
Discurso da Juíza do Trabalho Theanna de Alencar Borges, por ocasião da 

posse dos seis novos juízes da 6ª Região, em 30 de abril de 2021, 
representando os demais magistrados empossados. 

 

 

 

Excelentíssima Senhora Presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 6ª 

região, desembargadora Maria Clara Saboya Albuquerque Bernardino, em cuja 

pessoa saudamos todos os membros da mesa e demais autoridades presentes, de 

todos os poderes da República; Excelentíssima Senhora Presidente da Amatra 6, dra. 

Laura Cavalcanti de Morais Botelho, em nome de quem saudamos todos os 

magistrados do trabalho aqui presentes, inclusive os nobres colegas, juízas e juízes 

substitutos do trabalho ora empossados; Excelentíssima Senhora Procuradora-

chefe do Ministério Público do Trabalho, dra. Ana Carolina Lima Vieira Ribemboim, 

em cuja pessoa saudamos os demais membros do Ministério Público do Trabalho; 

senhoras advogadas e senhores advogados da Seccional da OAB do Estado de 

Pernambuco, senhoras e senhores servidores, terceirizados e estagiários desta casa 

de justiça, familiares e amigos, senhoras e senhores, 

 

Boa tarde! 

É uma imensa honra tentar transmitir a emoção de todos que ora tomam posse 

comigo. “seria sonho, sonhamos muito”, como diria Alceu.  

Mas a verdade é que a saudade nos trouxe pelo braço e nosso grupo de nordestinos 

(originários de Aracaju, João Pessoa, Juazeiro do Norte, Maceió e Recife) escolheu o 

Pernambuco para cumprir sua missão como magistrados do trabalho, tornando o 

sonho realidade no dia de hoje. 

O sentimento é de gratidão por, em um período tão difícil como este, em que mais 

de 400 mil vidas foram ceifadas apenas no Brasil pela pandemia da Covid-19, 

podermos retornar para perto de nossos familiares, conciliando a nossa missão de 

pacificar os conflitos trabalhistas em solo pernambucano com os nossos afetos 

familiares, a quem somos tão gratos por todo o suporte que nos foi fornecido nesses 

longos anos que antecederam a nossa aprovação no concurso e depois dela, ainda 

que a distância. 

Somos gratos aos nossos TRTs de origem e a todos os amigos que lá conquistamos, 

que já nos deixam com saudade. 

Agradecemos desde já pela acolhida tão humana que recebemos do Tribunal 

Regional do Trabalho da 6ª região desde os nossos primeiros contatos. Na primeira 

reunião que aqui tivemos, ficou a certeza de que seríamos muito bem recebidos na 

nossa nova casa. O sotaque pernambucano de logo nos identifica com a sensação de 

voltar para casa.  



Reiteramos aqui o nosso compromisso com a sociedade pernambucana e com o 

Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região de bem servir, promovendo a paz e 
justiça, lembrando sempre que por trás de cada processo há vidas. 

Em tempos pandêmicos, encerro a minha fala, já que prometi ser breve, com as 

palavras de Lenine, que nos lembra da necessidade de cultivarmos a esperança, 

quando diz:  

“e a vida continua surpreendentemente bela 

Mesmo quando nada nos sorri 

E a gente ainda insiste em ter alguma confiança 

Num futuro que ainda está por vir 

Viver é uma paixão do início, meio ao fim 

Pra quê complicação, é simples assim” 

Muito obrigada a todos! 

Recife-PE, 30 de abril de 2021 


