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PORTARIA DO DIRETOR EXECUTIVO 
DE 18/10/2018 

PORTARIA Nº131/2018 

 

Aprova o Manual de Procedimentos dos Assentamentos 
Estaduais da Fundação ITESP. 

 

O Diretor Executivo da Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo “José Gomes 

da Silva" – ITESP,  

Considerando o disposto no artigo 17, inciso VI, da Lei Estadual nº 10.207, de 08.01.1999, 

no artigo 19, inciso VII, dos estatutos fundacionais, aprovados pelo Decreto nº 44.944, de 

31/05/2000, e no artigo 7º, itens 6 e 24, e artigo 51, item 5, ambos do Regulamento Geral da 

Fundação; 

Considerando os fins precípuos da Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo 

“José Gomes da Silva” – ITESP, que, nos termos da Lei Estadual nº 10.207/1999, consistem 

no planejamento e execução das políticas agrária e fundiária no âmbito do Estado, com a 

implantação e desenvolvimento de assentamentos de trabalhadores rurais; 

Considerando, igualmente, a necessidade da padronização dos procedimentos 

processuais tendentes a garantir a segurança jurídica e o desenvolvimento das 

comunidades atendidas pelos planos públicos de valorização dos recursos fundiários do 

Estado, estabelecidos pela Lei Estadual nº 4.957/1985, alterada pela Lei Estadual nº 

16.115/2016 e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 62.738/2017; 

Considerando que ao Diretor Executivo incumbe representar e supervisionar as atividades 

da Fundação, bem como coordenar, orientar e acompanhar as atividades das Diretorias 

Adjuntas, nos termos dos itens 1, 3 e 23, do artigo 7º, do Regulamento Geral; 

Considerando que incumbe, ainda, ao Diretor Executivo, acompanhar e avaliar programas 

regionais e projetos de política agrária e fundiária, nos termos do item 30, do artigo 7º, do 

Regulamento Geral; 

Considerando, ainda, a necessidade de se estabelecer no âmbito administrativo a razoável 

duração do processo e a garantia da celeridade de sua tramitação, 

 

RESOLVE: 



 
 

 

 

Artigo 1º – Aprovar o Manual de Procedimentos dos Assentamentos Estaduais.  

Artigo 2º – Determinar que todos os Grupos Técnicos, de campo e da sede, vinculados à 

matéria, respeitados os respectivos níveis de acesso, executem todos os procedimentos 

processuais estabelecidos no presente Manual. 

Artigo 3º – Determinar à Diretoria Adjunta de Políticas de Desenvolvimento que, por meio 

de suas Gerências, utilizando-se dos meios necessários, assegure a regular implantação e o 

permanente acolhimento do manual ora aprovado. 

Artigo 4º – Esta Portaria revoga as Portarias: nº 01, de 27 de março de 1998; nº 71, de 19 

de julho de 2004; nº 11, de 26 de fevereiro de 2008; nº 39, de 29 de maio de 2008; nº 50, de 

04 de julho 2012; nº 26, de 08 de março de 2017, nº 78, de 22 de agosto de 2017; nº 80, de 

29 de agosto de 2017; nº 15, de 20 de fevereiro de 2018; nº 17, de 22 de fevereiro de 2018. 

Artigo5º – Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 

ITESP/GAB, 07 de NOVEMBRO de 2018 

  

SERGIO CORDEIRO DE ANDRADE 
Diretor Executivo 
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APRESENTAÇÃO 

 

O presente Manual de Procedimentos – Assentamentos Estaduais, objetiva detalhar 

os procedimentos previstos na legislação estadual que conceitua e disciplina os 

planos públicos de valorização e aproveitamento dos recursos fundiários do Estado 

de São Paulo, qual seja, a Lei nº 4.957/1985, alterada pela Lei nº 16.115/2016 e 

regulamentada pelo Decreto nº 62.738/2017. 

Com as inovações e mudanças propostas nos referidos instrumentos legais, o 

Manual de Procedimentos – Portaria ITESP nº 39/2008 – também demandou 

reformulação. Este processo vinha sendo discutido com a área técnica, 

beneficiários, movimento sociais e outros, mesmo antes das alterações legais. 

Assim, a construção participativa possibilitou nivelar as necessidades e aperfeiçoar 

os procedimentos relacionados ao uso e exploração das unidades familiares dos 

assentamentos estaduais nas diferentes regionais e escritórios de campo do Estado. 

Nesse sentido, as mudanças abrangem, por um lado, a descentralização das 

alterações de composição familiar de parentes diretos dos titulares, que passou a 

ser feita pelos próprios escritórios de campo; a regulamentação dos afastamentos de 

titular de lote por motivo de estudo ou tratamento médico; a autorização de vínculo 

empregatício público de Interesse comunitário; entre outros temas. 

E por outro lado, uma parte nova, referente às mudanças trazidas com a 

regulamentação da Etapa Definitiva de exploração do lote, para a qual foi criado 

outro instrumento jurídico de relação entre os beneficiários e o ITESP, qual seja, o 

Contrato de Concessão de Uso (CCU). O Contrato prevê o acesso aos novos 

direitos instituídos, como a segurança jurídica da hereditariedade do uso do lote e a 

parceria agropecuária no interior de uma mesma unidade produtiva entre membros 

de parentesco direto com os titulares. 

No desígnio de tornar essas políticas mais imbricadas e unitárias, levando-se em 

consideração a importância de seus entrelaçamentos para o melhor 

desenvolvimento produtivo e social dos beneficiários desta Fundação, o Decreto nº 

62.738/2017 estabeleceu, ainda, o Programa Paulista da Agricultura de Interesse 



 

8 
 

Social Familiar – PPAIS Família, destinado à implementação da Política Agrária 

Paulista. 

A estrutura deste Manual está dividida em três partes: a Etapa Experimental, a 

Etapa Definitiva e as Disposições Gerais. A primeira parte se inicia pelo 

reconhecimento e planejamentos dos assentamentos, seguida pelos procedimentos 

para cadastro dos candidatos e de sua análise pelas comissões de seleção, a 

convocação da família para ocupar o lote e a outorga do Termo de Permissão de 

Uso aos beneficiários. A segunda parte, que se refere à etapa definitiva, inicia-se 

com a avaliação da etapa experimental e outorga do Contrato de Concessão de 

Uso, passando para a possibilidade de hereditariedade de sucessão de direitos de 

uso e exploração do lote, seguida da parceria entre titulares e parentes diretos no 

interior da unidade produtiva (Parceria Agrícola). Por fim, a terceira parte trata das 

disposições gerais, que contemplam as alterações de cadastro de composição 

familiar, atualizações na titularidade, permuta de lotes, remanejamento de 

beneficiários, a possibilidade de exercício de função/emprego/cargo público de 

interesse comunitário pelos beneficiários, o afastamento dos titulares por motivo de 

doença ou de estudo, da impossibilidade superveniente (desistência da exploração 

lote)e os ritos relacionados a irregularidades e exclusão de beneficiários. Versa 

também sobre a emissão de certidão para a Previdência Social, a permissão de uso 

para construção ou reforma de imóveis com fins sociais ou produção agropecuária, a 

autorização de instalação de estabelecimento comercial e, por fim, trata dos planos 

provisórios de valorização e aproveitamento dos recursos fundiários. 
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DA ETAPA EXPERIMENTAL 

 

Reconhecimento de Assentamentos 

1. O Estado incentivará a exploração agropecuária ou florestal de seus recursos 

fundiários ociosos, subaproveitados  ou aproveitados inadequadamente, bem como 

de suas terras devolutas arrecadadas em processos discriminatórios ou 

reivindicatórios, criando oportunidades de trabalho e de progresso econômico e 

social a trabalhadores rurais sem terras ou com terras insuficientes para garantia de 

sua subsistência. 

2. Os estudos técnicos indicativos da adequação dos recursos fundiários para a 

implantação dos planos públicos de valorização e aproveitamento – os 

assentamentos –, serão realizados pela Gerência de Arrecadação e Projetos da 

Diretoria Adjunta de Recursos Fundiários (DARF). 

3. Concluídos os estudos técnicos, indicativos da adequação dos recursos fundiários 

para a implantação de assentamento, a Gerência de Desenvolvimento Humano 

(GDH) da Diretoria Adjunta de Políticas de Desenvolvimento (DAPD) deverá 

providenciar a abertura de processo, onde deverão constar os seguintes 

documentos: 

a) Planta de parcelamento do assentamento, com o quadro de discriminação das 

áreas; 

b) Memorial Descritivo do perímetro do assentamento;  

c) Memorial Descritivo de cada um dos lotes e das demais áreas (RL, APP, etc.); 

d) Relatório Técnico de Avaliação do Potencial da Área (RAPA); 

e) Comprovação de licença ambiental, requerida pelo Grupo de Gestão Ambiental, 

acompanhada da documentação necessária, concedida pelo órgão competente.  

f) Documentos de posse e/ou de domínio da área, tais como matrícula ou 

transcrição em nome da FESP, acordo homologado judicialmente, decisão 

judicial, termo de permissão de uso, decretos, etc.; 

g) Termo de Vistoria e Recebimento da Área;   
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h) Portaria ITESP de reconhecimento do assentamento, publicada no Diário Oficial 

do Estado (DOE).  

4. Autuado o processo, este deverá ser encaminhado à DAPD para reconhecimento do 

assentamento junto ao INCRA/SP e sua inserção no Sistema de Informações de 

Projetos de Reforma Agrária – SIPRA. 

 

Do Planejamento dos Assentamentos 

5.  O planejamento dos assentamentos será formulado para cada imóvel 

individualmente, considerando-se duas fases: 

a) Elaboração do anteprojeto técnico pela DARF, que deverá conter informações 

relativas ao licenciamento ambiental, ao planejamento territorial, à adequação 

agrícola do imóvel, levantamento do meio físico, indicações de localização e 

dimensões das áreas de preservação permanente, de reserva legal, sistema 

viário, áreas de uso comunitário e de uso agrícola. O tamanho da parcela 

destinada a cada família, segundo um módulo de assentamento, deve ser 

dimensionado e corresponder à área mínima necessária para a garantia de 

produção e renda de uma unidade familiar. 

b) O detalhamento do projeto consequente, com a contribuição dos beneficiários 

selecionados, individualmente ou agrupados em associações ou cooperativas, 

se dará em reuniões anuais, com os seguintes objetivos: 

I  –  construção de plano de operação de forma participativa, que 

considere a realidade local, a história e experiências dos 

beneficiários, a condição de vida local, de infraestrutura, de mercado 

regional e de recursos disponíveis;  

I I  –  avaliação da execução do plano de operação estabelecido, para 

identificar a necessidade de replanejamento e ou atualização das 

ações, permitindo que os beneficiários adquiram habilidades de 

gestão no seu cotidiano. 

