
ATO Nº 221/2010

Cria o Comitê Regional de Assuntos Fundiários no âmbito deste Tribunal e designa 
seus membros.

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

 CONSIDERANDO a Resolução nº 110 do Conselho Nacional de Justiça, que instituciona-
liza no âmbito daquele Conselho o Fórum de Assuntos Fundiários, de caráter nacional e permanente, 
destinado ao monitoramento dos assuntos pertinentes a essa matéria e à resolução de conflitos oriun-
dos de questões fundiárias, agrárias ou urbanas;

 CONSIDERANDO a necessidade de promover, no âmbito do Judiciário Trabalhista, “o 
monitoramento das ações judiciais originadas do combate ao trabalho em condições análogas à de 
escravo e a adoção e proposição de medidas destinadas à erradicação dessa prática” (art. 2º, III, Reso-
lução nº 110 CNJ);

 CONSIDERANDO a necessidade de se instalar fóruns de discussão que possam tratar desses 
conflitos de forma mais abrangente e preventiva, buscando soluções capazes de desconstituir as estru-
turas sócio-político-econômicas que lhes dão origem;

 CONSIDERANDO que o parágrafo único do artigo 3º da Resolução nº 110 do CNJ deter-
mina aos Tribunais a criação de Comitês Estaduais ou Regionais para atuarem nas áreas de suas res-
pectivas competências, na busca da resolução dos conflitos oriundos de questões fundiárias;

 CONSIDERANDO, por fim, a Recomendação nº 22 do CNJ, no sentido de que os Tribunais 
priorizem e monitorem permanentemente demandas jurídicas envolvendo conflitos fundiários,

 RESOLVE: 

 Art. 1º Instituir o Comitê Regional de Assuntos Fundiários no âmbito do Tribunal Regional 
do Trabalho da 7ª Região.

 Art. 2º O Comitê será integrado pelos Juízes Clóvis Valença Alves Filho, Francisco Tarcísio 
Guedes Lima Verde Júnior e Hermano Queiroz Júnior.

 Parágrafo único. Compete aos membros do Comitê a escolha de um coordenador, bem como 
a organização da escala de substituição automática, conforme previsto pelo parágrafo único do artigo 
6º da Resolução CNJ nº 110.

 Art. 3º Compete ao Comitê Regional de Assuntos Fundiários:

 I - manter a interlocução e a integração com o Comitê Executivo Nacional e com os demais Tribunais;

 II - realizar e cooperar nos trabalhos relacionados aos objetivos do Fórum de Assuntos Fundi-
ários, sob a coordenação do Comitê Executivo Nacional;

 III - propor, ao Comitê Executivo Nacional, ações concretas e soluções que busquem a reali-
zação dos objetivos do Fórum;
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 IV - participar das reuniões nacionais e realizar reuniões locais periódicas, conforme agenda 
a ser definida de comum acordo, podendo convidar para os eventos pessoas que, em razão de suas 
experiências profissionais ou de vida, possam contribuir com os debates.

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

 PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. 
 Fortaleza, 23 de agosto de 2010. 
 CLÁUDIO SOARES PIRES
 Presidente do Tribunal


