
MANIFESTAÇÃO DE PROCURADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO 

ACERCA DA PROPOSTA DE EXTINÇÃO DO ITESP, 

ENCARTADA NO PL 529/2020. 

 

 

Sras. e Srs. Deputados 

 

 

Nós,  Procuradores do Estado de São Paulo da ativa e aposentados, que em nossa 

trajetória profissional trabalhamos de perto com a questão da regularização fundiária e 

proteção ambiental no Estado de São Paulo, na ocasião em que o Sr. Governador 

encaminha à Casa Legislativa o PL 529/2020 para, entre outros temas, promover a 

extinção da Fundação ITESP, vimos, respeitosamente, trazer nossa manifestação sobre a 

proposta legislativa, à luz da expertise acumulada e no intuito de contribuir com a 

qualificação do debate e da decisão a ser tomada por Vossas Excelências.  

Sabemos e compreendemos que a Administração Pública não é impermeável a 

transformações. O Estado tem a sua história e a estrutura estatal acompanha esse 

caminhar.  A dinâmica tecnológica, dentre tantos outros fatores, pode, de fato, ensejar 

obsolescências que imponham a desativação de setores que não atendam mais o interesse 

público.   

 Mas esse, em avaliação que tiramos de nossa atuação profissional, não é o caso 

da Fundação ITESP, sendo propósito dos subscritores abaixo nomeados informar o 

porquê. 

           A Fundação ITESP auxilia, com suporte técnico, a Procuradoria Geral do Estado 

de São Paulo (PGE/SP) na propositura e na condução de ações fundiárias, 

discriminatórias e reivindicatórias, que objetivam a discriminação e a arrecadação de 

terras públicas devolutas. Trata-se de atuação altamente especializada e de destacada 

relevância na defesa do patrimônio imobiliário do Estado. 

É de rigor afirmar, para conhecimento de Vossas Excelências, que a Fundação 

ITESP, dadas a experiência e a capacidade técnica acumuladas em quase quatro décadas 

de existência, é instituição absolutamente insubstituível nessa função, razão pela qual nos 

preocupa sobremaneira a propositura legislativa em comento.  

Alguns exemplos incontestáveis ilustram a imprescindibilidade das atividades 

desenvolvidas pela Fundação ITESP para o sucesso das ações fundiárias promovidas pela 



Procuradoria Geral do Estado, com vistas à solução de conflitos envolvendo a ocupação 

e a legitimação de terras públicas devolutas.  

 Um deles: as ações judiciais relativas à regularização fundiária de terras na região 

do Pontal do Paranapanema. Conhecido palco de conflito agrário do Estado, existem no 

Pontal mais de 400.000 hectares de terras em disputa judicial.  Reclamados pela 

Procuradoria Geral do Estado em dezenas de ações discriminatórias e reivindicatórias em 

curso, o sucesso na arrecadação desse montante de terras devolutas depende diretamente 

da atuação da Fundação ITESP, revelando-se atividade imprescindível, insubstituível e 

de valor – inclusive do ponto de vista econômico – absolutamente inestimável, que já 

permite à PGE/SP preservar patrimônio estadual orçado em bilhões de reais. 

 Oportuno citar, ainda, a demarcação de inúmeras áreas já discriminadas que têm 

sido confiadas à Fundação ITESP por decisões judiciais que, em todas as oportunidades, 

têm asseverado a qualificação técnica, a experiência e a seriedade do trabalho 

desenvolvido pela Fundação. 

            Ações Discriminatórias em fase de demarcação, paralisadas por vários anos em 

razão da incapacidade dos peritos nomeados pelos juízos para a execução dos trabalhos, 

puderam ser retomadas e concluídas com sucesso com a designação da Fundação ITESP, 

sem despesas agregadas para o Estado. 

             Ainda no contexto das ações de regularização fundiária, nos últimos anos 

destaca-se a realização, pela Fundação ITESP, de levantamentos georreferenciados dos 

imóveis, medida que permitirá a regularização da propriedade de imóveis notadamente 

rurais e a eventual titulação das áreas respectivas. São dezenas de imóveis e centenas de 

milhares de hectares de terras públicas estaduais, representando um trabalho hercúleo e 

de proveito financeiro absolutamente inestimável para o Estado. 