6. Para auferir o aumento da produção agrícola, da ocupação estável, da renda 

adequada e do desenvolvimento cultural e social dos beneficiários, será utilizada a 

Caderneta de Campo ou equivalente. Trata-se de um instrumento de trabalho que 
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coleta as informações dos assentados e dos assentamentos por meio da aplicação 

de um questionário para: 

a) Acompanhar os trabalhos realizados pela Assistência Técnica e Extensão Rural 

(Ater), proporcionando o direcionamento de políticas públicas, diversificação da 

produção e o fortalecimento da agricultura familiar; 

b) Disponibilizar informações da Política de Assentamentos para o Governo e para 

a sociedade em geral.  

7. Os procedimentos de aplicação da Caderneta de Campo ocorrerão da seguinte 

forma: 

a)  O levantamento é censitário e declaratório nos lotes de assentamentos 

atendidos pela Fundação ITESP e deverá ser aplicado pelos respectivos Grupos 

Técnicos de Campo (GTCs) responsáveis; 

b) O questionário a ser aplicado nos assentamentos deve conter: 

i) nome do assentamento e data da implantação;  

ii) número de lotes e data de ingresso das famílias;  

iii) tipo de exploração predominante, financiamentos e programas aplicados;  

iv) renda média das famílias assentadas; 

v) incidência de irregularidades de beneficiários e pedidos de desistências da 

exploração do lote; e 

vi) dados sociais. 

c) O levantamento da produção agropecuária corresponde às produções da 

unidade familiar dentro do lote, no período da safra em questão, seguindo ciclo 

do ano agrícola; 

d) Os dados sociais correspondem ao levantamento de informações das 

características gerais da população e de escolaridade, saúde e benefícios 

previdenciários, entre outros, de todos os integrantes da composição familiar do 

lote no momento da coleta; 
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e) O levantamento social deverá ser aplicado a cada 4 (quatro) anos, 

concomitantemente ao levantamento da produção agropecuária; 

f) Após a coleta das informações pelo(a) funcionário(a) responsável pela área, em 

formulário específico, este deverá ser assinado pelo(a) titular ou pelos titulares 

do lote, assim como pelo(a) funcionário(a) que aplicou o instrumento; 

g) Os dados levantados em campo serão inseridos pelo GTC no Sistema de 

Caderneta de Campo ou equivalente; 

h)  Os questionários impressos/físicos, preenchidos e assinados, serão anexados 

aos autos do processo individual do lote e uma cópia do mesmo formulário será 

juntada ao prontuário dos beneficiários localizado no GTC; 

i) Os dados inseridos no sistema serão analisados pelos Grupos de 

Socioeconomia e Gestão Social vinculados à GDH, e por outros Grupos 

Técnicos que possuam pontos em comum com os referidos dados; 

j) Após a etapa descrita no item anterior, os dados referentes à Caderneta de 

Campo serão agrupados por Regional e GTC e, se conveniente, por 

assentamentos. As informações serão apresentadas aos GTCs, GTs da Sede e 

à Diretoria; 

k) Será disponibilizado um cronograma de atividades a ser seguido pelos grupos 

de trabalho da Sede e do Campo, o qual poderá ser alterado por eventualidades 

que ocorram no ciclo de atividade, conforme deliberação da DAPD. 

Parágrafo único – A coleta de dados deverá ocorrer em todos os lotes do 

assentamento. Havendo irregularidades, os beneficiários deverão ser notificados, 

conforme itens 149 a 161. Os dados dos lotes com ocupantes irregulares, não 

beneficiários, não serão levantados. 

 

Do Cadastro de Candidatos aos Assentamentos 

8. Todos os cidadãos brasileiros, natos ou naturalizados, têm direito de realizar o 

cadastro como candidatos aos assentamentos, sendo vedadas quaisquer formas de 

discriminação relacionadas à raça/etnia, gênero, orientação sexual/afetiva, religião 

ou deficiência, conforme artigo 5º da Constituição Federal. 
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9. O cadastro dos trabalhadores rurais visando à seleção em procedimento público 

para o uso e exploração de lote em assentamentos será realizado em âmbito 

regional, considerando-se as regiões administrativas adotadas pela Fundação 

ITESP, conforme Relação de Municípios por Regionais (anexo 05). 

§ 1º – O cadastro será disponibilizado ao público de forma permanente em todos os 

GTCs da Fundação ITESP, sendo vedado o cadastramento do(a)  mesmo(a) 

candidato, de seu(ua) cônjuge ou companheiro(a) em mais 1 (uma) regional. 

§ 2º – Os candidatos deverão realizar o cadastro preferencialmente no GTC mais 

próximo ao seu local de residência. 

10. O cadastro terá validade de 2 (dois) anos, contados a partir da inclusão no sistema 

eletrônico, podendo ser revalidado ou atualizado a qualquer momento a pedido dos 

candidatos. Nesse caso, os documentos apresentados anteriormente poderão ser 

reaproveitados, exceto aqueles passíveis de mudar ao longo do tempo (como CNIS, 

Certidão do INSS – onde conste ou não, recebimento de benefício –, Carteira de 

Trabalho e Previdência Social e Atestado de Antecedentes Criminais). 

§1º – No ato do cadastramento, os candidatos que possuírem vínculo empregatício 

privado terão essa informação registrada no sistema e, caso convocados a ocupar 

um lote, terão de apresentar a rescisão contratual no prazo de 30 (trinta) dias.  

§2º – Não terá o cadastro habilitado quem, na data da inscrição para a seleção, for 

ocupante de cargo, emprego ou função pública remunerada, salvo nos casos em que se 

refiram ao interesse comunitário, desde que a o cargo, emprego ou função pública 

assumidos seja compatível com a exploração do lote pelo indivíduo ou pelo núcleo 

familiar. 

 

§3º – Para fins do disposto no parágrafo anterior, são considerados serviços de 

interesse comunitário as atividades relacionadas às áreas da saúde, educação, 

transporte e assistência social, desde que prestadas à comunidade rural ou à vizinhança 

da área do assentamento. 

 

Dos Critérios Obrigatórios 

11. São critérios de comprovação obrigatórios para aprovação do(a) candidato(a): 

a) Ser brasileiro(a) nato(a) ou naturalizado(a);  
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b) Ser trabalhador(a) rural, nos termos previstos na legislação, e comprovar 

experiência mínima de 3 (três) anos, conforme item 3 do parágrafo único do 

artigo 1º da Lei nº 4957/1985; 

§ 1º – Os trabalhadores rurais com terras insuficientes para a sua subsistência 

deverão, no momento do cadastro, fornecer documentos e informações a 

respeito de sua(s) propriedade(s), da força de trabalho familiar e demais 

informações de interesse da Fundação ITESP. 

§ 2º – A Fundação ITESP delegará ao(à) funcionário(a) habilitado a realização 

de laudo conclusivo sobre a condição de insuficiência das terras, conforme 

Artigo 3º do Decreto 62.738/2017. 

§ 3º – Este critério se aplica somente a 1 (um) dos cônjuges candidatos. 

c) Comprovar residência permanente, por mais de 2 (dois) anos ininterruptos, na 

região do Estado onde se localize o assentamento, considerado os 

últ imos 10 (dez) anos;  

d) Ser maior de dezoito anos ou emancipado(a) na forma da lei civil; 

e) Não exercer função pública em órgãos da administração direta, autarquias, 

fundações, ou em órgãos paraestatais civis ou militares, ou estar investido em 

atribuições parafiscais da administração federal estadual ou municipal, exceto 

nos casos previstos nos parágrafos 2º e 3º do item 10 deste Manual. 

f) Não ser proprietário(a), cotista, acionista ou sócio(a) no exercício de atividade 

empresarial; 

g) Não ter sido beneficiário(a) de programa de reforma agrária ou de planos 

públicos de valorização dos recursos fundiários, estadual ou federal, salvo por 

separação do casal, situação na qual o(a) cônjuge excluído(a) poderá ser 

novamente beneficiário(a);  

h) Não possuir sentença condenatória à pena privativa de liberdade transitada em 

julgado, ou seja, sentença judicial da qual não se possa mais recorrer, não 

prescrita e não cumprida; 

i) Não serem ambos os titulares aposentados por invalidez; 

j) Não serem ambos os titulares pessoas com deficiência física ou intelectual, cuja 



 

15 
 

condição os impossibilite totalmente para o trabalho rural, ressalvados os casos 

em que laudo emitido por profissional habilitado(a) na área da respectiva 

deficiência – como, por exemplo, Médico(a), Fisioterapeuta, Terapeuta 

Ocupacional, Psicólogo(a),  Fonoaudiólogo(a) – garanta que a deficiência 

apresentada não impede o exercício de atividades compatíveis com o trabalho 

no assentamento;  

k) Não auferir renda familiar proveniente de atividade não agrária superior a três 

salários mínimos mensais ou superior a um salário mínimo per capita; 

l) Não ser ocupante irregular em área de assentamento estadual ou federal. 

12. Terá preferência de acesso aos assentamentos o(a) empregado(a) 

assalariado(a) permanente do imóvel arrecadado, desde que preenchidos os demais 

requisitos constantes na Lei nº 4.957/1985 (anexo 1), alterada pela Lei n° 

16.115/2016, e regulamentada pelo Decreto nº 62.738/2017 (anexo 2). 

Parágrafo único – As condições e vedações exigidas no momento do cadastro 

deverão ser observadas durante a exploração do lote nas Etapas Experimental e 

Definitiva. 

 

Das Providências para Cadastramento dos Candidatos e de sua Efetivação 

13. Para realização do cadastro os interessados devem se dirigir ao GTC com a 

documentação relacionada no anexo 4. 

