, muito bacana. Agora, sempre dei o melhor de mim, viu? Mas dei o melhor de

mim com prazer, não foi... forçado, obrigação nem nada. Eu... houve um tempo do orçamento, no

tempo  do...  do...  aquele  que  eu  falei  para  vocês,  decreto-lei  200  de  67,  que  foi  a  reforma

administrativa do serviço público federal, e... inclusive a parte de orçamento e finanças foi muito...

focada, né, nesse decreto-lei, e nós que trabalhamos na implantação aqui no Tribunal de São Paulo.

Mas tudo era novidade. E era novidade e você tinha que trabalhar mesmo para destrinchar a coisa.

Eu te falei do negócio do telefone, né? Que o Tribunal era no Rio, quando você tinha uma dúvida

assim, premente, que você tinha que resolver por telefone, (tosse), você pedia ligação meio dia para

falar seis horas da tarde. Telefone era avacalhação ainda, não tinha telefone. (tosse). É... agora eu

me perdi...

Centro de Memória do TRT-2: O senhor estava falando que...

Edison Vieira Pinto: ... a tosse fez eu me perder...

Centro de Memória do TRT-2: ... se dedicava muito, que trabalho muito, e que...
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Edison Vieira Pinto: ... ah, é, isso aí, isso aí. Opa, até gritei agora. Mas é, o que eu queria dizer para

você, essa fase de implantação da reforma administrativa, reforma administrativa adaptada à Justiça

do  Trabalho,  né? A base era o decreto-lei  200, como dizia dona Lavínia:  “aproveita-se no que

couber”.  Dona Lavínia que dizia.  Mas...  essa obrigatoriedade de mandar balancetes e relatórios

mensais para Brasília e o encerramento do ano financeiro, que era 31 de dezembro, a coisa era

complicada, viu? Então o que eu queria dizer para vocês é que no mínimo... uns 10, 12, 15 vezes,

aqui em São Paulo, eu fiquei no  Tribunal a noite inteira, não vinha dormir em casa, para poder

fechar a papelada para mandar para Brasília no primeiro malote, né? Isso aconteceu diversas vezes.

Mas eu fiz tudo isso com muito prazer, e muito bem reconhecido. O zelador... o síndico, zelador do

prédio da Consolação, quando eu ficava trabalhando lá até o dia seguinte, de manhã ele levava uma

bandeja, com café, leite, pão, fruta para mim. Para você ver, é uma beleza, né? Sem pedir, né? Um

tal de Câmara51, não me lembro o nome inteiro dele, o sobrenome era Câmara.

Centro de Memória do TRT-2: O marido da dona Zezé.

Edison Vieira Pinto: De quem?

Centro de Memória do TRT-2: Da dona Zezé. Maria José Dalbem Câmara, o nome da esposa dele.

Edison Vieira Pinto: Acho que nem me lembro dela... dele eu me lembro bem.

Centro de Memória do TRT-2: É a esposa dele.

Edison Vieira Pinto: Que ele passava, duas, três vezes de noite, para ver se estava tudo bem, né,

trabalhando lá e tal. E de manhã ele levava cafezinho para a gente, muito bacana.

Centro de Memória do TRT-2: O senhor falou em reconhecimento, é, eu até esqueci de mencionar:

o senhor tem muitos elogios na sua pasta funcional. Muitos elogios.

Edison Vieira Pinto: Tem, é? Acho que nem eu sei disso.

Centro de Memória do TRT-2: E o senhor é também lembrado com muito carinho pelas pessoas.

Edison Vieira Pinto: Mas eu também sempre dei muito carinho, né? É isso? Olha, eu estava falando

com a Loreta. Vocês estão me deixando muito envaidecido viu? Fazendo uma força para não ficar

vaidoso. Mas é... mas é verdade, eu sempre gostei de pessoas, sabe? Me dou bem e sempre me dei

51 Antônio Meireles Câmara foi servidor do TRT-2 entre 1971 e 1994.
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bem com os colegas, todos os colegas, os iguais, menor ou maior, sempre me dei bem. Acho que é

por isso que eles gostam de mim, como diz você, né?

Centro de Memória do TRT-2: O senhor se arrepende de alguma coisa, que o senhor tenha feito ao

longo da sua trajetória, ou pensa, que poderia ter feito alguma coisa de forma diferente? Olhando?

Edison Vieira Pinto: Você diz no Tribunal? Não... no Tribunal eu fiz tudo o que eu quis. É... outro

privilégio que eu tive. Porque eu disse que ninguém disputava meu cargo, né? Ninguém queria meu

cargo, então não tive esse problema de... de... adversário. E... eu era mais ou menos autônomo. Eu

fui síndico aqui quatro anos, quando eu fui eleito síndico pela primeira vez, eu falei, “só aceito se eu

fizer como eu quero. Se não, não aceito, pega outro aí”. Me deram carta branca. Fui síndico aqui

com carta branca por quatro anos. No Tribunal, na devida proporção, eu também tive carta branca.

Acho que ninguém entendia de orçamento e finanças. Acho que nem o presidente, nem o vice-

presidente, nem os juízes. Então estava tudo bem. Eu fazia o que eu queria. Só teve um presidente

que me proibiu de falar com Brasília e... acho que não me deixou ir em Brasília. Acho que fiquei

dois anos sem ir para Brasília. Foi Aluysio Simões de Campos52. Era tido e havido como bravo, né?

