
Discurso da Juíza do Trabalho Laura Botelho, presidente da Amatra VI, por 

ocasião da posse dos seis novos juízes da 6ª Região, em 30 de abril de 2021. 

 

 

Boa tarde a todas e todos! Cumprimento a Presidente do Tribunal Regional 

do Trabalho da 6ª Região, Des. Maria Clara Saboya Albuquerque Bernardino, 

a vice-presidente, Des. Nise Pedroso Lins de Sousa, o corregedor deste 

Regional, Des. Ruy Salathiel de Albuquerque e Mello Ventura, o Diretor da 

Escola Judicial, Des. Valdir José Silva de Carvalho, a Procuradora-Chefe do 

Ministério  Público do Trabalho em Pernambuco, Ana Carolina Lima Vieira 

Ribemboim, a Juíza Auxiliar da Presidência, Dra Ana Catarina Cisneiros, o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria, Dr Eduardo Henrique Brennand Fornelas Câmara, 

demais magistrados, servidores, advogados, terceirizados, estagiários, 

familiares e amigos dos empossados  e todos e todas que acompanham essa 

transmissão. Cumprimento, de maneira especial, os seis novos juízes e juízas 

do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região: Alexsandro de Oliveira 

Valério, Ana Paula Mendonça Montalvão, Ana Regina Figueroa Ferreira de 

Barros, Pedro Ivo Lima Nascimento, Theanna de Alencar Borges e Ticiano 

Maciel Costa.  

Inicialmente, em nome da Amatra VI, seus associados e associadas, gostaria 

de externar nosso profundo pesar pelo falecimento do Ministro do Tribunal 

Superior do Trabalho Walmir Oliveira da Costa, cuja trajetória de mais de 30 

anos dedicados à magistratura do trabalho serve de inspiração para aqueles 

que fizeram essa opção profissional. Rogamos para que Deus, em sua imensa 

bondade, possa confortar os corações dos familiares e amigos, preservando 

as memórias das boas lembranças e do exemplo aos que ficam. Esse 

acontecimento motivou um novo formato da posse no TST e tira parte do 

brilho desse momento, mas a vida segue o seu fluxo e devemos prosseguir, 

testemunhando a tão esperada posse dos magistrados e magistradas que 

estão assumindo hoje novos endereços e desafios.   

Dirigindo-me aos empossados, destaco que hoje o sentimento que nos toma é 

de alegria pela chegada de seis colegas, com os quais poderemos conviver, 

aprender e trocar experiências, sempre com o intuito de promover uma 

atividade jurisdicional cada vez mais efetiva, humana e que cumpra o seu 

papel constitucional.  

É comum se ouvir que a melhor parte de toda viagem é voltar para casa. 

Acredito, nesse momento, que a melhor parte desse longo e tortuoso processo 

de remoção é poder acolher carinhosamente os nossos conterrâneos 

nordestinos de volta para casa. 



Assim, recebam as boas vindas e o acolhimento característico do povo 

pernambucano. Saibam que poderão sempre contar com a Amatra VI e toda a 

sua diretoria na defesa das prerrogativas da magistratura e de condições de 

trabalho cada vez melhores para o bom exercício do ofício que abraçamos.  

Naturalmente essa jornada tem seus percalços e isso faz parte da rotina de 

qualquer atividade profissional, mas, para esses momentos, é importante 

tentar resgatar, nos seus corações, a alegria e o sentimento de dever cumprido 

que tomou conta de vocês quando tomaram posse nos Tribunais de origem, 

além daquela que certamente estão vivenciando no dia de hoje. Esse 

mergulho em experiências tão marcantes e transformadoras irá certamente 

ajudá-los a enfrentar todas as adversidades.  

Acompanhei de perto o esforço de vocês para chegarem até aqui e vi a força e 

a determinação com as quais lutaram por esse objetivo. A meu ver, essa 

batalha pode ser muito bem traduzida pela frase do grande poeta Fernando 

Pessoa: 

“Eu já disse, mas vou repetir: não se represa um rio, não se engana a natureza, 

faça a represa o que quiser, pois o rio cedo ou tarde vai arranjar um jeito de 

rasgar a terra, abrir um caminho, e voltar a correr em seu leito de origem.” 

Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindas! Sejam felizes!  

Obrigada !  

 

 