§ 1º – Na ocorrência de algum impedimento extraordinário para a realização do 

cadastro, deverão ser agendadas data e hora para o retorno do candidato ao GTC.  

§ 2º – Quando houver aumento da demanda de cadastramento, o GTC deverá 

providenciar a capacitação de servidores em número suficiente para o atendimento.  

14. Após a conferência da documentação e lançamento no Sistema de Cadastro 

Eletrônico, o(a) funcionário(a) responsável deverá inserir os dados no referido 

Sistema, emitir 2 (duas) vias do comprovante de cadastro e entregá-las aos 

candidatos para anuência, devendo uma via ser entregue a eles e a outra arquivada 

no GTC.  

15. Serão lançadas no sistema as atividades rurais comprovadas mediante 
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apresentação dos documentos relacionados no anexo 4. 

16. No cadastro constarão a qualificação dos candidatos e de seus dependentes, o 

tempo de trabalho em atividades rurais e a opção de município.  

Parágrafo único – De acordo com a legislação, nos casos de casamento ou de união 

estável, hétero ou homoafetiva, ambos os titulares terão os mesmos direitos e 

deveres, sendo a inclusão do(a) cônjuge candidato(a) obrigatória, identificando o 

conjunto familiar. 

17. Os cadastros efetivados poderão ser desabilitados a qualquer tempo nos seguintes 

casos: 

a) Ocupação irregular dos candidatos em lote, área comunitária ou área de 

preservação ambiental de assentamento; 

b) Desclassificação pela Comissão de Seleção; 

c) Expiração do prazo de validade do cadastro; 

d) Ex-beneficiários da Reforma Agrária, exceto nos casos de separação conjugal; 

e) A pedido formal dos candidatos. 

18. O cadastro poderá ser reabilitado mediante a comprovação do saneamento da 

irregularidade que motivou sua desabilitação e renovado no caso de vencimento ou 

mudança das informações cadastrais.  

Parágrafo Único – Os candidatos terão acesso ao espelho do cadastro eletrônico 

mediante consulta pública via rede mundial de computadores.  

 

Da Seleção dos Beneficiários 

19. A análise dos cadastros de candidatos será feita pela Comissão de Seleção, cujos 

atos são disciplinados pelo Regimento Interno (anexo 03). 

20. Para efeito de ingresso nos lotes dos assentamentos estaduais, deverá ser 

observada a lista dos candidatos habilitados, em todas as modalidades, respeitada a 

ordem de pontuação. 
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21. Mediante a publicação de edital na imprensa oficial do Estado e afixação de cópia 

na respectiva unidade da Fundação ITESP e demais locais públicos (por exemplo 

Prefeituras, Correios, Sindicatos, etc.), a Comissão de Seleção dará ampla 

divulgação dos critérios de pontuação dos candidatos, do número de lotes agrícolas 

disponíveis e dos assentamentos onde se localizam os lotes. 

22. Para efeito de análise e classificação dos candidatos, a Comissão de Seleção fixará 

data limite para utilização das informações contidas no Sistema Eletrônico de 

Cadastro. 

23.  Nesta mesma publicação, a Comissão de Seleção deverá convocar para entrevista 

técnica os candidatos cadastrados.  

§ 1° – Para saneamento de possíveis impedimentos legais previstos no item 11 

deste Manual, os candidatos deverão apresentar novamente, no ato da entrevista 

técnica, cópias dos documentos passíveis de alterações, como: CNIS, Certidão do 

INSS (onde conste ou não, recebimento de benefício), Carteira de Trabalho e 

Previdência Social e Atestado de Antecedentes Criminais, emitidos pela Secretaria 

de Segurança Pública de São Paulo (SSP/SP). Também deverá ser apresentada 

documentação comprobatória de tempo mínimo de moradia na região e de 

experiência agropecuária.  

§ 2° – A Comissão de Seleção poderá delegar à Fundação ITESP a realização da 

entrevista técnica e também a feitura de pesquisa de perfis dos candidatos perante 

as Prefeituras Municipais, ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), ao 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), à Junta Comercial do 

Estado de São Paulo (JUCESP) e a outros órgãos estaduais, caso julgue 

necessário. 

§ 3° – Após a entrevista técnica, a Comissão de Seleção verificará a exatidão das 

informações dos cadastros dos candidatos, que não sendo fidedignas, serão estes 

inabilitados.  

§ 4° – Os candidatos que não comparecerem na data da entrevista técnica serão 

inabilitados pela Comissão de Seleção, os quais, entretanto, poderão concorrer em 

ocasião futura, em havendo nova lista de candidatos.  

24. A respectiva pontuação dos candidatos será calculada no Sistema de Cadastro 

Eletrônico para emissão de lista classificatória provisória daqueles habilitados e 
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inabi l i tados a participar da seleção, a qual será publicada na imprensa oficial do 

Estado, e divulgada em locais públicos (como Prefeituras, Correios, Sindicatos e 

outros etc.), bem como no site da Fundação. 

§ 1º – Aos candidatos inabilitados caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias, 

a contar da publ icação na imprensa of icial do Estado , recurso esse 

endereçado à Presidência da Comissão, que poderá reconsiderar o ato 

mediante submissão ao órgão colegiado. 

§ 2º – Mantido o ato, o recurso será encaminhado à Diretoria Executiva para 

conhecimento. 

§ 3º – Os candidatos poderão ser novamente habilitados se superados os 

impedimentos legais previstos no item 11. 

25. Posteriormente aos procedimentos do item 24, será gerada a lista classificatória dos 

candidatos habilitados, que será homologada pela Diretoria Executiva da Fundação 

ITESP, após oitiva da ACJ, e terá validade de 6 (seis) meses, contados de sua 

publicação. 

26. Havendo empate na lista de classificação terá preferência o(a) candidato(a) que, na 

seguinte ordem: 

I – exercer atividades rurais compatíveis com a forma de exploração preconizada 

para o assentamento; 

II – tiver família mais numerosa, cujos membros exerçam atividade agropecuária; 

III – comprovar maior tempo de trabalho agrícola; 

IV – for dependente legal ou agregado(a) de beneficiário(a) assentado(a); 

V – for mulher que, independentemente do seu estado civil, seja responsável 

pela maior parte do sustento material de seus dependentes; 

VI – integrar acampamento situado no município em que está localizado o 

assentamento. 

Parágrafo único – O inciso I deste item será aplicado apenas nos assentamentos 

com finalidades de exploração específicas. 
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27. A Comissão de Seleção poderá se reunir periodicamente para atender a demanda 

de aprovação de interessados em lotes de assentamentos e, não havendo mais 

candidatos a serem convocados na lista homologada, novo procedimento será 

instaurado para aprovação de nova lista. 

 

Da Convocação dos Candidatos para Ocupação de Lote 

28. O ingresso de beneficiários nos assentamentos sempre será precedido de vistoria, 

visando à descrição de todas as benfeitorias e acessões existentes no lote agrícola 

que irá ser explorado, devendo a respectiva cópia ser juntada ao processo do lote. 

§ 1º – Nos assentamentos em implantação, a distribuição dos lotes será realizada 

prioritariamente por consenso dos candidatos convocados. Havendo discordância, 

adotar-se-á a escolha de lotes por ordem de classificação das famílias. 

§ 2º – Nos casos de lotes vagos em assentamento já implantados, havendo mais de 

um lote disponível, os candidatos terão direito de escolha segundo sua 

classificação. 

§ 3º – Nos casos de impossibilidade superveniente (desistência da exploração do 

lote), os candidatos habilitados serão convocados por edital divulgado pela 

Supervisão Técnica do GTC. Havendo mais de um interessado ao lote, será 

respeitada a ordem de classificação.  

29. Após publicação do resultado final da seleção, o GTC realizará a convocação dos 

candidatos (modelo 06), concedendo-lhes prazo improrrogável de 48 (quarenta e 

oito) horas para ocupar o lote e de 30 (trinta) dias para fixar moradia, juntamente 

com sua família.  

30. Os candidatos que não cumprirem os prazos definidos no item anterior serão 

desclassificados, sendo convocados os próximos candidatos mais bem classificados 

da lista.  

 

Da Autuação de Processo 

31. Para abertura de processos dos novos beneficiários, deverá ser providenciada 

pelo(a) funcionário(a) de socioeconomia do GTC a organização dos seguintes 
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documentos: 

a) Cópia da lista homologada de candidatos classificados e desclassificados 

publicada na imprensa oficial do Estado; 

b) Declaração de Desistência (modelo 05) dos candidatos mais bem pontuados, se 

for o caso; 

c) Cadastro dos candidatos; 

d) Entrevista técnica (formulário 01) feita com a família candidata; 

e) Termo de Convocação (modelo 06); 

f) Os relacionados no anexo 04; 

g) Declaração de Assunção e Transferência de Débitos (modelo 09) ou recibo de 

quitação das dívidas contendo protocolo do Banco, se for o caso; 

h) Declaração de Responsabilidade a Herança Jacente (modelo 10), se for o caso; 

i) Baixa no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) na Receita Federal do 

Brasil dos beneficiários anteriores, se for o caso; 

j) Baixa na Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (DAP) dos beneficiários anteriores, se for o caso;  

k) Baixa na Declaração de Conformidade ao PPAIS (DCONP) dos beneficiários 

anteriores, se for o caso; 

l)  Laudo de Vistoria (formulário 3) para averiguar se a família convocada fixou 

moradia no lote. 

32.  Organizados esses documentos, a Supervisão deverá encaminhar o processo à 

GDH e esta ao Grupo de Socioeconomia.  

33. No caso de não haver processo referente ao lote, a Supervisão do GTC deverá 

confeccionar um memorando de abertura de processo (modelo 04) contendo os 

documentos listados no item 31. 

