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	 Nesta tarde especial não há como não ser tomada de tantas emoções advindas desta solenidade de posse de novos desembargadores, preparada com tanto esmero pela Presidente, Desembargadora Maria Laura Franco Lima de Faria, e por todos nós, desembargadores, juízes e servidores, que compõem este Tribunal Regional do Trabalho da 3ª. Região.  
	Sinto-me dignificada na condição de oradora, representando os desembargadores que já compõem este Regional e que se fazem presentes neste momento de festa para saudar os novos que ingressam na Corte: Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes, Rosemary de Oliveira Pires, Ana Maria Amorim Rebouças, José Marlon de Freitas, Maria Cecília Alves Pinto, Paulo Maurício Ribeiro Pires, Manoel Barbosa da Silva, Maristela Iris da Silva Malheiros e Lucas Vanucci Lins: juízes promovidos à Segunda Instância por antiguidade ou merecimento. E em vaga destinada à OAB, pelo quinto constitucional, Paula Oliveira Cantelli. Assim, foram preenchidas as vagas deixadas pelos saudosos desembargadores, José Miguel de Campos, Paulo Roberto Sifuentes Costa e Bolívar Viégas Peixoto, e outras sete das oito remanescentes da Lei 12.616/2012.
	Interessante registrar que nós, (os novos desembargadores e eu) não marcarmos hora nem lugar para este encontro. Apenas houve uma coincidência de tempos. Vocês, hoje, começam o exercício do judicar coletivo e eu muito breve me despeço da magistratura, com a aposentadoria.  
	Este paralelismo me faz pensar: Todo começo tem uma história, todo final carrega a bagagem da longa caminhada, estamos sempre terminando capítulos, virando páginas, colocando pontos, encerrando ciclos. Já disse Manoel de Barros “o tempo só anda de ida”. 
	Precisamos, pois ir em frente, lembrando que o importante não se encontra na partida, nem na chegada, mas na TRAVESSIA, já cantava o poeta Fernando Brant, (meu colega de sala da Faculdade de Direito), que, como ninguém impulsionou-nos a “soltar a voz nas estradas”.
E me dou conta, que são tantos os motivos, que vocês têm agora para lembrar, para agradecer e para festejar. “É exatamente disso que a vida é feita: de momentos!” (Chico  Xavier). E este, é muito especial, na travessia da vida de cada um. 
Peço licença poética, mais uma vez a Fernando Brant para ser “neste momento a voz que vem da raiz”, (Canções e momentos - Fernando Brant), e dizer um pouco, da chegada de vocês a este Tribunal.
Não falo de currículo, de títulos, pois estamos entre pares, familiares e amigos que nos conhecem e de nós sabem, até mais do que nós mesmos. Falemos de vocês, apenas.
Começo pelas nascenças e nascentes dos novos desembargadores: 
          De Belo Horizonte a Itamarandiba, de Abaeté a Martinho Campos, não se olvidando de Santana do Manhuaçu, do Rio de Janeiro a Goiatuba, as filhas e os filhos destas “terras diamantes” ( Paula Fernandes – seio da terra ) souberam traçar seus voos alçando montanhas e colinas, em muitos quilômetros percorridos e muitas histórias vividas. 
	Aqui se encontram, Ana Maria, Maria Cecilia, Maristela, José Marlon, Lucas, Manoel, Oswaldo, Paula, Paulo e Rosemary.
	Considerando que o nome representa a essência do ser, ouso dizer que os nomes pelos quais são chamados os tornam únicos e especiais na missão de julgar e na memória de cada um de nós.
	Embora sejam tantas as Marias neste mundo, pela relevância do seu significado, qual seja, “senhora soberana”, “aquela que ocupa o primeiro lugar”, as nossas Marias têm seus destaques. A primeira delas bem reflete a acepção do seu prenome, cheia de graça, e, por isto mesmo, é Ana Maria.
	A segunda, ao lado do nome da mãe de Deus, é também Cecília, que lhe imprime a ponderação nas suas decisões. E para nós é impossível não admirá-la e amá-la, tal como o herói Guarani de José de Alencar com a sua Ceci – esta é a Maria Cecília.
 	A terceira une mar e estrela, que faz rima poética, e ainda tem Íris a mensageira dos Deuses. Assim será sempre lembrada - Maristela. 	
	A quarta é a junção entre o nome de Nossa Senhora e o da rosa, Rosemary, o que torna impossível esquecê-la.
        	O norte oferecido por seus nomes permite concluir que a constelação formada pelas nossas Marias entregará à sociedade julgamentos permeados de generosidade e sabedoria; previsão, aliás, que já se justifica pela trajetória profissional e pessoal por elas até agora traçada.
	Perfilado ao lado das Marias, encontra-se José ou aquele que acrescenta. Não é segredo para ninguém que o nosso José Marlon, por ser tão meticuloso, empenha-se, ao extremo, em aumentar a distribuição da Justiça.
	E para nos atermos às referências bíblicas, temos Lucas, médico e evangelista, o mesmo nome iluminado do nosso Lucas, que alia erudição e sensatez ao proferir suas decisões.
