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Nota Técnica da Associação de Funcionários da Fundação ITESP (AFITESP) em defesa do PL 952 de 
2019, que institui a Política Estadual de Desenvolvimento Sustentável para Povos e Comunidades 

Tradicionais e contrário ao veto do Governador 

  O veto do excelentíssimo governador do Estado de São Paulo ao Projeto de Lei 952 de 2019, de 
autoria da Deputada Erica Malunguinho – PSOL – Mandata Quilombo, foi recebido com consternação 
pelos funcionários da Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo “José Gomes da Silva” 
(ITESP). Ademais, fomos surpreendidos com a posição da Secretaria da Justiça e Cidadania que, por 
meio da Fundação ITESP manifestou-se contrariamente ao Projeto. Sendo assim, os funcionários da 
fundação ITESP representados por meio de sua Associação de Funcionários da Fundação ITESP (AFITESP) 
decidiram apresentar algumas considerações técnicas sobre o texto do veto do governador. 

 Vale ressaltar que a “sólida” política pública existente no estado de São Paulo, referida no veto 
do governador, diz respeito a decretos e leis estaduais específicos sobre as comunidades 
remanescentes de quilombo do Estado de São Paulo, sendo assim essa legislação não se refere ao 
universo dos povos e comunidades tradicionais existentes no território do Estado de São Paulo, os quais 
o PL 952 pretende atingir, tais como: “(…) I - povos indígenas; II - comunidades quilombolas; III - povos e 
comunidades de terreiro/povos e comunidades de matriz africana; IV - povos ciganos; V - pescadores 
artesanais; VI – extrativistas VII - extrativistas costeiros e marinhos; VIII - caiçaras (…)”, previstos no 
Decreto nº 8.750 de 2016, que institui o Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais. 

De fato, o estado de São Paulo foi um dos pioneiros na normatização e concretização de 
políticas públicas voltadas ao desenvolvimento e a titulação dos territórios dos remanescentes de 
comunidades de quilombo, como preconiza a constituição brasileira, no artigo 68 do ato das disposições 
constitucionais transitórias, bem como, os artigos 215 e 216 da constituição federal. Assim, foram 
criadas leis e decretos para a plena aplicação do dispositivo constitucional no território Paulista 
(Decretos estaduais nº 40.723, de 21 de março de 1996, nº 41.774, de 13 de maio de 1997, nº 42.839, 
de 4 de fevereiro de 1998, e nº 54.429, de 9 de junho de 2009, e Lei estadual nº 9.757, de 15 de 
setembro de 1997). O Instituto de Terras do Estado de São Paulo atual Fundação Itesp foi indicado 
como órgão responsável pela aplicação dessa política pública. No entanto, a Lei nº 10.207 de 1999 de 
Criação da Fundação ITESP e seu Regulamento Geral preveem a atuação específica com as comunidades 
remanescentes de quilombo do estado, não versando sobre as demais comunidades e povos 
tradicionais, existindo apenas na nomenclatura organizacional da Fundação o cargo de Assistência 
Técnica Especial de Quilombos e outras Comunidades Tradicionais, que é composta por uma única 
funcionária, que ocupa o cargo de confiança. 

No ano de 1996 foi instituído grupo de trabalho com objetivo de elaborar política pública para 
dar concretude ao comando previsto no artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição Federal, que garante aos remanescentes das ocupações de quilombos o reconhecimento 
da propriedade definitiva das terras por eles ocupadas. Os trabalhos do Grupo levaram à criação: a) 
Programa de Cooperação Técnica e Ação Conjunta, com ações integradas entre várias Secretarias de 
Estado (com as atuais denominações de Secretarias de Infraestrutura e Meio Ambiente, Educação, 
Saúde, Habitação, Cultura e Economia Criativa, Justiça e Cidadania, Agricultura e Abastecimento, 
Procuradoria Geral do Estado e Casa Civil), para a identificação, discriminação e legitimação de terras 
devolutas do Estado de São Paulo, ocupadas pelos remanescentes das comunidades de quilombos, 
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regularização fundiária, e implantação de medidas socioeconômicas, ambientais e culturais e b) de um 
Grupo Gestor para a implementação do Programa. 

Dessa forma o Grupo Gestor foi criado em 1997 pelo decreto n. 41774 ligado à Secretaria da 
Justiça e esse decreto teve sua redação alterada (decreto n 55247 de 2009) passando o referido grupo a 
estar vinculado ao gabinete do governador. Portanto, esclarecemos que não existe o comitê gestor, mas 
o Grupo Gestor que não se reúne há quase dez anos, não havendo nenhuma ação concreta por parte 
deste. 

Segue-se argumentando que em 1998, houve o reconhecimento da primeira comunidade como 
remanescente de comunidades de quilombos pelo Estado de São Paulo, e, em 2001, foi realizada a 
emissão dos primeiros títulos de propriedade às referidas comunidades, e desde então, 36 (trinta e seis) 
comunidades foram, igualmente, reconhecidas pelo Estado de São Paulo como remanescentes de 
quilombos, sendo 6 (seis) tituladas em terras públicas estaduais, nos termos da Lei estadual nº 9.757, de 
1997. Em se tratando de áreas particulares ou da União, é necessária a ação conjunta da Fundação 
ITESP com o governo federal, por meio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, 
para regularização fundiária. 