34. Recebido o memorando ou o processo com a documentação necessária, o Grupo 

de Socioeconomia deverá: 
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a) Realizar a conferência da documentação apresentada e, se necessário, solicitar 

documentos faltantes, nos moldes do item 31; 

b) Requerer a juntada do memorando ao processo correspondente, se houver, e 

providenciar a alteração de sua capa com os nomes dos novos beneficiários; 

c) Caso não conste no processo cópia da planta e memorial descritivo do lote, 

enviar à Diretoria Adjunta de Recursos Fundiários (DARF)/Grupo de Estudos e 

Projetos para juntada; 

d) No caso de implantação de novos assentamentos ou de beneficiários sem 

processo, enviar à DAPD para autuação; 

e) Realizar a transferência de candidatos no Sistema Eletrônico de Beneficiários, 

registrando número e data do processo; 

f) Emitir, conforme o caso, o Termo de Autorização de Uso (TAU) (modelo 29) para 

os assentamentos emergenciais ou Termo de Permissão de Uso (TPU)  

para os assentamentos já implantados (modelo 30) em nome dos novos 

beneficiários; 

g) Devolver o processo ao GTC para coleta de assinaturas do TAU ou TPU; 

h) Encaminhar ao INCRA as informações dos novos beneficiários para emissão de 

SIPRA. 

Parágrafo único –Todos os laudos de vistoria têm validade de 6 (meses). Nos 

processos sem nenhum Laudo de Vistoria Completo (formulário 04), ou com algum 

dos Laudos (formulários 03 ou 04) feito há 6 (seis) meses ou mais, é obrigatória a 

feitura de Laudo de Vistoria Completo antes de encaminhá-lo à Sede para qualquer 

procedimento.  

 

Da Emissão do Termo de Autorização de Uso ou do Termo de Permissão de 

Uso  

35. Aos trabalhadores rurais, regularmente selecionados e convocados, serão 

outorgados Termo de Autorização de Uso (TAU) ou Termo de Permissão de Uso 

(TPU) do imóvel, pela Diretoria Executiva ou pela DAPD. 
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36. O Termo será emitido em nome do casal ou dos conviventes, devendo ser grafado, 

em caso de cônjuges de sexo distintos, em primeiro lugar o nome da mulher. Para 

casais do mesmo sexo, será obedecida a ordem alfabética do prenome. Somente 

serão impressos TAUs ou TPUs em nome de uma pessoa em caso de solteiros; 

separados; divorciados ou viúvos.  

37. O Grupo de Socioeconomia emitirá os Termos em 3 (três) vias, colherá a assinatura 

da DAPD, os anexará à contracapa do processo e encaminhará ao GTC, que 

deverá: 

a) Imprimir 3 (três) vias de cópia atualizada da composição familiar completa do 

Sistema Eletrônico de Beneficiários e juntar ao TAU ou TPU; 

b) Coletar as assinaturas dos beneficiários no TAU ou TPU; 

c) Colher as assinaturas dos titulares nas cópias da composição familiar atestando 

sua veracidade. O técnico responsável pela área ou a Supervisão do GTC 

deverá vistar/rubricar estes documentos; 

d) Entregar as primeiras vias do Termo e da cópia da composição familiar aos 

beneficiários, juntar as segundas vias ao processo e arquivar as terceiras vias no 

prontuário do beneficiário no GTC; 

e) Em não havendo pendências, enviar o processo à DAPD com sugestão de 

arquivamento no Protocolo. 

Parágrafo único – Os beneficiários que não cumprirem os deveres estabelecidos ou 

violarem as cláusulas do TAU ou TPU serão notificados da irregularidade, cujos 

procedimentos seguirão os ritos dos itens 149 a 161 deste Manual. Ressalta-se que 

a recusa de assinatura dos Termos é irregularidade passível de notificação, 

podendo culminar na exclusão dos beneficiários. 
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DA ETAPA DEFINITIVA 

 

Da Avaliação da Etapa Experimental e Concessão de Uso 

38. A Concessão de Uso poderá ser outorgada aos beneficiários que concluírem a 

etapa experimental dos planos públicos de valorização e aproveitamento dos 

recursos fundiários. Para tanto, deverão preencher a Solicitação de Concessão de 

Uso (modelo 17) e endereçá-lo à Supervisão do GTC.  

§ 1º – Poderão requerer a Concessão os beneficiários que estiverem em situação de 

regularidade, cumprindo satisfatoriamente com os deveres prescritos na legislação 

de regência e no Termo de Permissão de Uso do lote. 

§ 2º – Para formalização do pedido, os beneficiários solicitantes deverão constar 

como titulares do lote há pelo menos 5 (cinco) anos. 

§ 3º – Não será válido o requerimento formulado por apenas um dos titulares. 

39. Recebido o pedido, o(a) funcionário(a) de socioeconomia localizará o processo dos 

beneficiários por meio do sistema de Protocolo e solicitará seu desarquivamento e 

envio ao GTC. Na sequência, tramitará o processo ao funcionário(a) responsável 

pela área para a realização de Laudo de Concessão de Uso, para avaliação do 

projeto cumprido durante a etapa experimental. 

§ 1º – O Laudo de Concessão apontará a capacidade econômica e financeira, e 

identificará a capacidade de produção do lote, da obtenção de renda e das demais 

condições que demonstrem a preparação do beneficiário. 

§ 2º – O Laudo será acompanhado dos documentos necessários à comprovação 

das condições, dentre eles a Caderneta de Campo ou equivalente. 

40. A Concessão de Uso será gratuita ou onerosa. 

I – A Concessão poderá ser onerosa se a renda líquida do beneficiário superar 

em 100% a renda líquida média do plano público, aferida mediante laudo de 

comprovação. 

II – Os valores obtidos com a concessão onerosa serão revertidos para 

aplicação no desenvolvimento dos planos públicos de valorização e 

aproveitamento dos recursos fundiários. 
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III – Caberá ao Conselho Curador da Fundação ITESP deliberar quanto à 

aplicação da onerosidade. 

41. O(a) funcionário(a) responsável pela área tramitará o processo ao funcionário(a) de 

socioeconomia, e este(a) anexará o requerimento dos beneficiários, o Laudo de 

Concessão de Uso e encaminhará o processo à Supervisão Técnica. Esta deve se 

manifestar conclusivamente sobre a regularidade dos beneficiários e a conveniência 

da transição para a etapa definitiva, e encaminhar os autos à GDH/Grupo de 

Socioeconomia.   

 

Procedimentos do Grupo de Socioeconomia e do Grupo de Sistemas 

Produtivos para a Concessão de Uso 

42. O Grupo de Socioeconomia deverá: 

a) Verificar a correta instrução do pedido; 

b) Conferir as informações constantes no Sistema Eletrônico de Beneficiários 

(composição familiar); 

c) Elaborar despacho com informações técnicas e encaminhar à GDH para 

manifestação e, após, à Gerência de Produção e Renda/Grupo de Sistemas 

Produtivos para análise. 

43. O Grupo de Sistemas Produtivos deverá analisar o Laudo de Concessão, elaborar 

despacho com informações técnicas e encaminhar à Gerência de Produção e 

Renda para manifestação e após, à DAPD para decisão. 

44. Deferido o pedido, caso a Concessão tenha sido avaliada como gratuita, a DAPD 

encaminhará o processo ao Grupo de Socioeconomia para emissão do Contrato de 

Concessão de Uso (CCU), o qual deverá ser expedido em nome do casal ou dos 

conviventes, devendo ser grafado, em caso de cônjuges de sexo distintos, em 

primeiro lugar o nome da mulher. Para casais do mesmo sexo, será obedecida a 

ordem alfabética do prenome. Somente serão impressos CCUs em nome de uma 

pessoa em caso de solteiros; separados; divorciados ou viúvos.  
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45. O Grupo de Socioeconomia emitirá os CCUs (modelo 31 ou 32) em 3 (três) vias, 

colherá a assinatura da DAPD, os anexará à contracapa do processo e encaminhará 

ao GTC, que deverá: 

a) Coletar as assinaturas dos beneficiários no CCUs; 

b) Entregar a primeira via do CCU aos beneficiários, juntar a segunda via ao 

processo e arquivar a terceira via no prontuário do beneficiário no GTC; 

c) Em não havendo pendências, enviar o processo à DAPD para arquivamento no 

Protocolo até nova matéria. 

46. No caso de Concessão onerosa, a DAPD deverá providenciar o encaminhamento do 

processo ao Conselho Curador para deliberação quanto à sua aplicação. 

47. Caso a DAPD indefira a solicitação, o processo será devolvido ao GTC para 

notificação da decisão aos beneficiários (modelo 53), constando a motivação do 

indeferimento e concedendo prazo de 15 (quinze) dias da entrega da notificação 

para apresentação de recurso fundamentado. 

48. Recebido o recurso, a Supervisão Técnica do GTC, se necessário, solicitará ao 

funcionário(a) responsável pela área a elaboração de Laudo de Vistoria Simplificado 

(formulário 02) para subsidiar a análise do recurso. 

49. O recurso com manifestação conclusiva da Supervisão Técnica do GTC e demais 

documentos serão encaminhados à DAPD para análise e decisão no prazo de 20 

(vinte) dias. 

§ 1º – Se a DAPD modificar sua decisão e deferir o requerimento, encaminhará os 

autos à GDH/Grupo de Socioeconomia para emissão do CCU. 

§ 2º – Se a DAPD mantiver sua decisão, os autos serão remetidos à Diretoria 

Executiva, mediante despacho fundamentado, para apreciação do recurso. 

§ 3º – Se a Diretoria Executiva acolher o recurso, os autos serão encaminhados à 

GDH/Grupo de Socioeconomia para providências de continuidade ao atendimento 

do pleito. 

§ 4º – Rejeitado o recurso, o processo será encaminhado ao GTC para notificar os 

interessados do indeferimento (modelo 61) e outras providências específicas. Após, 

retornará à DAPD para arquivamento no Protocolo ou, caso haja irregularidades 
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envolvidas, seguir os procedimentos dos itens 149 a 161.  

 

50. Os beneficiários que não cumprirem os deveres estabelecidos ou violarem as 

cláusulas do Contrato de Concessão de Uso serão notificados da rescisão 

contratual, cujos procedimentos seguirão os ritos dos itens 149 a 161 deste Manual. 

