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Discurso do Desembargador Francisco José de Carvalho Neto - 
na Sessão Solene de Posse no cargo de Desembargador do 

Tribunal Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região 
(TRT Maranhão) 

Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Egrégio TRT da 16ª 
Região, em nome de quem, para não incidir em omissões involuntárias, 
cumprimento a todos os membros efetivos da Corte, autoridades presentes, 
membros do Ministério Público, servidores, advogados, enfim, todos os 
presentes nesta solenidade telepresencial.  

É com grande contentamento e intensa alegria que participo neste momento de 
minha posse efetiva na condição de Desembargador do Egrégio Tribunal 
Regional do Trabalho da 16ª Região. Na obstante cortesia e o empenho da 
administração do Tribunal pelas suas assessorias e cerimoniais, optei por uma 
posse imediata, rápida quase instantânea dado que o momento exige, não 
apenas a questão pandêmica em si, em que pese todo o empenho do Governo 
Federal na sua eficaz e rápida superação. Sou testemunha disso. Deixo claro 
aqui.  Mas sobre tudo não sofra solução de continuidade e possa cumprir sua 
missão legal constitucional e republicana com sua completa e cabal 
composição. 

Deixo o momento protocolar e festivo para o futuro e nas mãos da Divina 
Providência, que sempre proverá. De hoje ao por vir ingresso ao seu tempo e 
modo no sólido e vigoroso tablado do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho 
da 16ª Região no Estado do Maranhão. Já não mais como magistrado 
monocrático agora com agente coletivo temperado, altivo, não ativista e com 
alto espírito de colegialidade, sempre que isso for imperioso e preciso dentro 
de uma Instituição Judiciária rápida, efetiva, modera e democrática como é o 
Tribunal.  

Esta quadra não tinha momento mais adequado e propício. Alias, o livro bíblico 
do eclesiástico sentencia que tudo tem seu próprio tempo. Meu tempo parece 
que chegou com o florescer de uma nova estação, com todas as suas energias 



legendas e encantamentos. O Tribunal Corte republicana que abrange todo 
Estado do Maranhão tem uma grande missão legal e constitucional, porque 
analisa e revisa ações que envolvem relações de trabalho, incluídas as 
indenizações por danos materiais e imateriais correspondentes, demandas 
relacionadas ao direito de greve, questões sindicais, mandato de segurança, 
ações rescisórias, lides relativas às penalidades administrativas impostas aos 
empregadores pelos órgãos de fiscalização,  execuções de contribuições 
sociais e previdenciárias respectivas, entre outros litígios, lides e querelas 
correlativas.  

Havendo isso, para o alcance da devida compreensão de toda sociedade 
beneficiaria e receptora legitima destinatária da instituição judiciária, conquanto 
possa parecer dispensável para magistrados, advogados e demais operadores 
do Direito aqui presentes.   

Auguro para que Deus me ilumine para que consiga ao método de como 
procurei em outras plagas de jurisdição que comandei, desempenhar uma 
judicatura livre, eficiente, elegante e, sobretudo com imenso desvelo e 
completa dedicação ao Pavilhão Nacional, à bandeira e os brasões da 
República. 

Agradeço com jubilo a Deus e aos meus pais Eduardo e Yolanda, sem os quais 
eu não passaria de um espectro, eu nada seria. A minha esposa Liana Maria, 
mãe dedicada e solidaria consorte, pela afetuosa e carinhosa convivência, 
estilo e presença marcantes na minha vida.  

Ao advogado João Pedro Ari Moraes Soares, ex-presidente da OAB Piauí e 
Conselheiro nato, ex Conselheiro Federal da OAB nacional, meu tio amigo, 
consanguíneo, exemplo de cultura, moralidade e sucesso. Meu paradigma, a 
quem devo a minha iniciação, preparação e incursão no mundo jurídico. O 
Desembargador Gerson de Oliveira Costa Filho, amigo direto e generoso, 
minha consideração pelas palavras de saudação a minha pessoa. Muito grato.  

Ao parque laboral pelas palavras. Ao presidente da Associação da 16ª Região 
pelas saudações. Aos amigos magistrados Federais e estaduais advogados, 
servidores e inúmeros outros que me ajudaram nesse desiderato sem 
condições de nominá-los neste átimo para não cometer imperdoáveis injustiças 
de omissão.  

Ao presidente da República Jair Messias Bolsonaro, rogando pela sua saúde, 
pelo seu sucesso, pelo seu desempenho em nome da grandeza desse 
continente do Sul da América chamado Brasil, grande Brasil, Pátria Amada, 
território de muitos patriotas que não foge da luta jamais e aos funcionários do 
Tribunal que me seguem e acompanham nesta de quase três décadas, na 
pessoa do servidor Mauro Eda, assessor eficiente, fiel escudeiro pela sua 
comprovada competência e lealdade. Paro e encerro.  

Antes do entanto agradeço a Deus mais uma vez e sempre pela existência de 
meus queridos e amados filhos Matheus Carvalho, o primogênito, e Lícia 



Carvalho, a Benjamim, origens e fonte de minhas inspirações, fontes lutas e 
conquistas terrenas.  

Lembro-me agora a propósito do grande Ruy Barbosa quando disse, certa 
feita, em uma simples de vida, abro aspas: “de tudo no mundo que vi e 
presenciei tudo se resume em apenas  cinco palavras. Não há Justiça sem 
Deus”. Deveras acho que por isso mesmo, tenho grande emoção quando o 
nosso legitimo respeitado e digno Presidente da República, Jair Messias 
Bolsonaro, proclama retumbante de grande altura: Brasil acima de tudo Deus 
acima de todos. Tenho dito. Muito obrigado a todos.  

 

São Luís – MA, 21 de julho de 2021 

Desembargador Francisco José de Carvalho Neto 

Empossado no cargo de Desembargador do Tribunal Pleno do Tribunal 

Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT Maranhão) 

Fonte de Pesquisa – Sessão Solene Telepresencial do Tribunal Pleno – TRT 
16ª Região – Dia 21 de julho de 2021 - 
https://www.youtube.com/watch?v=l91uzAiFDKg 

 

 