 Também imóveis urbanos pertencentes ao Estado têm tido sua titulação 

regularizada mercê do trabalho da Fundação ITESP, ademais da centena e meio de 

comunidades quilombolas já reconhecidas. 

 A propósito de cifras bilionárias, cumpre acrescentar – e agora na linha de se 

evitar despesas dessa magnitude – a atuação decisiva da Fundação ITESP no suporte 

técnico à defesa judicial realizada pela Procuradoria Geral do Estado nas inúmeras ações 

de desapropriação indireta existentes sobre áreas de proteção ambiental. Foi e têm sido a 

atuação da Fundação Itesp fundamental no combate à “máfia das desapropriações”, 

mediante a identificação de terras devolutas que deram à PGE/SP elementos aptos a 



garantir o patrimônio ambiental e a saúde financeira do Estado, com economia de bilhões 

de reais em indenizações geradoras de precatórios judiciais. 

Trata-se, como se vê, de trabalho único, necessário e de inegável valor para o 

Estado, no que toca à paz no campo, à preservação da identidade cultural dos quilombolas 

e, especialmente, à segurança jurídica imobiliária em território paulista. 

 De resto, é oportuno lembrar que a Fundação ITESP, em razão da atuação que 

vem desde a época do antigo Instituto de Terras do Estado de São Paulo, reúne um 

arquivo público de informações, registros históricos e levantamentos técnicos de terras 

públicas estaduais que, verdadeiramente, não poderá ser transmitido a outra instituição 

dentro da estrutura do próprio Estado (ou mesmo fora dele, o que não se cogita) sem a 

capacitação prévia de servidores e a destinação de recursos materiais e financeiros 

necessários para a adequada manutenção e utilização desse arquivo. E, mais do que isso, 

considerados a relevância, o valor histórico, econômico e o caráter sensível para o 

interesse do Estado das informações que o compõem eventual solução de continuidade 

no manuseio especializado desse arquivo potencializa lesão para toda a atuação fundiária 

do Estado, especialmente para o sucesso das ações judiciais promovidas pela 

Procuradoria Geral do Estado. 

 Sendo essas as informações que reputamos ser nosso dever como cidadãos 

apresentar à Casa Legislativa, aproveitamos a oportunidade para apresentar nosso 

destacado respeito aos parlamentares paulistas. 

 

    São Paulo, 18 de setembro de 2020. 

 

 

. FERES SABINO – ex-Procurador Geral do Estado de São Paulo (Governo Franco 

Montoro), Procurador do Estado aposentado. Advogado; 

. DIRCEU JOSÉ VIEIRA CHRYSÓSTOMO – ex-Procurador Geral do Estado de São 

Paulo (Governo Fleury Filho), Procurador do Estado aposentado. Advogado; 

. MÁRCIO SOTELO FELIPPE – ex-Procurador Geral do Estado de São Paulo 

(Governo Mário Covas), ex-Procurador Chefe de Consultoria Jurídica junto a Secretarias 

de Estado. Procurador do Estado aposentado. Mestre em Filosofia e Teoria do Direito 

pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Advogado. 

. PEDRO UBIRATAN ESCOREL DE AZEVEDO – ex-Secretário do Meio Ambiente 

do Estado de São Paulo (Governo José Serra), ex-Procurador do Estado Chefe da 



Procuradoria Geral do Estado em Brasília, ex-Procurador do Estado Chefe da 

Procuradoria do Patrimônio Imobiliário, ex-Coordenador do Grupo Executivo de 

Regularização Fundiária da PGE/SP. Procurador do Estado aposentado. Advogado. 

. MÁRCIA JUNQUEIRA SALLOWICZ ZANOTTI – ex-Procuradora Geral Adjunta 

do Estado de São Paulo (Governo Mário Covas), Procuradora do Estado aposentada. 

Advogada. 

. MARCIA RODRIGUES MACHADO – ex-Procuradora do Estado Assessora Chefe 

da Assessoria Técnica Legislativa (ATL), Procuradora do Estado aposentada, Advogada. 