 

Da Sucessão dos Direitos 

51. Na hipótese de falecimento dos beneficiários outorgados, os herdeiros necessários 

poderão encaminhar requerimento à Fundação ITESP postulando a sucessão dos 

direitos previstos na Concessão de Uso. 

a) § 1º – São herdeiros necessários aqueles indicados no artigo 1.845 do Código 

Civil, quais sejam: os descendentes (filhos, netos, bisnetos), ascendentes (pais, 

avós, bisavós) e cônjuge ou viúvo(a). 

b) § 2º – O(a) herdeiro(a) postulante deverá ter a condição de trabalhador(a) rural, 

nos termos da Lei nº 4.957/1985 e do Decreto nº 62.738/2017, bem como 

preencher os critérios de comprovação obrigatórios estabelecidos no item 11 

deste Manual.  

c) § 3º – Se o(a) herdeiro(a) não for trabalhador(a) rural, deverá solicitar a 

avaliação das benfeitorias conforme disposto nos itens 133 a 148 (Da 

Impossibilidade Superveniente – Desistência da Exploração do Lote). 

§ 4º – Se houver mais de um(a) herdeiro(a), no requerimento deverá ser 

apontado quem postula a titularidade para outorga da concessão de uso. Em 

caso de discordância será aplicado o procedimento do parágrafo anterior. 

§ 5º – O requerimento dos herdeiros para sucessão da titularidade da exploração 

do lote agrícola ou para avaliação das benfeitorias deverá ser dirigido à 

Fundação ITESP no prazo de 30 (trinta) dias do óbito. 

§ 6º – Decorrido o prazo do parágrafo anterior, sem requerimento, a Fundação 

ITESP fará a avaliação das benfeitorias e selecionará novos beneficiários para a 

exploração do lote. 
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§ 7º – Na ausência de herdeiros legais, a Fundação ITESP fará a avaliação das 

benfeitorias e informará o Juízo da Comarca da localidade do assentamento, 

mediante ofício, da existência de herança jacente. Novos beneficiários para a 

exploração do lote serão selecionados, os quais deverão assinar a Declaração 

de Responsabilidade a Herança Jacente (modelo 10), afirmando estarem cientes 

do pagamento do valor das benfeitorias para possíveis herdeiros que venham 

requerer seus direitos dentro do prazo, legal ou, então, para o Município.  

52. Terá preferência à sucessão o(a) herdeiro(a) integrante da composição familiar 

constante no cadastro eletrônico de beneficiários da Fundação ITESP que 

efetivamente resida e explore o lote há pelo menos 2 (dois) anos. 

53.  Para formular o pedido, os interessados deverão preencher a Solicitação de 

Herdeiros para Sucessão dos Direitos de Concessão de Uso (modelo 18) no GTC 

ao qual pertence o assentamento. Junto com o requerimento, devem ser 

apresentados os documentos dos pretensos titulares constantes no modelo 50 e a 

Declaração de Assunção e Transferência de Débitos (modelo 09) referente aos 

créditos concedidos ao lote/beneficiário ou recibo de quitação das dívidas contendo 

protocolo do Banco. 

54. Recebido o pedido, o(a) funcionário(a) de socioeconomia localizará o processo dos 

beneficiários por meio do sistema de Protocolo e solicitará seu desarquivamento e 

envio ao GTC. Na sequência, tramitará o processo ao funcionário(a) responsável 

pela área para realização de Laudo de Vistoria Completo (formulário 04) e parecer 

conclusivo sobre a solicitação. 

55. O(a) funcionário(a) responsável pela área tramitará o processo ao funcionário(a) de 

socioeconomia e este anexará os documentos mencionados no item 52 e o Laudo 

de Vistoria.  

56. O(A) funcionário(a) de socioeconomia fará o Termo de Atualização de Titularidade 

por Falecimento (modelo 36), acostando-o à contracapa do processo, e também a 

sua versão digital, que fará publicar na imprensa oficial do Estado. Em seguida, o 

encaminhará à Supervisão Técnica para manifestação conclusiva sobre o pleito e 

enviará os autos à GDH/Grupo de Socioeconomia. 

57. O Grupo de Socioeconomia deverá verificar a correta instrução do pedido, elaborar 

despacho com informações técnicas e encaminhar à GDH para manifestação e, 

após, à DAPD para deliberação. 
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58. Deferido o pedido, a DAPD encaminhará o processo ao Grupo de Socioeconomia, 

que: 

a) Fará a devida Operação de Lote no Sistema Eletrônico de Beneficiários, 

registrando o número do Termo e a data de publicação; 

b) Solicitará a alteração da capa do processo com as informações atualizadas; 

c) Emitirá o CCU (modelos 31 ou 32); 

d) Informará o INCRA, por ofício da DAPD; 

e) Encaminhará ao GTC para ciência e entrega do CCU, conforme descrito no item 

45.  

59. Caso a DAPD indefira a solicitação, serão seguidos os ritos dos itens 47 a 49. 

 

Da Incapacidade Superveniente 

60. Nos casos de incapacidade do(a) beneficiário(a) outorgado(a), os membros da 

composição familiar registrados no banco de dados da Fundação ITESP, e desde 

que o lote se encontre em situação regular, poderão adotar o mesmo procedimento 

previsto nos itens 51 a 59 deste Manual (Da Sucessão dos Direitos), a fim de alterar 

a titularidade da concessão de uso. 

§ 1º – O prazo para o requerimento é de 30 (trinta) dias contados da constatação da 

incapacidade. 

§ 2º – A incapacidade deve constar de decisão judicial que interdite o titular. 

§ 3º – Se o postulante não for o curador do titular, o pedido para alteração de 

titularidade da concessão de uso deverá conter a anuência expressa deste. 

 

Da Parceria Agrícola 

61. Os titulares da concessão de uso poderão requerer à Fundação ITESP autorização 

para firmar parceria agrícola entre os membros da composição familiar registrados 

no cadastro eletrônico de beneficiários que efetivamente residam e explorem o lote 

há pelo menos de 2 (dois) anos. 
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a) § 1º – Os membros da composição familiar devem comprovar a condição de 

trabalhadores rurais, nos termos da Lei nº 4.957/1985 e do Decreto nº 

62.738/2017, bem como preencher os critérios de comprovação obrigatórios 

estabelecidos no item 11 deste Manual.  

b) § 2º – Fica dispensada a exigência de tempo de moradia no lote aos 

ascendentes (pai/mãe e avô/avó) e descendentes (filhos/filhas e netos/netas) 

dos titulares, em linha reta até 2º grau.  

62. Para formular o pedido, a família interessada deve estar em situação regular, 

cumprindo satisfatoriamente os deveres prescritos na legislação pertinente e no 

Contrato de Concessão de Uso, e preencher a Solicitação de Parceria entre 

Titulares e Agregados (modelo 19), a ser protocolada no GTC ao qual pertence o 

assentamento. 

63. Recebido o pedido, o(a) funcionário(a) de socioeconomia localizará o processo dos 

beneficiários por meio do sistema de Protocolo e solicitará seu desarquivamento e 

envio ao GTC. Na sequência, tramitará o processo ao funcionário(a) responsável 

pela área para realização de Laudo de Vistoria Completo (formulário 04) e de 

elaboração do Projeto Técnico. 

64.  O Projeto Técnico da nova atividade agropecuária da parceria agrícola deverá ser 

elaborado em conjunto com os beneficiários e especificar as condições essenciais 

para a produção vegetal e/ou animal a ser desenvolvida, observando os itens 

mínimos exigidos para sua viabilidade técnica. O Projeto indicará se a diversificação 

proposta ocorrerá de maneira sustentável – que permita sua permanência de forma 

a não comprometer os recursos naturais das futuras gerações.  

65. O(a) funcionário(a) responsável pela área tramitará o processo ao funcionário(a) de 

socioeconomia, que anexará o requerimento da família, o Laudo de Vistoria, o 

Projeto Técnico e fará o Termo de Autorização de Parceria Agrícola entre Titulares e 

Agregados (modelo 34), acostando-o à contracapa, e sua versão digital para 

publicação na imprensa oficial do Estado. 

66. Organizados os documentos, o(a) funcionário(a) de socioeconomia encaminhará o  

processo à Supervisão Técnica. Esta deve se manifestar conclusivamente sobre a 

viabilidade do projeto apresentado e enviar os autos à GDH/Grupo de 

Socioeconomia. 
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Parágrafo único – A parceria agrícola que for firmada sem a autorização expressa 

da Fundação ITESP caracterizará irregularidade na exploração do lote, devendo-se 

seguir os procedimentos descritos nos itens 150-162 deste Manual. 

 

Procedimentos do Grupo de Socioeconomia e do Grupo de Sistemas 

Produtivos para a Parceria Agrícola 

67. O Grupo de Socioeconomia deverá: 

a) Verificar a correta instrução do pedido; 

b) Conferir as informações constantes no Sistema Eletrônico de Beneficiários 

(composição familiar); 

c) Elaborar despacho com informações técnicas e encaminhar à GDH para 

manifestação e enviar à Gerência de Produção e Renda/Grupo de Sistemas 

Produtivos. 

68. O Grupo de Sistemas Produtivos deverá verificar a viabilidade do Projeto Técnico, 

elaborar despacho com informações técnicas e encaminhar à Gerência de Produção 

e Renda para manifestação e após, à DAPD para decisão. 

69. Deferido o pedido, a DAPD encaminhará o processo ao Grupo de Socioeconomia 

para publicação do Termo na imprensa oficial do Estado, e registro de seu número e 

data de publicação no Sistema Eletrônico de Beneficiários. Após, deverá enviá-lo ao 

GTC, para ciência dos beneficiários e solicitar seu retorno à DAPD para 

arquivamento no Protocolo, até nova matéria. 

70. Caso a DAPD indefira a solicitação, serão seguidos os ritos dos itens 117-119. 
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DISPOSICÕES GERAIS DAS ETAPAS EXPERIMENTAL E DEFINITIVA 

 

Alteração na Composição Familiar – Inclusão e Exclusão de Agregados 

71. Os titulares de lote poderão solicitar a alteração de seu cadastro inicial para inclusão 

de agregados que passem a residir e/ou compor a força de trabalho no lote, ou para 

exclusão de agregados que deixem de morar no lote.  

72. Para tanto, devem estar em situação regular, cumprindo satisfatoriamente os 

deveres prescritos na legislação pertinente, no Termo de Autorização/Permissão de 

Uso ou no Contrato de Concessão de Uso do lote e preencher a Solicitação de 

Alteração Cadastral (modelo 20) a ser protocolada no GTC ao qual pertence o 

assentamento. 

