Apresentação
Após a edição comemorativa dos 80 anos do
Direito do Trabalho, a Comissão da Revista e Outras
Publicações tem a felicidade de lançar a edição
especial dos 40 anos do Tribunal Regional do
Trabalho da Décima Região.
Ao conhecer a história compreendemos o
presente e planejamos o futuro. Por esse motivo,
nesta edição, o principal objetivo é o resgate de
memórias afetivas ligadas a trajetória de diferentes
personagens integrantes da 10ª Região.
O Tribunal Regional do Trabalho da Décima
Região foi criado em 1981 e a partir daí mudou
a geografia jurisdicional do Centro-Oeste e a de
milhares de pessoas que passaram a ter suas vidas
afetadas de maneira positiva.
Ao longo de 40 anos nosso Tribunal só fez crescer
e as mudanças não foram apenas de território e de
abrangência da Jurisdição. Também são marcantes
a integração do Distrito Federal com o Estado do
Tocantins que se fundem para compor a 10ª. Região;
a evolução tecnológica que gerou ferramentas que
tanto auxiliam magistrados e servidores no dia-a-dia
e acima de tudo, a forma como a Instituição trata
seu bem mais valioso: servidores e magistrados,
estagiários, terceirizados e prestadores de serviços.
Como uma família, cuidamos um dos outros, com
respeito e fraternidade a fim de que, assim, possamos
atender com qualidade os jurisdicionados, razão
da nossa existência, seus advogados e membros
do Ministério Público do Trabalho, parceiros do
Tribunal desde o primeiro momento.
Digo que o Tribunal Regional do Trabalho está
fixado sob os pilares da transparência das nossas
atividades e no da competência de nossos servidores
e implica em segurança na prestação jurisdicional
oferecida.
Nesta edição, trazemos o discurso de abertura do
Presidente do Tribunal, proferido na sessão plenária
ordinária administrativa de 01 de fevereiro de 2022,
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em que o Desembargador Brasilino Santos Ramos
registra o aniversário de 40 anos de instalação do
TRT 10 e destaca algumas conquistas.
A Desembargadora Maria Piedade Bueno Teixeira
rememora uma audiência itinerante e os desafios
relacionados à distância e ausência de estrutura para
a conclusão da incumbência. Já o Desembargador
Libânio Cardoso exalta os magistrados e servidores
integrantes do TRT 10.
O Desembargador Ricardo Machado relembra
sua trajetória pessoal e os caminhos percorridos
até tornar-se desembargador, não deixando de
mencionar os colegas servidores e magistrados
presentes em seu caminho.
A servidora Marysol Damasceno conta sob
sua perspectiva “alguns movimentos evolutivos,
alguns ousados, que colocaram o TRT10 em lugar
de destaque”. E, em forma de entrevista, o servidor
Antônio Baião rememora eventos marcantes nos
30 anos de serviços prestados ao TRT10 e de como
ainda se faz presente na vida do Tribunal.
Como jurisprudência, trazemos três acórdãos
recém publicados e uma sentença do juiz
Rubens Curado, relativa à divulgação da lista de
empregadores que utilizavam de trabalho escravo.
Leia, relembre experiências vividas e assim
participe da homenagem que fazemos ao Tribunal
Regional do Trabalho da Décima Região por ocasião
dos seus 40 anos!
Eu faço parte dessa história!

Desembargadora Flávia Simões Falcão
Diretora da Escola do Tribunal Regional do
Trabalho da 10ª Região
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