. MARIA CHRISTINA TIBIRIÇA BABOUTH – ex-Subprocuradora Geral do Estado 

da Área da Consultoria (Governos Mario Covas e José Serra), Procuradora do Estado 

aposentada. Advogada. 

. ARY EDUARDO PORTO – ex-Subprocurador Geral do Estado da Área do 

Contencioso Geral (Governo José Serra), ex-Procurador do Estado Chefe da Procuradoria 

do Patrimônio Imobiliário. Procurador do Estado aposentado. Advogado. 

. GUILHERME JOSÉ PURVIN DE FIGUEIREDO – Procurador do Estado com 

atuação especializada na Procuradoria do Patrimônio Imobiliário. Procurador do Estado 

aposentado. Presidente do IBAP (Instituto Brasileiro de Advocacia Pública). Mestre e 

doutor em Direito Ambiental pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 

Advogado. 

. LEILA D’ÁURIA KATO – Procuradora do Estado com atuação especializada na 

Procuradoria do Patrimônio Imobiliário. Ex-Conselheira do Conselho Superior da 

Procuradoria Geral do Estado. Procuradora do Estado aposentada. Advogada. 

. SEBASTIÃO VILELLA STAUT JÚNIOR – Procurador do Estado com atuação 

especializada na Procuradoria do Patrimônio Imobiliário. Procurador do Estado 

aposentado. Advogado.  

. MARIA LUIZA FLORES DA CUNHA BIERRENBACH – Procuradora do Estado 

com atuação em São Paulo e Brasília, Procuradora do Estado aposentada. Membro da 

Comissão Justiça e Paz de São Paulo. Advogada. 

 . JOSÉ DAMIÃO DE LIMA TRINDADE – ex-Procurador do Estado Assessor. 

Procurador do Estado aposentado. ex-Presidente da Associação dos Procuradores do 

Estado de São Paulo. Advogado. Mestre em Filosofia do Direito pela Universidade 

Mackenzie. 



. SHIRLEY SANCHES TOMÉ – ex-Procuradora do Estado Chefe de Consultoria 

Jurídica, ex-Conselheira do Conselho Superior da PGE/SP. Procuradora do Estado 

aposentada. Advogada. Mestre em Direito Administrativo pela PUC/SP. 

. DANIEL CARMELO PAGLIUSI RODRIGUES – Procurador do Estado, ex-

Conselheiro do Conselho Superior da PGE/SP e Mestre em Direito Constitucional. 

. ANA CRISTINA LEITE ARRUDA – Procuradora do Estado, ex-Conselheira do 

Conselho Superior da PGE/SP, Tesoureira do Sindiproesp. 

. JOSÉ NUZZI NETO – Ex-Procurador Chefe de Autarquia Estadual (DAEE), 

Procurador de Autarquia Estadual (DAEE), ex-Presidente do IBAP (Instituto Brasileiro 

de Advocacia Pública), ex-Conselheiro da OAB/SP, Presidente da Comissão Eleitoral da 

OAB/SP (2018), Secretário Geral do Sindiproesp. 

. ALBERTO JOSÉ MACEDO FILHO – ex-Secretário de Transportes do Estado de 

São Paulo (Governo Alckmin), Procurador de Autarquia Estadual aposentado, Vice-

presidente do Sindiproesp. Advogado. 

. MÁRCIA MARIA BARRETA FERNANDES SEMER – Procuradora do Estado. Ex-

Procuradora do Estado Chefe de Gabinete da PGE/SP (governo Covas), ex-Procuradora 

do Estado Chefe do Centro de Estudos da Procuradoria Geral do Estado, ex-Conselheira 

do Conselho Superior da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo. Ex-Presidente da 

Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo. Ex-Presidente do Conselho 

Consultivo da Associação Nacional de Procuradores do Estado e do Distrito Federal. Ex-

Vice-presidente da Comissão da Advocacia Pública da OAB/SP. Presidente do 

Sindiproesp - Sindicato dos Procuradores do Estado, das Autarquias, das Fundações e das 

Universidades Públicas do Estado de São Paulo. Mestre e Doutora em Direito do Estado 

pela Universidade de São Paulo. 

 

 