§ 1º – No caso de inclusão, havendo dúvidas quanto ao alegado parentesco, o GTC 

poderá solicitar aos beneficiários outros documentos comprobatórios.  

§ 2º – A inclusão de pessoas que não tenham relação de parentesco, consanguíneo 

ou não, deverá ser deliberada pela DAPD diante do caso concreto. 

73. Junto ao pedido, os beneficiários deverão apresentar os documentos dos pretensos 

agregados: RG, CPF e Atestado de Antecedentes Criminais. Conforme qualificação 

civil, Certidão de Casamento ou Declaração Particular de União Estável. E para os 

solteiros, Certidão de Nascimento. 

§ 1º – Para inclusão de menores de 18 (dezoito) anos na composição familiar, na 

ausência dos pais ou de representantes legais residindo no lote, é necessário que 

os beneficiários apresentem documento de guarda ou de tutela ou de adoção (se for 

o caso) ou, se não for nenhuma dessas situações, uma carta de próprio punho dos 

pais ou representantes legais que autorizem o(a) menor a residir no lote com os 

titulares.   

§ 2º – No caso de casamento ou de união estável que envolva menor com 16 

(dezesseis) anos, é necessária autorização de ambos os pais ou de seus 

representantes legais, nos termos do artigo 1.517 do Código Civil. Para menores de 

16 (dezesseis) anos é necessária autorização em juízo. 

§ 3º – Considerando o princípio jurídico da presunção de inocência disciplinada no 
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artigo 5o, inciso LVII da Constituição Federal, a inclusão de agregados com 

antecedentes criminais deverá ser deliberada pela DAPD diante do caso concreto. 

74. Recebido o pedido, o(a) funcionário(a) de socioeconomia localizará o processo dos 

beneficiários por meio do sistema de Protocolo e solicitará seu desarquivamento e 

envio ao GTC. Na sequência, tramitará o processo ao funcionário(a) responsável 

pela área para realização de Laudo de Vistoria para Alteração Cadastral (formulário 

03) com parecer sobre a solicitação. 

75. Depois, retornado o processo ao funcionário(a) de socioeconomia, este(a) irá anexar 

o requerimento assinado pelos beneficiários, o Laudo de Vistoria e os documentos 

descritos no item 73 e o encaminhará à Supervisão Técnica para manifestação 

conclusiva sobre a solicitação de inclusão/exclusão. 

76. Caso seja um pedido de exclusão ou inclusão de familiares que tenham grau de 

parentesco direto com os beneficiários titulares (avó/avô, bisneta/bisneto, 

dependente tutelado pelos titulares, filha(o) ou enteada(o), genro/nora, irmã(o) ou 

cunhada(o), madrasta/padrasto, neta(o), mãe ou sogra, pai ou sogro), deverão ser 

tomadas as seguintes providências: 

a) O funcionário(a) de socioeconomia do GTC atualizará os dados no Sistema 

Eletrônico de Beneficiários; 

b)  A Supervisão Técnica do GTC validará e autorizará o procedimento no próprio 

Sistema; 

c) O funcionário(a) responsável pela área dará ciência aos beneficiários das 

alterações cadastrais (modelo 52).  

d) Os autos serão enviados à DAPD para arquivamento até nova matéria. 

77. Caso seja um pedido de inclusão de familiares, com grau de parentesco indireto e, 

portanto, não listados no item anterior, deve-se encaminhar os autos à GDH/Grupo 

de Socioeconomia para verificação da documentação comprobatória do vínculo 

familiar e feitura de despacho com subsídio técnico para deliberação da DAPD. 

78. Sendo deferida a solicitação, o Grupo de Socioeconomia validará os dados no 

Sistema de Eletrônico de Beneficiários e a encaminhará ao GTC para ciência ao 

beneficiário (Modelo 52). 
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79. Caso a DAPD indefira a solicitação, serão seguidos os ritos constantes dos itens 

116 a 118. 

80. Considera-se irregularidade a presença de pessoas estranhas à composição familiar 

residindo no lote sem autorização da Fundação ITESP, cujos procedimentos 

seguirão os ritos previstos nos itens 150-162 deste Manual. 

 

Alteração na Composição Familiar – Inclusão de Titular 

81. O(a) beneficiário(a) poderá solicitar a atualização de titularidade para incluir cônjuge, 

que passará a residir e compor a força de trabalho para exploração do lote. Para 

tanto, deve estar em situação regular, cumprindo satisfatoriamente os deveres 

prescritos na legislação pertinente, nos Termos de Autorização/Permissão de Uso 

ou no Contrato de Concessão de Uso do lote.  

82. O(a) beneficiário(a) deverá preencher o requerimento de inclusão de titular (modelo 

21) a ser protocolado no GTC ao qual pertence o assentamento e, junto ao pedido, 

apresentar os documentos do(a) cônjuge a ser incluído(a), descritos no modelo 50. 

83. Recebido o pedido, o(a) funcionário(a) de socioeconomia localizará o processo dos 

beneficiários por meio do sistema de Protocolo e solicitará seu desarquivamento e 

envio ao GTC. Na sequência, tramitará o processo ao funcionário(a) responsável 

pela área para a realização de Laudo de Vistoria Completo (formulário 04) e de 

parecer conclusivo sobre a solicitação. 

84. O(a) funcionário(a) responsável pela área tramitará o processo ao funcionário(a) de 

socioeconomia, e este anexará o requerimento do(a) beneficiário(a), os documentos 

constantes no modelo 50 e o Laudo de Vistoria.  

85. O(A) funcionário(a) de socioeconomia preencherá o Termo de Atualização de 

Titularidade (modelo 35), acostando-o à contracapa, e providenciará sua versão 

digital para publicação na imprensa oficial do Estado, encaminhando, finalmente, o 

processo à Supervisão Técnica. Esta se manifestará conclusivamente sobre a 

regularidade do(a) beneficiário(a) e a conveniência da solicitação, e encaminhará os 

autos à GDH/Grupo de Socioeconomia para os procedimentos dos itens 114-116.  

86. Caso a DAPD indefira a solicitação, serão seguidos os ritos dos itens 117-119. 
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Alteração na Composição Familiar – Exclusão de titular 

87. Um dos titulares do lote poderá solicitar a alteração da titularidade mediante 

exclusão do(a) outro(a) titular pelos seguintes motivos: 

a) Óbito; 

b) Separação judicial ou Separação de fato ou Dissolução da de união estável; 

c) Abandono de lar. 

88. Em caso de separação conjugal ou de abandono de lar, o GTC deverá entregar uma 

cópia da notificação (modelo 54) para ambos os titulares, individualmente, 

concedendo prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para 

que estes manifestem suas intenções quanto à titularidade do lote. A não 

comunicação no prazo estipulado será considerada irregularidade, passível dos 

procedimentos administrativos cabíveis, podendo culminar em exclusão. 

§ 1º – Caso o(a) titular esteja residindo fora do município a notificação deverá ser 

enviada via carta registrada com aviso de recebimento para posterior juntada aos 

autos. Na hipótese de este(a) não ser localizado(a), a pedido da Supervisão 

Técnica, a DAPD publicará a notificação na imprensa oficial do Estado, concedendo 

prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da publicação, para justificar o motivo de 

sua ausência e suas intenções quanto à titularidade do lote.  

§ 2º – Caso um dos titulares seja ameaçado, coagido ou agredido, pelo(a) outro(a) 

titular ou por terceiro e, sentindo-se obrigado a se ausentar do lote,  deverá 

comunicar o fato ao GTC, pessoalmente ou por carta, inserindo-se a comunicação 

no processo dos beneficiários. 

§ 3º – Em casos não consensuais, será assegurada a permanência da mulher como 

titular do lote, desde que ela possua a guarda ou curatela dos filhos e cumpra os 

outros requisitos obrigatórios previstos em Lei. 

§ 4º – Nos casos em que o homem mantenha a guarda ou curatela dos filhos, será 

assegurada a ele a titularidade do lote, desde que cumpra os demais requisitos 

previstos em Lei. 

§ 5º – Em caso de separação conjugal, É VEDADA A DIVISÃO DO LOTE, inclusive 

nos casos de assentamentos com lote agrícola e agrovila.  
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89. O(a) beneficiário(a) deverá preencher a solicitação de exclusão de titular (modelo 

21) a ser protocolada no GTC ao qual pertence o assentamento e apresentar junto 

ao pedido os documentos comprobatórios do fato, dentre os quais: 

a)  Em caso de Óbito: Certidão de Óbito; 

b)  Em caso de separação judicial ou dissolução da união estável: cópia da sentença 

da separação judicial ou da sentença de “Reconhecimento da Dissolução de 

União Estável”, na qual conste parecer judicial acerca do lote. Na inexistência de 

documentação ou definição jurídica, o(a) beneficiário(a) deverá apresentar UM 

dos seguintes documentos: 

i) Declaração de Definição da Titularidade do Lote(modelo 11) assinada por 

ambos titulares e mais duas testemunhas, com reconhecimento de firma da 

assinatura dos requerentes, contendo a definição de quem ficará com a 

titularidade do lote; ou 

ii) Declaração de Definição da Titularidade do Lote (modelo 12) assinada 

preferencialmente no GTC, por ambos os titulares, na presença de 

funcionário(a) do ITESP, devendo constar assinatura e carimbo do(a) 

mesmo(a) atestando o fato. 

c) Em caso de abandono de lar: 

i) Apresentar Boletim de Ocorrência (B.O.). Caso a Delegacia de Polícia se 

recuse a registrar B.O. por abandono de lar, registrar Boletim de 

Preservação de Direitos. 

ii) Se o(a) titular ausente não puder ser localizado(a), além do B.O., é 

necessário apresentar Declaração de LINS (modelo 13), na qual o(a) titular 

presente no lote informa que o(a) ex-cônjuge se encontra em local incerto e 

não sabido. 

