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Saudação do Desembargador Gerson de Oliveira Costa Filho
na Sessão Solene de Posse do Desembargador Francisco José
de Carvalho Neto
Sr. Presidente, Desembargador José Evandro de Souza, eminentes colegas
Desembargadores, excelentíssimo Procurador do Trabalho Marcos Costa, advogados,
servidores, senhoras e senhores que acompanham online pelas redes sociais, honrame a Presidência desta Egrégia Corte em me confiar a palavra para apresentar e
saudar à chegada do eminente Desembargador Francisco José de Carvalho Neto para
integrar o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região.
É uma grande honra para mim dirigir a palavra a uma plateia tão distinta e em
solenidade tão importante e especial, que é a posse do Desembargador. Hoje é um
dia ímpar para este Tribunal, e para minha alegria, saudar e dar boas-vindas ao novo
membro deste colegiado.
Dizer algumas palavras sobre o Desembargador Carvalho Neto é dizer sobre a
trajetória de vida de uma pessoa inteiramente dedicada ao Direito, à Justiça,
magistrado com sólida experiência profissional, capacidade de trabalho e grande
sabedoria, atributos que lhe são reconhecidos pela comunidade jurídica maranhense,
e que com certeza muito contribuirão para que possamos agilizar ainda mais a entrega
da prestação jurisdicional, fazendo-a de forma ainda mais qualificada e com a razoável
duração e proficiência.
Conforme currículo enviado pelo excelentíssimo Desembargador Carvalho Neto:
“É natural de Teresina. Casado com Liana Maria Vale Viana Carvalho, servidora
pública federal deste regional com a qual tem dois filhos, Mateus (advogado) e Lícia
(estudante). Filho de Francisco Eduardo Airemoraes Soares e de Yolanda Falcão
Carvalho Airemoraes Soares.
Graduado em Direito, no início de 1987, pela Universidade Federal do Piauí (UFPI),
aos vinte e um anos de idade, sendo o Orador Oficial na visita a Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB/PI). Exerceu a Advocacia com atuação predominante no
direito administrativo, civil, comercial, empresarial e trabalhista. Aprovado em concurso
público federal para Técnico Judiciário, Área Jurídica, hoje Analista Judiciário, do TRT

da 22ª Região. Aprovado em concurso público para a Magistratura da União nos
Tribunais Regionais do Trabalho da 7ª e 16ª Regiões. Participante de inúmeros
cursos, congressos, seminários, palestras, debates, audiências abrangendo todos os
ramos da bibliografia jurídica.
Curso da Escola Superior da Magistratura. Destinatário de várias honrarias, como a
Medalha Ministro Souza Mendes Júnior, o Título de Sócio Benemérito da Associação
de Magistrados (AMAPI), a Medalha do Mérito da Polícia Militar (PM/PI), os Títulos de
Insígnia de Flores, dignidade civil máxima conferida pelo Poder Executivo do Município
de Timon/MA, e de Cidadania, aprovação pela respectiva Câmara Municipal, os
Títulos de Comendador das Ordens Judiciárias dos Tribunais Regionais do Trabalho
da 16ª e 22ª Regiões, dentre outras distinções sociais.
Exerceu o magistério como Professor da Escola Superior da Magistratura do Piauí e
Professor da Universidade e Centro de Ensino Unificado do Maranhão. Magistrado
Federal, integrante do TRT da 16ª Região, nomeado em janeiro de 1994. Como Juiz
Substituto exerceu a titularidade ou o auxílio de quase todas as Varas do Trabalho da
16ª Região. Como Juiz Titular presidiu as Varas de Balsas, Bacabal e Caxias, e desde
dezembro de 2005 exerce a titularidade da Vara do Trabalho de Timon.
Convocado, inúmeras vezes, para compor quórum de sessões de Turmas do Tribunal,
bem como para composição temporária do Egrégio TRT da 16ª Região, em
substituição prolongada de membro efetivo da Corte.
Magistrado judicial clássico, ‘vocacionado, firme e decidido, de estilo elegante e
apurado’, consoante biografia averbada na própria página do Tribunal a que pertence,
respeitado por onde exerce a judicatura, sempre honrando e dignificando a bandeira e
os brasões da República, o estandarte da magistratura nacional, as instituições
democráticas constituídas e a sociedade brasileira, atualmente é o decano dos juízes
de primeiro grau de jurisdição da Justiça do Trabalho no Estado do Maranhão.”
Assim, digo da nossa alegria, do nosso entusiasmo de ter aqui a presença do
eminente Juiz Francisco José de Carvalho Neto, agora Desembargador,
Desembargador Francisco José de Carvalho Neto, é ter a certeza de que prestará
relevantes serviços e contribuição ao Tribunal, em especial à 2ª Turma da qual fará
parte, e acima de tudo, à Justiça trabalhista.
Então, saudando a vinda desse eminente Desembargador, quero demonstrar minha
gratidão por poder contar com uma pessoa de experiência, decano do primeiro grau,
que traz não só essa visão jurídica, mas essa convicção de fazer o bem como o fez
em todas as Varas que atuou.
Estamos todos muito felizes de poder recepcioná-lo e dizer que estamos confortados
com a presença de Vossa Excelência e que merece toda a nossa admiração,
reconhecimento e agradecimento. E deixa a magistratura de primeiro grau com a Vara
em que exercia a titularidade em primeiro lugar em eficiência.
Por fim, expresso os ensinamentos de Piero Calamandrei:
“Não digo que a excessiva inteligência seja nociva ao juiz. Digo, apenas, que ótimo
juiz é aquele em que, sobre a intelectualidade, prevalece a intuição humana. O
sentimento da justiça, pelo qual, conhecidos os fatos, logo se sabe de que lado está a
razão. É uma virtude inata que nada tem que ver com a técnica do direito. O mesmo
sucede na música, em que a maior inteligência não pode suprir a falta de ouvido.”

Sr. Presidente, são singelas palavras, mas que mostram a alegria e o contentamento
em saber que neste Tribunal contamos com um Desembargador de elevado espírito
público e cívico e de uma pessoa vocacionada para o Direito. Estou convencido que o
novo ciclo profissional continuará sendo o mesmo que norteou o seu caminho desde o
ingresso na magistratura trabalhista. Seja bem-vindo Desembargador Francisco José
de Carvalho Neto e saiba que estamos muito felizes com essa aquisição pelo Egrégio
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região. São essas as palavras brotadas do
coração, que tenho a dizer a Vossa Excelência.
São Luís – MA, 21 de julho de 2021
Gerson de Oliveira Costa Filho
Desembargador Vice-Presidente e Corregedor
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

