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Discurso do Vice-procurador chefe da Procuradoria Regional
da Procuradoria Regional do Trabalho - Marcos Sergio Castelo
Branco Costa - na Sessão Solene de Posse do Desembargador
Francisco José de Carvalho Neto

Exmo. Sr Presdidente, Dr José Evandro, a quem cumprimento todos os
desembargadores aqui presentes. Exmo. Sr. Dr Carvalho Neto, desembargador
empossado neste momento. Servidores, familiares do empossando, senhoras e
senhores.
Sempre que há a posse de um novo membro neste Tribunal, as palavras que
vêm à cabeça são três. Congratulação, reconhecimento e propósito.
Congratulação pelos anos e anos de judicatura, pela boa prestação
jurisdicional, pela constante busca pelo conhecimento, pelo acúmulo de
experiência e esmero pela coisa pública. Congratulação por que ao se chegar
ao ápice da carreira sempre é bom ser grato e sentir-se parabenizado,
felicitado e mais uma vez reconhecido não só pelos pares, mas também
sociedade e ao se tomar posse no cargo há também uma renovação de
propósito, um novo ânimo, um aumento de responsabilidades. Tenho
convicção de que doutor Carvalho Neto está plenamente ciente de que foi
devidamente reconhecido por seus pares pelos anos de dedicação à
magistratura, pelo currículo invejável, pelo acumulo de conhecimento e
experiência. Tenho certeza também que se sente congratulado e honrado por
galgar o ápice da carreira no TRT da 16ª Região. E sei também que ele está
passando por uma renovação de propósito, aumentando suas
responsabilidades. Mas também sei que ele está preparado para os novos
desafios. Nessa perspectiva é bastante oportuna a frase de Cora Coralina.
Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina.
O saber se aprende com mestres e livros. A Sabedoria, com o corriqueiro, com
a
vida
e
com
os
humildes.

O que importa na vida não é o ponto de partida, mas a caminhada.
Caminhando e semeando, sempre se terá o que colher. Parafraseando Cora
Coralina o Ministério Público do Trabalho aproveita a oportunidade não só para
parabenizar V.Exa, doutor Carvalho Neto, pela colheita que é a posse no
honroso cargo de desembargador, mas também para desejar que tenha
sempre sabedoria, humildade, responsabilidade. E continue caminhando e
semeando sua carreira com muita prosperidade, contribuindo doravante como
desembargador para o aprimoramento do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª
Região, elevando os níveis de satisfação da prestação jurisdicional que, dessa
forma, sempre terá o que colher. Meus parabéns novamente, doutor Carvalho
Neto e muito obrigado.

São Luís – MA, 21 de julho de 2021
Marcos Sergio Castelo Branco Costa
Vice-procurador chefe da Procuradoria Regional
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