90. Recebido o pedido, o(a) funcionário(a) de socioeconomia localizará o processo dos 

beneficiários por meio do sistema de Protocolo e solicitará seu desarquivamento e 

envio ao GTC. Na sequência, tramitará o processo ao funcionário(a) responsável 

pela área para realização de Laudo de Alteração Cadastral (formulário 03), no caso 

de óbito, ou de Laudo de Vistoria Completo (formulário 04), nos casos de separação 

judicial/dissolução da união estável ou abandono de lote, com parecer conclusivo 

sobre a solicitação.  
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91. O(a) funcionário(a) responsável pela área tramitará o processo ao funcionário(a) de 

socioeconomia e este anexará o requerimento do(a) beneficiário(a), a notificação 

assinada por ambos os titulares – no caso de separação conjugal –, os documentos 

constantes no item 88 e o Laudo de Vistoria. 

92. O(A) funcionário(a) de socioeconomia emitirá o Termo de Atualização de 

Titularidade (modelo 36), em caso de óbito, ou o Termo de Exclusão de 

Beneficiários (modelo 36 ou modelo 44), em caso de separação conjugal ou 

abandono de lote, acostando-os à contracapa do processo. Além disso, 

disponibilizará sua versão digital para publicação na imprensa oficial do Estado, e 

encaminhará o expediente à Supervisão para manifestação conclusiva acerca da 

solicitação. 

93. Nos casos de óbito, o processo deverá ser encaminhado à GDH aos cuidados do 

Grupo de Socioeconomia, para os procedimentos dos itens 114-116. Na situação de 

separação conjugal, ou abandono de lote por separação conjugal, os autos deverão 

ser previamente enviados aos cuidados do Grupo de Gestão Social, para 

manifestação. 

Parágrafo Único – Nas situações em que houver inconsistências, documentos 

contraditórios, ou dúvidas em relação aos fatos, o Grupo de Gestão Social deverá 

solicitar relatório elaborado por Analista Social. 

94. Caso a DAPD indefira a solicitação, serão seguidos os ritos dos itens 117-119. 

 

Transferência de Titularidade 

95. Os beneficiários poderão pleitear a transferência de titularidade para membros de 

sua composição familiar, a ser avaliada pela DAPD no atendimento ao interesse 

público, desde que atendam aos seguintes requisitos: 

a) Estar em situação regular, cumprindo satisfatoriamente os deveres prescritos na 

legislação pertinente, no Termo de Permissão de Uso ou Contrato de Concessão 

de Uso do lote; 

b) Exploração conjunta do lote pelos membros e os titulares, há pelo menos 2 

(dois) anos, podendo esta ser dispensada, se houver justificativa técnica do 

GTC, a ser analisada pela DAPD. 
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§ 1º – No caso de óbito ou incapacidade de ambos os titulares, os membros da 

composição familiar, maiores e capazes, que satisfaçam os requisitos do item 

anterior, alíneas “a” e “b”, e que não possuam impedimentos legais previstos no item 

11, poderão pleitear a transferência de titularidade. 

§ 2º – A transferência será efetivada mediante anuência de todos os membros da 

composição familiar maiores de 18 (dezoito) anos.  

96. Os beneficiários deverão preencher a Solicitação de Transferência de Titularidade 

(modelo 22), a ser protocolada no GTC ao qual pertence o assentamento e, junto 

com o pedido, apresentar os documentos dos membros a quem se pretende 

transferir o lote (modelo 50), seguida das baixas no CNPJ, DAP e DCONP, e 

apresentando também a Declaração de Assunção e Transferência de Débitos 

(modelo 09) referente aos créditos concedidos ao lote/beneficiário ou recibo de 

quitação das dívidas contendo o protocolo do Banco. 

97. Recebido o pedido, o(a) funcionário(a) de socioeconomia localizará o processo dos 

beneficiários por meio do sistema de Protocolo e solicitará seu desarquivamento e 

envio ao GTC. Na sequência, tramitará o processo ao funcionário(a) responsável 

pela área, para a realização de Laudo de Vistoria Completo (formulário 04) com 

parecer conclusivo sobre a solicitação.  

98.  O(a) funcionário(a) responsável pela área tramitará o processo ao funcionário(a) de 

socioeconomia, e este anexará os documentos relacionados no item 96, assim 

como o Laudo de Vistoria.  

99. Depois de averiguar no requerimento dos beneficiários se estes permanecerão ou 

não residindo no lote após a transferência, o(a) funcionário(a) de socioeconomia 

deverá elaborar, respectivamente, o Termo de Atualização de Titularidade (modelo 

37) ou o Termo de Exclusão por transferência de titularidade (modelo 43), 

acostando-o à contracapa do processo, e sua versão digital para publicação na 

imprensa oficial do Estado, e os encaminhará à Supervisão Técnica. Esta se 

manifestará conclusivamente sobre a regularidade dos beneficiários e a 

conveniência da transferência, e encaminhando os autos à GDH/Grupo de 

Socioeconomia para os procedimentos dos itens 114-116. 

100. Caso a DAPD indefira a solicitação, deverão ser seguidos os ritos dos itens 117-

119. 
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Permuta de Lotes 

101. Os beneficiários poderão pleitear permuta, a ser avaliada pela DAPD no 

atendimento do interesse público, entre lotes do mesmo Assentamento ou de 

Assentamento diverso, observados os seguintes requisitos:  

a) Estar em situação regular, cumprindo satisfatoriamente os deveres prescritos na 

legislação pertinente, no Termo de Permissão de Uso ou Contrato de Concessão 

de Uso do lote; 

b) Ser beneficiário do lote há pelo menos 2 (dois) anos; 

102.  O prazo da alínea “b” do item 101 poderá ser dispensado nos seguintes casos: 

a) Doença, devidamente comprovada por parecer médico conclusivo; 

b) Se houver ameaça ou comprovado risco à integridade física dos beneficiários ou 

membro de sua composição familiar; 

c) Se houver justificativa técnica de melhoria substancial, desenvolvimento 

econômico e produtivo ou outros casos não previstos, a serem analisados pela 

DAPD. 

103. Os beneficiários deverão preencher a Solicitação de Permuta (modelo 23) e, 

junto ao pedido, apresentar a Declaração de Assunção e Transferência de Débitos 

referentes aos créditos concedidos ao lote/beneficiário (modelo 09) ou recibo de 

quitação das dívidas, contendo a chancela do Banco. Caso a permuta seja entre 

lotes de assentamentos diferentes, são necessárias também as baixas na DAP e na 

DCONP.  

104. Recebido o pedido, o(a) funcionário(a) de socioeconomia localizará o processo 

dos beneficiários por meio do sistema de Protocolo, solicitando o seu 

desarquivamento e envio ao GTC. Na sequência, tramitará o processo ao 

funcionário(a) responsável pela área, para realização de Laudo de Vistoria Completo 

(formulário 04), e parecer conclusivo sobre a solicitação.  

105.  O(a) funcionário(a) responsável pela área tramitará o processo ao funcionário(a) 

de socioeconomia, que a ele anexará o requerimento dos beneficiários, o Laudo de 

Vistoria e os documentos mencionados no modelo 50 e no item 102 supra. 
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§ 1º – Em permutas envolvendo assentamentos administrados pela Fundação 

ITESP, os procedimentos acima se aplicam a ambos os lotes e processos. 

§ 2º – Em permutas envolvendo lote de assentamentos federais, a documentação 

do lote assistido pela Fundação ITESP deverá constar no corpo do processo com 

cópia anexada à contracapa para posterior envio ao INCRA. 

§ 3º – As permutas só deverão ser efetivadas após a publicação dos Termos na 

imprensa oficial do Estado. 

106. O(a) funcionário(a) de socioeconomia deverá preencher o(s) Termo(s) de 

Permuta (com numeração distinta), acostando-o(s) à contracapa do processo, 

providenciará sua versão digital para publicação na imprensa oficial do Estado, e 

encaminhará o processo à Supervisão Técnica. Esta deve se manifestar 

conclusivamente sobre a regularidade dos beneficiários e a conveniência da 

permuta, encaminhando os autos à GDH/Grupo de Socioeconomia para os 

procedimentos dos itens 114-116.  

107. Caso a DAPD indefira a solicitação, deverão ser seguidos os ritos dos itens 117-

119. 

  

Remanejamento de Beneficiários 

108. Os beneficiários poderão solicitar o remanejamento para um lote vago, caso haja 

justificativa técnica que legitime o pedido, o qual será avaliado pela DAPD em 

atendimento ao interesse público. 

109. Para tanto deverão os beneficiários estar em situação regular, cumprindo 

satisfatoriamente os deveres prescritos na legislação de regência, no Termo de 

Permissão de Uso ou no Contrato de Concessão de Uso do lote, e preencher, ainda, 

a Solicitação de Remanejamento de Beneficiário (modelo 24). Caso essa 

redistribuição seja para um lote de assentamento diferente, são necessárias 

também as respectivas baixas na DAP e na DCONP. 

110. Recebido o pedido, o(a) funcionário(a) de socioeconomia localizará o processo 

dos beneficiários por meio do sistema de Protocolo, solicitando seu 

desarquivamento e envio ao GTC. Na sequência, tramitará o processo ao 

funcionário(a) responsável pela área, para a realização de Laudo de Vistoria 
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Completo (formulário 04), acompanhado de parecer conclusivo sobre a solicitação. 

111. O(a) funcionário(a) responsável pela área tramitará o processo ao funcionário(a) 

de socioeconomia, que a ele anexará o requerimento dos titulares e o Laudo de 

Vistoria.  

112. O(A) funcionário(a) de socioeconomia preencherá o Termo de Remanejamento 

de Beneficiário (modelo 39), acostando-o à contracapa do processo, e fará publicar  

sua versão digital na imprensa oficial do Estado, e o encaminhará à Supervisão 

Técnica. Esta deverá se manifestar conclusivamente sobre a regularidade dos 

beneficiários e a conveniência da solicitação, e encaminhará os autos à GDH/Grupo 

de Socioeconomia para os procedimentos dos itens 114-116.  

113. Caso a DAPD indefira a solicitação, serão seguidos os ritos previstos nos itens 

117-119. 

