
Em breves e sucintas palavras, venho expressar, em nome dos Juízes do Trabalho 
vinculados à AMATRA XIII, nossas homenagens ao Juiz Aluisio Rodrigues.

É indescritível a emoção do momento.

Para  todos  que  tiveram  o  prazer  de  conhecer  Dr.  Aluisio,  tratava-se  de  um  ser 
humano  único,  humilde,  uma  pessoa  autêntica  e  alegre,  um  batalhador.  Enquanto 
magistrado, notabilizado por seus profundos conhecimentos na área das ciências jurídicas, 
por seu tirocínio e capacidade de persuação e convencimento, sem deixar de lado a justeza 
dos  seus  posicionamentos.  Tanto  é  verdade,  que  era  voz  corrente  entre  todos  que 
frequentavam o TRT ser o Dr. Aluisio um dos Juízes formadores de opinião, seja junto aos 
seus pares, seja em relação aos artigos doutrinários por ele tão bem escritos.

Por oportuno, trazo à baila testemunho sobre a postura do homenageado. Á época em 
que, na condição de servidor do TRT, tive a oportunidade de trabalhar em seu gabinete, a 
exemplo de outros tantos colegas, hoje magistrados, tais como Paulo Roberto, João Agra e 
Nayara Queiróz, pudemos observar e vivenciar sua cordialidade e lhaneza no trato com os 
servidores do seu gabinete. Em dois anos ali prestando serviços, guardo até hoje e, sempre 
que  posso,  compartilho  como  exemplo  a  ser  seguido,  a  atitude  e  Dr.  Aluisio  em 
cumprimentar,  tanto  ao  entrar  quanto  na  saída  do  seu  trabalho,  a  cada  um dos  que  ali 
trabalhavam, com um bom dia, um até amanhã, um até logo, sempre acompanhado de um 
sorriso, com a expressão de quem sempre esteve de bem com a vida, nunca misturando 
eventuais  problemas  e  lutas  pessoais,  pelas  quais  todos  nós  passamos,  com  questões 
relacionadas ao ambiente de trabalho.

Recordo-me, ainda, do constante aprendizado, das conversas onde eram debatidas 
questões jurídicas e também ensinadas lições de vida. Quando Dr. Aluisio nos orientava a 
redigir com clareza e objetividade, pois, àquela época, já enveredava pela simplicidade, haja 
vista que, como costumava dizer, palavras e expressões rebuscadas teriam maior valor em 
textos acadêmicos. Redigir decisões, principalmente na Justiça do Trabalho, era escrever 
algo que estivesse ao alcance não apenas dos operadores do direito, mas também das partes 
envolvidas, do empregador e do trabalhador. 

Pois  bem,  meus  amigos.  Uma  reflexão  se  impõe:  nossas  vidas  são  temporárias. 
Quando  nascemos,  começamos  a  morrer.  É  preciso,  portanto,  construir  nossa  vida  em 
fundamentos sólidos, que durem toda a eternidade. É imperioso deixarmos um legado, não 
determinado por  quão famoso ou bem-sucedido nós  fomos  na  vida,  mas  sim por  quão 
influente e inspirador fomos na vida de outras pessoas. Saibamos, pois, também aprendendo 
com  as  experiências  e  exemplos  deixados  por  Dr.  Aluisio,  viver  a  vida  como  se  não 
houvesse amanhã, desfrutando da companhia das pessoas e compartilhando com o próximo 
a alegria do viver. 

Já encerrando, deixo um abraço fraterno aos familiares do nosso Dr. Aluisio, aqui 
representados na pessoa da Senhora Walma Rodrigues, parabenizando, ainda, a cada um dos 
servidores agraciados com a indicação ao prêmio Aluisio Rodrigues, parabéns extensivos 
aos seus familiares. 

Que Deus nos proteja e abençoe. Obrigado.
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