“Não admito que Brasília fale com você sem falar comigo”. Eu disse, “tá bom, pode deixar, tudo

bem”. Mas também eu enganei ele, muitas vezes eu, por... por... por baixo dos panos eu falava com

Brasília. Mas ele era terrível. E depois que ele se aposentou também encontrei com ele no Banco do

Brasil, o dr Aluysio, eu até passei meio com medo dele, tinha medo dele. Ele me chamou e mandou

eu sentar do lado dele lá, e me elogiou o tempo inteiro. Se até ele me elogiou o tempo inteiro (risos)

é sinal de que eu acho que eu era bom mesmo, né?

Centro de Memória do TRT-2: É... a gente está nas duas últimas perguntas...

Edison Vieira Pinto: Ah, tudo bem, meu bem...

Centro de Memória do TRT-2: ... terminando a trajetória do senhor no Tribunal, queria saber o quê

que o TRT-2 significa para o senhor. Qual que é a lembrança que o senhor tem dessa trajetória, é, o

que o Tribunal permitiu que o senhor fizesse profissionalmente, pessoalmente, e como que o senhor

define esse…

Fim da transcrição do arquivo de vídeo nº 3822.

Transcrição do arquivo de vídeo nº 3823, duração de 04m54s.

52 Aluysio Simões de Campos foi magistrado no TRT-2 entre 1978 e 1991. Presidiu o regional no biênio 1982-1984.
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Centro de Memória do TRT-2: Desculpa...

Edison Vieira Pinto: Ok?

Centro de Memória do TRT-2: Agora deu... pode deixar assim? É então, que eu tirei o som aí eu

voltei o som. Pronto.

Edison Vieira Pinto: É... como eu estava falando, eu fui um privilegiado, eu fui um abençoado, viu?

Como eu falei, só tenho lembranças boas e gostosas, com muito carinho, eu lembro das coisas com

tanto carinho, viu? Às vezes dá até vontade de chorar, de tão gostoso (risos). Isso existe, né? Chorar

de gostoso. Não tenho, não tenho queixas de ninguém, sempre falei para quem me interpelou, os

juízes, eu dizia, “eu não tenho nada a reclamar, pelo contrário, só tenho que agradecer, não é?”.

Juízes às vezes que eu nem conhecia, dr. Aluysio me pegou de surpresa, no Banco do Brasil. O dr.

Hélio Tupinambá, que foi juiz, eu não tinha convivência, com o dr. Hélio, mas ele chegou a ir na

minha sala, falar comigo e tal, e eu disse, “dr. Hélio, eu só tenho a agradecer tudo aqui, não é?

Porque eu  trabalho”.  Eu acho que  eu trabalhei  muito,  bastante,  e  com amor.  Foi  uma fase  de

implantação, né? E mesmo a política, foi a época da revolução, é o que eu digo para muita gente

“ah, ditadura, revolução, não sei o quê, 64, tortura”, eu disse, “eu não sei, eu passei ao largo disso

tudo”. E a minha carreira foi feita no período da revolução, foi em 64 que eu entrei no Tribunal. E

saí em 86, que acabou em 85, né, o regime militar. 64, 85, foi a minha carreira. 64 a 86, em São

Paulo, e mais cinco anos em Campinas. Fora um ano no Paraná. Então, eu volto a dizer, eu fui

abençoado e um privilegiado.

Centro de Memória do TRT-2: E que conselho que o senhor daria para quem está chegando agora

no Tribunal, para quem vai começar uma carreira agora? O quê que o senhor poderia dizer...

Edison Vieira Pinto: Já nem pude convencer minha filha, né? (risos)

Centro de Memória do TRT-2: ... para essas pessoas que...

Edison Vieira  Pinto:  Não,  não é  só no Tribunal,  seja  aonde for  viu?  Qualquer  lugar  que  você

participe, ou você tem... eu acho que você tem que se dar, você é que tem que gostar. Se interessar.

Eu queria ser aviador, acabei sendo contador, não é? Quando eu era pequeno eu dizia “eu quero ser

aviador e tal”, e acabei sendo contador. Mas eu não estudei contabilidade em lugar nenhum. Foi

época de implantação do decreto-lei 200, eu fui obrigado a estudar contabilidade, né? Mas foi tudo

feito com amor e interesse. Dois interesses: interesse de se autorrealizar, interesse financeiro tudo
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e... então você tem que querer bem, gostar. E se interessar. Cheguei a fazer uma palestra lá em

Campinas sobre esse assunto. Eu quero que vocês gostem do Tribunal, quero que vocês façam de

conta que é a casa de vocês, porque eu só me refiro ao Tribunal dizendo “o meu Tribunal”. Eu falo,

né? “Ah, o meu Tribunal, olha o meu Tribunal, aconteceu isso no meu Tribunal”. O meu irmão qu e

dizia, né, “parece que aquele Tribunal é seu?”. No meu coração é meu mesmo (risos). Isso que eu

recomendo  para  todos,  né?  Procura  se  interessar,  querer  bem,  não  pensar  em  fazer  carreira

relâmpago, acho que eu nem sei se existe isso, se existe acho que não tem consistência, né? É mais

gostoso você lutar para você chegar lá, como ter o primeiro automóvel. Sem amor não existe nada.

E eu dei o melhor de mim e recebi o melhor de todos.

Centro de Memória do TRT-2: Está certo, muito obrigada.

Edison Vieira Pinto: É isso. Então, estão satisfeitos?

Centro de Memória do TRT-2: Muitíssimo.

Edison Vieira Pinto: Eu não falei demais hoje?


