
ATO Nº 12/2010

Institui o periódico “Folha do Fórum”, informativo da 1ª Instância do Tribunal 
Regional do Trabalho da Sétima Região. 

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no 
uso de suas atribuições legais e regimentais,

 CONSIDERANDO que a Constituição Federal assegura a todos o acesso à informação e que 
a publicidade é um dos princípios norteadores da administração Pública;

 CONSIDERANDO que a Resolução nº 85/2009, do Conselho Nacional de Justiça deter-
mina que as ações de Comunicação Social do Poder Judiciário devem ser desenvolvidas e exe-
cutadas tendo entre seus objetivos principais dar amplo conhecimento à sociedade das políticas 
públicas e programas do Poder Judiciário; divulgar, de forma sistemática, em linguagem acessível 
e didática, os direitos do cidadão e os serviços colocados à sua disposição pelo Poder Judiciário, 
em todas as suas instâncias;

 CONSIDERANDO o grande volume de trabalho existente na 1ª instância trabalhista, a impor-
tância das decisões ali proferidas, a relevância das decisões para os seus jurisdicionados, bem como a 
grande quantidade de pessoal envolvido em referidas atividades, sejam servidores, advogados e partes,

 RESOLVE: 

 Art. 1º Instituir o periódico “Folha do Fórum”, informativo da 1ª instância do Tribunal Regio-
nal do Trabalho da Sétima Região, com periodicidade quinzenal, voltado para a divulgação dos tra-
balhos e das políticas desenvolvidas na instância a quo. 

 Art. 2º São objetivos do informativo: 

 I - dar amplo conhecimento à sociedade das ações, políticas e programas do TRT - 7ª Região, 
notadamente aqueles que têm pertinência com o primeiro grau de jurisdição da Justiça do Trabalho;

 II - divulgar os direitos do cidadão e serviços colocados à sua disposição, com atenção ao 
caráter educativo, informativo e de orientação social;

 III - estimular a participação da sociedade no debate e na formulação de políticas públicas que 
envolvam os seus direitos;

 IV – disseminar informações corretas sobre assuntos que sejam de interesse público para os 
diferentes segmentos sociais e que envolvam as ações do Poder Judiciário;

 V – promover o Poder Judiciário junto à sociedade de modo a conscientizá-la sobre a missão 
exercida pela Justiça do Trabalho, otimizando a visão crítica dos cidadãos a respeito da importância 
do Judiciário como instrumento da garantia dos seus direitos e da paz social.

 VI - disseminar informações sobre assuntos de interesse do jurisdicionado e da comunidade 
jurídica em geral.

 Art. 3º A edição e publicação do informativo é atribuição da Assessoria de Comunicação Social do 
TRT – 7ª Região que, no seu mister, há de sempre ouvir o Conselho Consultivo e Editorial desta Corte.



 Art. 4º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

 PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
 Fortaleza, 15 de janeiro de 2010

 JOSÉ ANTONIO PARENTE DA SILVA
 Desembargador Presidente
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