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RESOLUQAO N2 110, 6 DE ABRIL DE 2010.

Institucionaliza, no ambito do Conselho

Nacional de Justiga, o Forum de Assuntos

Fundiarios, de carater nacional e

permanente, destinado ao monitoramento

dos assuntos pertinentes a essa materia e a

resolugao de conflitos oriundos de questoes

fundiarias, agrarias ou urbanas.

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIQA, no uso de

suas atribuigoes, e

CONSIDERANDO que a eficiencia operacional, o acesso ao Sistema de

Justiga e a responsabilidade social sao objetivos a serem perseguidos pelo Poder

Judiciario, a teor da Resolugao n2 70 do Conselho Nacional de Justiga;

CONSIDERANDO a Recomendagao n- 22 e as Portarias n- 491 e 549,

respectivamente, de 11 de margo e 21 de maio de 2009, todas do Conselho Nacional

de Justiga;

CONSIDERANDO a necessidade de promover, no ambito do Poder

Judiciario, o monitoramento das agoes que tenham por objeto questoes fundiarias

conflituosas ou que possam trazer a inseguranga no campo e nas cidades;

CONSIDERANDO que as questoes de carater fundiario envolvem

demandas de interesse coletivo, que precisam ser solucionadas pelo Judiciario ou por
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seus servigos auxiliares de notas e de registro, delegados ou oficializados, sob sua

fiscalizagao por expressa disposigao constitucional;

CONSIDERANDO ainda a importancia de se encontrar meios para a

resolugao de conflitos de carater fundiario, oriundos de questoes que envolvem milhoes

de jurisdicionados no pais, quer no campo ou nas cidades, o que exigem do Poder
Judiciario a busca de solugoes eficazes e tambem a interlocugao entre outros

segmentos do Poder Publico;

RESOLVE:

Art. 12 Criar, como instituigao nacional e permanente, no ambito do

Conselho Nacional de Justiga, o Forum de Assuntos Fundiarios, destinado ao

monitoramento das agoes e a resolugao de questoes que tenham por objeto assuntos

de natureza fundiaria, conflituosas ou nao, que possam colocar em risco a seguranga

no campo e nas cidades ou exijam agoes concretas para assegurar o acesso a moradia

digna e a distribuigao da propriedade rural.

Art. 2- Cabera ao Forum:

I - o monitoramento das agoes judiciais de desapropriagao por interesse

social, para fins de reforma agraria e para fins de reforma urbana, e das agoes e

incidentes judiciais, inclusive de natureza criminal, relacionados a sua implantagao;

II - o acompanhamento das agoes judiciais relativas ao dominio e a posse

de imoveis, oriundas, dentre outros fatores, da ocupagao desordenada da area urbana

ou rural, do parcelamento do solo urbano sem o registro correspondente dos

parcelamentos irregulares e da complexidade dos programas de financiamento

habitacional;
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III - o monitoramento das agoes judiciais originadas do combate ao

trabalho em condigoes analogas a de escravo e a adogao e proposigao de medidas

destinadas a erradicagao dessa pratica;

IV - o estudo, a regulagao, a organizagao, a modemizagao e o

monitoramento da atividade dos cartorios de registro de imoveis de questoes

relacionadas a ocupagao do solo rural e urbano, inclusive a proposigao de medidas e
de normatizagao da atividade de registro sujeita a fiscalizagao do Poder Judiciario,
sempre que isso se fizer necessario ao aprimoramento dos servigos para assegurar a

seguranga juridica;

V - propor medidas concretas e normativas voltadas a modemizagao de

rotinas processuais, a organizagao, a especializagao e a estruturagao das unidades

judiciarias com competencia sobre as areas de atuagao definidas nos incisos

anteriores;

VI - propor medidas concretas e normativas destinadas a prevengao de

conflitos judiciais e a definigao de estrategias nas questoes agrarias, urbanas e

habitacionais;

VII - o estudo e a proposigao de outras medidas consideradas pertinentes

ao cumprimento do objetivo do Forum de Assuntos Fundiarios, inclusive para o

aprimoramento da legislagao pertinente, tambem visando a solugao, a prevengao de

conflitos e a regularizagao das questoes que envolvam o tema;

VIII - A realizagao de medidas concretas e agoes coordenadas com vistas

ao combate da violencia no campo e nas cidades, a regularizagao fundiaria, a

pacificagao social, a garantia do direito de propriedade e da posse, ao respeito ao

Estado de Direito, bem como a defesa do direito a moradia digna e do acesso a

propriedade rural;

Art. 3- O Forum de Assuntos Fundiarios tera urn Comite Executivo

Nacional, cujo orgao sera necessariamente integrado por urn Juiz Auxiliar da
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Presidencia do Conselho Nacional de Justiga e por urn Juiz Auxiliar da Corregedoria

Nacional de Justiga, indicados respectivamente pelo Presidente e pelo Corregedor
Nacional, alem de outros cinco magistrados, tres escolhidos dentre integrantes da

Justiga dos Estados, urn da Justiga Federal e urn da Justiga do Trabalho, indicados e
designados por ato do Presidente do Conselho Nacional de Justiga.

