
SAUDAÇÃO EM HOMENAGEM AO DR. ALUISIO RODRIGUES
João Pessoa – PB, 15 de dezembro de 2011
Exmo Sr. Presidente da 13ª Região do Trabalho
Douto Representante do Ministério Público do Trabalho 
Excelentíssimos Senhores Magistrados presentes,
Convidados, Minhas Senhoras, Meus Senhores, 
Caros colegas

Foi-se o homem, fica o mito neste Tribunal! Dr. Aluisio Rodrigues, figura emblemática, 
símbolo da ética, coragem pessoal e de notório saber jurídico. Eta baixinho valente! Driblou 
a morte nos últimos 23 anos – desde o grave acidente de automóvel quando era Presidente 
desta Corte até os diagnósticos de doenças incuráveis nos últimos anos, os quais respondia 
heroicamente com a máxima “-Eu me recuso a morrer”.

Lembro-me agora do poeta Vinicius de Moraes:
“Certas palavras podem dizer muitas coisas,
Certos olhares podem valer mais do que mil palavras;
Certos momentos nos fazem esquecer que existe um mundo  lá fora;
Certos gestos parecem sinais guiando-nos pelo caminho;
Certos toques parecem estremecer todo nosso coração;
Certos detalhes nos dão certeza de que existem pessoas especiais,
Assim como você, Dr. Aluisio, que deixou belas lembranças para todo o sempre.”

Era  um homem simples  que  amava  a  vida como poucos.  Abstraindo-se  a  qualidade  de 
jurista, recordamos alguns aspectos de sua personalidade, onde prevalecia o seu bom humor, 
sua alegria de viver. Gostava de prosear e de contar “causos” sempre desaguando em risadas 
dos que tinham a sorte de compartilhar tais momentos.

Dizia  que  se  no  mundo  acabassem  as  desculpas,  ninguém  chegaria  atrasado  aos 
compromissos,  pois  há  desculpa  para  tudo  ou  ensinava  a  arte  de  “transferir 
responsabilidades” para se equacionar qualquer problema ou adversidade. Afirmava, ainda, 
que “na crise é que se conhece o caráter das pessoas – era só enquadrá-las.
Honestidade, sinceridade, humildade, generosidade pura, ausência de vaidade, disposição de 
ajudar os outros eram bem evidentes em suas atitudes.

Nos últimos anos, mantínhamos sistematicamente eventuais encontros, geralmente almoços, 
quando Dr. Aluisio advogava nesta Corte ou mesmo vindo a passeio em companhia de sua 
parceira  de  todas  as  horas  Valma  Rodrigues.  Nessas  ocasiões  ele  costumava  armar 
brincadeiras conosco. De um lado, o irrequieto Marcos Pires, do outro, o irreverente Carlos 
Melo e eu, no meio, tentando, sem sucesso, equilibrar a situação, que culminava no arremate 
final, nas inteligentes tiradas do nosso homenageado.

Tempos bons,  que se tornaram inesquecíveis.  Agora  não haverá  mais  brincadeiras,  nem 
tampouco armações, somente a lembrança de um pequeno grande homem que partiu com a 
dignidade de sempre,  deixando o exemplo de perseverança,  de  grandeza de espírito,  de 
altivez.

Dr Aluisio era, sobretudo, um amigo do servidor, com ele se relacionava de igual para igual,  



embora que cada gesto poético por ele emanado exalasse o respeito de magistrado que lhe 
era natural. Daí a simbiose entre o Prêmio Eficiência do Servidor e o Homenageado – uma 
identificação mútua e verdadeira.

O  seu  Gabinete  era  uma  verdadeira  usina  de  juízes  e  de  procuradores,  resultado  das 
orientações do Professor emérito e os servidores que com ele diretamente trabalhavam se 
sensibilizavam com o afeto e consideração por ele dedicados. 
Enfim, um lutador incansável. Para ele viver era lutar e como lutou bravamente. 

Receba, Dr. Aluisio Rodrigues, em nome de todos os servidores do TRT da 13ª Região as 
nossas homenagens no poema de Bertold Brecht:
“Há homens que lutam um dia, e são bons
Há outros que lutam um ano, e são melhores;
Há aqueles que lutam muitos anos, e são muito bons,
Porém, há os que lutam toda a vida;
Estes são os imprescindíveis!”   
QUE DEUS O ABENÇÕE DR ALUISIO!   (Vicente Gayoso)