	E assim como o homônimo das Sagradas Escrituras, o grande Paulo de Tarso, os nossos Paula e Paulo Maurício engrandecerão esta Casa com a boa nova de seus conhecimentos jurídicos aplicados com sabedoria e intensas doses de amor.
	Também bíblico é o nome Manuel, conhecido em searas espiritualistas como Emannuel, que significa comprometimento, responsabilidade e participação e fará brilhar o nosso Manoel em bem- aventuranças jurídicas. 
	Oswaldo tem o nome que simboliza “pessoa observadora e otimista” e o seu prenome Tadeu, também bíblico, por certo, o enriquecerá em julgamentos permeados de direito e justiça.
	E ainda, “com a voz que vem da raiz” os nomes de família dos novos desembargadores também nos trazem indicativos da atuação que deles podemos esperar.
	Veja que, por coincidência, Rosemary e Paulo, tem o sobrenome Pires e este remonta à variante latina de “Petrus”, Pedro, sendo, portanto, símbolo de fortaleza. Logo, inegavelmente os entendimentos por eles adotados, certamente, sustentar-se-ão em sólidas bases jurídicas.
	A oliveira é árvore milenar, inspiração de tantas parábolas e representa vitória; vitoriosas são as pessoas que recebem este sobrenome; no caso, Rosemary e Paula, mestras no direito e na formação de seus alunos.
	Rebouças, entre tantos significados – aquele que vem de “bouçar”, quer dizer, queimar o mato e preparar a terra para a lavoura. É a Ana que conhecemos, no zelo, no cuidado com o semear Justiça.	
Manoel e Oswaldo são os dois “Barbosa” da nossa lista, nome português que significa praticidade e ação, qualidades essenciais ao bem julgar.
	Compartilham do mesmo sobrenome “Silva”, que nos remete à natureza, traduzindo-se em selva, floresta e solo, Maristela e Manoel, com riqueza construtiva e crítica saberão dignificar, ainda mais, o direito cultivando harmonia e justiça.
	 Freitas, que é o sobrenome do José Marlon, tem a bela interioridade do homem do campo, o que o inspira a construir uma identidade reflexiva tão necessária aos bons julgamentos.
	Os sobrenomes Malheiros e Alves também de origem portuguesa, simbolizam, o primeiro, o “construtor de redes” de pesca e o segundo, “filho de guerreiro”. Lins é de origem alemã e representa a primavera. E por fim, Cantelli e Vanucci, nomes italianos que nos remetem a um longínquo passado de povoação de nossos campos, arrancando da terra a sua força produtiva.  Resumem estes nomes de família, a universalidade que estes Julgadores carregam, fortalecendo-os em decisões únicas e ao mesmo tempo multifacetadas, na busca da justiça,  que nunca há de faltar ao julgador.
	Porém, não só a força de seus nomes os habilitam ao ato coletivo de julgar, mas também e, sobretudo, a bagagem que carregam. Por certo, venceram muitas adversidades na vida e nas salas de audiência como juiz ou como advogada.
Estão prontos, pois, para um novo momento de vida e tudo só foi possível graças àqueles que vocês guardam do lado esquerdo do peito, cantava o sempre lembrado Fernando Brant: pais, esposas, esposos, filhos e netos. Também neste canto sagrado estão os amigos das horas difíceis.  
	São estas pessoas os alicerces de todo o sonho ora realizado, sem eles a vida seria só uma estação de espera. 
 	O exercício da magistratura não é uma tarefa fácil, pelo contrário, repleta de desafios. A hora da dificuldade é a hora do passo para frente, de inverter polaridades, de mudar a sintonia.
A função judicante, no dia a dia, no passo a passo, surpreende, comove e nos permite apreender e aprender o que tantos ensinam, pois “(...) a vida não se mede. Mas se aprende no viver”, do canto de Pena Branca e Xavantinho. 
	Neste Regional temos a responsabilidade daqueles que sabem que suas decisões alteram a vida de tantos. Costumo dizer que muitas vezes, em se tratando de Poder Judiciário, cuja tarefa é dirimir os litígios, a busca da harmonia é um ideal e os convido a compartilhar da crença de que o mundo pode ser melhor, depende de nós.  E para tanto, a Magistratura não precisa ser pesada nem triste, nem é preciso tropeçar em montanhas, apenas lidar com as pequenas pedras do caminho. Isso quer dizer que “não é preciso ser melhor do que os outros, o importante é ser melhor do que antes”, como disse Carlos Ayres Britto, ex-Ministro e Presidente do STF - discurso de despedida do STF. 
	Pois bem, já arrematando, peço licença a João Guimarães Rosa, para dizer que o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região não é um, “são muitos”: E nestes muitos, estão agora vocês, estamos nós como partícipes e testemunhas do sempre. 
Caros colegas, aqui plantei os meus melhores sonhos e espero que o mesmo aconteça com vocês. Sejam felizes, e muito obrigada.