Paragrafo unico. Em cadaTribunal de Justiga dos Estados, nos Tribunals

Regionais Federals e nos Tribunals Regionais do Trabalho serao formados Comites
Estaduais ou Regionais que atuarao nas areas de suas respectivas competencias, em

conjunto com o Comite Nacional, mantendo com este permanente interlocugao, tudo

para a consecugao dos objetivos do Forum de Assuntos Fundiarios, definidos nesta

resolugao. Os membros que formarao esses comites serao indicados pela diregao dos

respectivos tribunais.

Art. 4- Ao Comite Executivo Nacional competira:

I- Elaborar e fazer cumprir o programa de trabalho do Forum;

II- Conduzir as atividades do Forum de Assuntos Fundiarios, propondo

medidas concretas e promovendo as agoes necessarias para a consecugao dos

objetivos do Forum;

III- Constituir forgas-tarefa e supervisionar os trabalhos a elas

relacionados;

IV- Organizar encontros nacionais de membros do Poder Judiciario, com

ou sem a participagao de outros segmentos do poder publico, da sociedade civil e de

comunidades interessadas, para a discussao de temas relacionados as suas atividades

e para a proposigao de solugoes que contribuam para a solugao de questoes fundiarias

rurais e urbanas;

V- Promover a realizagao de seminarios e outros eventos regionais, com a

participagao de membros do Poder Judiciario, de estudiosose-especialistas, e de tantos
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quantos tenham envolvimento com os temas de seu interesse, para o estudo e o
desenvolvimento de solugoes praticas voltadas para a superagao das questoes

fundiarias rurais e urbanas;

VI- Integrar a magistratura em torno dos temas relacionados aos objetivos
do Forum, mantendo permanente interlocugao com os membros dos Comites

Estaduais;

VII- Coordenar os trabalhos dos Comites Estaduais, propondo agoes

concretas de interesse local, regional ou estadual;

VIII- Realizar reunioes periodicas ordinarias, ou extraordinarias, sempre

que for necessario, para a condugao dos trabalhos do Forum;

IX- Participar de outros eventos promovidos por entes publicos ou

entidades privadas, sempre que isso se mostrar proprio e adequado a sua integragao

institucional ou a contribuigao para a concretizagao dos objetivos do Forum;

X- Designar membros dos Comites Estaduais ou Regionais para

representar o Forum de Assuntos Fundiarios em eventos locais ou mesmo de carater

nacional, sempre que isso se mostrar mais conveniente e adequado para o interesse

publico;

XI- Manter a Presidencia, a Corregedoria Nacional e os Conselheiros

permanentemente informados de suas atividades, por meio da Secretaria-Geral do

Conselho Nacional de Justiga;

Art. 5- Aos Comites Executivos Estaduais e Regionais competirao:

I- Promover a integragao dos Tribunals Estaduais, Regionais Federals e

do Trabalho com o Comite Executivo Nacional do Forum;

II- Manter permanente interlocugao com o Comite Executivo Nacional;

III- Realizar e cooperar nos trabalhos relacionados aos objetivos do Forum

no ambito de seus Estados e Regioes, sob a coordenagao do Comite Executivo

Nacional;



IV- Propor, ao Comite Executivo Nacional, agoes concretas e solugoes

que busquem a realizagao dos objetivos do Forum;

V- Participar das reunioes nacionais e realizar reunioes locais periodicas;

Art. 6- O Comite Executivo Nacional tera urn coordenador, que sera

escolhido dentre urn dos Juizes Auxiliares do Conselho Nacional de Justiga. Nos

impedimentos ocasionais, ou por conveniencia dos trabalhos, o coordenador podera ser

automaticamente substituido por outro Juiz Auxiliar do Conselho que integrar o Comite.

Paragrafo unico. Os Comites Estaduais e Regionais tambem escolherao

urn coordenador dentre seus integrantes, podendo organizar uma escala de

substituigao automatica.

Art. 7- O Forum tera pelo menos urn encontro nacional anual, quando

serao convidados a participar nao apenas os membros dos varios comites, mas

integrantes dos varios segmentos envolvidos com o tema, como membros do Ministerio

Publico, das Defensorias Publicas, da Ordem dos Advogados do Brasil, do Poder

Executivo Federal, Estadual e Municipal, do Poder Legislativo, de organizagdes da

sociedade civil que tenham objetivos relacionados com o assunto, de comunidades

atingidas pelas questoes fundiarias, das Universidades, de estudiosos e outros que, de

qualquer modo, possam contribuir para o debate e a apresentagao de propostas

visando ao aprimoramento da prestagao jurisdicional nessa area e a solugao das

questoes fundiarias.

Paragrafo unico. Os encontros anuais nacionais serao itinerantes,

devendo o local do novo encontro sempre ser escolhido antes do encerramento do

encontro anterior;
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Art. 8- Para dotar o Forum Nacional dos meios necessarios ao fiel

desempenho de suas atribuigoes e para que sejam atingidos seus propositos, o
Conselho Nacional de Justiga poderafirmar parcerias, termos de acordo de cooperagao

tecnica ou convenios com orgaos e entidades publicas e privadas, cuja atuagao

institucional esteja relacionada aos objetivos do Forum de Assuntos Fundiarios.

Art. 9s1 Esta resolugao entra em vigor na data de sua publicagao.
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