Contudo, o número de comunidades identificadas a serem reconhecidas e tituladas são 61 
(dados oficiais da Fundação ITESP), chegando a mais de 80 comunidades, de acordo com o 
levantamento dos movimentos sociais, e que estão longe de conseguirem tal reconhecimento, titulação 
e assistência, dada a morosidade do processo e por falta de infraestrutura, recursos orçamentários e 
corpo técnico suficientes por parte da Fundação ITESP. É fato que Comunidades Quilombolas que estão 
em áreas particulares ou da União dependem de ações em conjunto com o governo federal, mas, 
mesmo aquelas localizadas em territórios e áreas estaduais, a titulação caminha a passos lentos, visto 
que, como citado pelo próprio parecer da Fundação, somente 6 foram tituladas em mais de 30 anos de 
trabalho. 

Constata-se, portanto, que apesar de pioneiro, o estado de São Paulo está desatualizado em 
termos de legislação e políticas públicas para as Comunidades  Povos Tradicionais, comparativamente a 
legislação nacional atual, que instituiu uma Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável para as 
Comunidades e Povos Tradicionais, bem como a criação de um Conselho específico para aplicá-la. 
(Decreto nº 6,040 de 2007 e o Decreto nº 8.750 de 2016). Além disso, a “sólida” política pública 
construída ao longo de décadas, destinada apenas as comunidades remanescentes de quilombos, 
encontra-se ameaçada, devido a diminuição pela metade (mais de 50 milhões de reais) dos recursos 
orçamentários da Fundação ITESP, ao longo das últimas décadas, bem como devido a tentativa de 
extinção da Fundação ITESP, por parte do governo ano passado, por meio do PL 529 de 2020. 

Dentre os motivos para morosidade das ações por parte da Fundação constantemente cita-se a 
ausência de recursos orçamentários destinados para tal fim, sendo assim, a previsão de orçamento 
constante no PL 952, para o desenvolvimento de políticas públicas e ações junto aos povos e 
comunidades tradicionais, mostra-se matéria de pleno interesse à Fundação ITESP, como forma de 
avançar no escopo de politicas específicas as comunidades remanescentes de quilombos, causando 
estranheza que esta tenha emitido parecer contrário a uma política que visa fortalecer sua própria 
atuação. Não obstante, a fundação ITESP poderia atuar com outros povos e comunidades tradicionais, 
caso houvesse legislação para este fim, mas, também, se não tivesse seu orçamento reduzido ano a ano 
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e fosse reposto e ampliado o seu quadro de funcionários (o último concurso foi em 2013, em que 50% 
deste efetivo já deixou a instituição). 

Além disso, como é sabido, o governador tentou, por meio do Projeto de Lei 529 de 2020, 
extinguir a Fundação ITESP. Salientamos que a Fundação ITESP trata-se do único órgão do estado de São 
Paulo responsável pelos procedimentos para titulação dos territórios das comunidades quilombolas em 
terras públicas estaduais. Na proposição do projeto de lei 529 de 2020, no qual se visava a extinção da 
fundação, as políticas desenvolvidas junto às Comunidades Quilombolas sequer foram citadas como 
essenciais, demonstrando total desconhecimento do atual governo sobre estas, causando, portanto, 
espanto que agora sejam dadas como “suficientes”, visto que a intenção até ano passado era de revogá-
las com a própria extinção da instituição. 

 Evidenciamos ainda que o trecho constante no veto em posição contrária ao PL 952, baseando-
se em parecer da Fundação ITESP, foi elaborado sem que houvesse qualquer consulta ao corpo técnico 
atuante na área de quilombos e nem mesmo às comunidades atendidas pela Fundação, ignorando e 
desrespeitando por completo o Protocolo de Consulta Prévia elaborada e protocolado pelas 
comunidades quilombolas do Vale do Ribeira junto à Diretoria Executiva da Fundação ITESP, que se 
baseia no Direito de Consulta e Consentimento Prévio, Livre e Informado, previsto expressamente na 
Convenção 169 da OIT, norma com caráter supralegal (internalizada através do Decreto Legislativo nº 
143, de 20 de junho de 2002). 

A Associação de Funcionários da Fundação ITESP – AFITESP manifesta-se, portanto, em defesa 
ao PL 952, que visa criar, atualizar, fortalecer e ampliar as políticas públicas destinadas a Comunidade e 
Povos Tradicionais, dentre estas, as comunidades remanescentes de quilombos, com as quais a 
Fundação ITESP atua. Mas, também, manifesta-se de forma contrária ao veto do governador ao PL 952, 
desautorizando, pelos motivos expostos anteriormente, o parecer emitido pela Secretaria de Justiça e 
Cidadania, por meio da Diretoria Executiva da Fundação ITESP, que foi utilizado como justificativa e 
embasamento para tal finalidade. 
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