 

Procedimentos do Grupo de Socioeconomia e DAPD para casos de Inclusão de 

Titular, Exclusão de Titular, Transferência de Titularidade, Permuta de Lotes e 

Remanejamento de Beneficiários 

114. O Grupo de Socioeconomia deverá: 

a) Verificar a correta instrução do pedido, conforme seja caso de: inclusão de 

titular, exclusão de titular, transferência de titularidade, permuta de lotes ou 

remanejamento de beneficiários; 

b) Conferir as informações constantes no Sistema Eletrônico de Beneficiários; 

c) Elaborar despacho com informações técnicas e encaminhar à GDH para 

anuência ou manifestação e, após, à DAPD. 

§ 1º – No caso de permuta entre ITESP e INCRA, o Grupo de Socioeconomia 

minutará ofício à DAPD, a qual, se de acordo, o enviará ao referido órgão, anexando 

ao mesmo toda a documentação pertinente. 

§ 2º – A DAPD poderá assinar ou não o Termo de Permuta, após a resposta do 

ofício. 

§ 3º – Nenhum documento deverá ser diretamente enviado ao INCRA pelos GTCs 

de campo. Será necessário primeiramente enviá-lo à Sede desta Fundação para 
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ciência e geração de ofício assinado pela DAPD. 

115. Deferido o pedido, a DAPD encaminhará o processo para publicação do 

respectivo Termo na imprensa oficial do Estado. 

116. Publicada a decisão, o Grupo de Socioeconomia: 

a) Fará a devida Operação de Lote no Sistema Eletrônico de Beneficiários, 

registrando o número do Termo e a data de publicação; 

b) Solicitará a alteração da capa do processo com as informações atualizadas; 

c) Emitirá o TAU ou TPU (modelos 30 ou 31) ou CCU (modelos 32 ou 33); 

d) Informará o INCRA via ofício da DAPD; 

e) Encaminhará ao GTC para ciência e entrega do TAU/TPU ou CCU. 

Parágrafo único – Os beneficiários poderão solicitar o cancelamento do pedido, até 

a publicação do ato ou, após isso a  sua revogação, justificando-a devidamente e 

encaminhando-a para apreciação da DAPD.  

117. Caso a DAPD indefira a solicitação, o processo será devolvido ao GTC, para 

notificação da decisão aos beneficiários (modelo 53), onde se incluirá a motivação 

do indeferimento, e a concessão do prazo de 15 (quinze), dias, a partir da entrega 

da notificação, para apresentação de recurso fundamentado. 

118. Recebido o recurso, a Supervisão Técnica do GTC, se necessário, solicitará ao 

funcionário(a) responsável pela área a elaboração de Laudo de Vistoria Simplificado 

(formulário 02) para subsidiar a análise do recurso. 

119. O recurso, contendo a manifestação conclusiva da Supervisão Técnica do GTC 

e demais documentos, serão encaminhados à DAPD para análise e decisão, no 

prazo de 20 (vinte) dias. 

§ 1º – Caso a DAPD reveja sua decisão, deverão ser tomadas providências para 

atendimento do pleito na forma prevista neste manual. 

§ 2º – Caso a DAPD mantenha sua decisão, os autos serão remetidos à 

Diretoria Executiva, mediante despacho fundamentado, para apreciação do 

recurso. 
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§ 3º – Acolhido o recurso pela Diretoria Executiva, o processo retornará à DAPD 

para conhecimento e prosseguimento dos trâmites. 

§ 4º – Rejeitado o recurso, o processo será encaminhado ao GTC para notificar 

os interessados acerca do indeferimento (modelo 61), após o que retornará este 

à DAPD para arquivamento no Protocolo ou, caso ainda haja irregularidades, 

obediência aos procedimentos listados nos itens 150-162.  

 

Exercício de Função, Emprego e Cargos Públicos de Interesse Comunitário 

120. Os beneficiários poderão solicitar autorização para exercício de cargo, emprego 

ou função pública de interesse comunitário, desde que a atividade  pretendida seja 

compatível com a exploração do lote pelo indivíduo ou pelo núcleo familiar 

beneficiado. 

§ 1º – São considerados serviços de interesse comunitário as atividades 

relacionadas às áreas da saúde, educação, transporte e assistência social, desde 

que prestadas à comunidade rural ou à vizinhança da área de assentamento. 

§ 2º – Não perderá a condição de beneficiário(a) o(a) titular que se enquadrar no 

caput deste item. 

121. Para formular o pedido, os beneficiários devem estar em situação regular, 

cumprindo satisfatoriamente os deveres previstos na legislação pertinente, nos 

Termos de Autorização/Permissão de Uso ou no Contrato de Concessão de Uso do 

lote.  

122. Os beneficiários interessados deverão preencher a Solicitação de Autorização de 

Vínculo Empregatício Público de Interesse Comunitário (modelo 25), a ser 

protocolada no GTC ao qual pertence o assentamento, e apresentar documentos 

que evidenciem: 

a) A identificação do empregador do(a) beneficiário(a); 

b) O tipo de vínculo; 

c) A carga horária diária/semanal; 

d) O local onde o trabalho é realizado. 
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123. Recebido o pedido, o(a) funcionário(a) de socioeconomia localizará o processo 

dos beneficiários por meio do sistema de Protocolo e solicitará seu desarquivamento 

e envio ao GTC. Na sequência, tramitará o processo ao funcionário(a) responsável 

pela área para a realização de Laudo de Vistoria Completo (formulário 04) e 

aplicação de questionário (formulário 8), para apurar a regularidade dos 

beneficiários e a viabilidade da solicitação.  

§ 1º – O parecer técnico conclusivo deve considerar o cumprimento de todas as 

obrigações do TAU/TP ou CCU; a dimensão e o tipo de exploração do lote; a força 

de trabalho demandada e a efetivamente utilizada para a exploração da área; a 

produtividade do lote nos últimos anos; e o atendimento do serviço à comunidade 

assentada ou à respectiva vizinhança. 

§ 2º – O questionário será aplicado aos beneficiários que estiverem em situação 

regular, de acordo com o que for constatado no Laudo de Vistoria. 

124. O(a) funcionário(a) responsável pela área restituirá o processo ao funcionário(a) 

de socioeconomia, que nele anexará o requerimento do(a) beneficiário(a), os 

documentos listados no item 122, o Laudo de Vistoria e o questionário. Na 

sequência, encaminhará o processo, assim instruído, à Supervisão Técnica para 

manifestação conclusiva sobre o requerimento. 

125. Feito isso, os autos deverão ser remetidos ao Grupo de Socioeconomia para 

conferência da documentação e instrução do processo, elaboração de parecer 

técnico, contendo a anuência da GDH, a qual os enviará à DAPD para análise e 

deliberação sobre o requerimento. 

126. Deferido o pedido, a DAPD encaminhará o processo ao GTC para dar ciência 

aos beneficiários sobre a decisão (modelo 52), restituindo-o, em seguida, à DAPD 

para arquivamento no Protocolo, até nova matéria. 

127. Caso a DAPD indefira a solicitação, serão seguidos os ritos previstos nos itens 

117-119. 

 

Afastamento dos Titulares por Motivos de Doença ou Estudo 

128. Os beneficiários poderão solicitar o seu afastamento das atividades do lote, por 

motivo de doença e/ou para fins de estudo. Para tanto, devem estar em situação 

regular, cumprindo satisfatoriamente os deveres prescritos na legislação pertinente, 
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nos Termos de Autorização/Permissão de Uso ou no Contrato de Concessão de 

Uso do lote, condição que deverá ser mantida durante todo o período de 

afastamento.  

129. Para dar prosseguimento ao pleito, os beneficiários deverão apresentar os 

seguintes documentos, em casos de: 

a) Doença: 

  Solicitação de afastamento por motivo de doença (modelo 26), preenchido e 

assinado pelos dois titulares, quando houver; 

  Laudo médico descrevendo o caso; 

  Relatório social elaborado por Analista  de Gestão Social; 

  Elaboração de Laudo de Vistoria Completo (formulário 04) pelo(a) 

funcionário(a) responsável pela área, que constatar a exploração regular do 

lote; 

b) Estudo: 

  Solicitação de afastamento, por motivo de estudo (modelo 27), preenchido e 

assinado pelos dois titulares, quando houver. 

  Declaração semestral da instituição de ensino, quanto a matrícula regular no 

curso; 

  Documento semestral da instituição de ensino em que conste grade de 

horários/carga horária das disciplinas cursadas; 

  Elaboração de Laudo de Vistoria Completo (formulário 04) pelo(a) 

funcionário(a) responsável pela área, para verificar a efetiva exploração 

regular do lote, bem como se a força de trabalho, na ausência do(a) titular 

afastado(a), não prejudicará a atividade agropecuária no lote. 

130. Recebido o pedido, o(a) funcionário(a) de socioeconomia localizará o processo 

dos beneficiários por meio do sistema de Protocolo, solicitará seu desarquivamento 

e respectivo envio ao GTC. Na sequência, anexará os documentos listados no item 

anterior e os encaminhará à Supervisão Técnica para manifestação conclusiva 

sobre o requerimento. 



 

45 
 

131. Feito isso, os autos deverão ser remetidos ao Grupo de Socioeconomia para 

conferir a correta instrução do processo, elaborar parecer técnico contendo 

anuência da GDH e enviar à DAPD para análise e deliberação sobre o 

requerimento. 

132. Deferido o pedido, a DAPD encaminhará o processo ao GTC para dar ciência aos 

beneficiários sobre a decisão (modelo 52). Após o que, retornarão os autos à DAPD 

para arquivamento no Protocolo, até nova matéria. 

133. Caso a DAPD indefira a solicitação, serão seguidos os ritos constantes dos itens 

117-119. 

 

Da impossibilidade superveniente – Desistência da Exploração do Lote 

134. No caso de impossibilidade da continuidade da exploração do lote, os seus 

titulares, herdeiros necessários (no caso de falecimento do titular), ou os membros 

da composição familiar (no caso de incapacidade do titular), poderão desistir de sua 

exploração e requerer à Fundação ITESP a apuração das benfeitorias úteis e 

necessárias por eles erigidas.  

§ 1º – Também poderão requerer a desistência os beneficiários que estiverem em 

situação regular, cumprindo satisfatoriamente os deveres prescritos na legislação de 

regência, no Termo de Permissão de Uso ou no Contrato de Concessão de Uso do 

lote. 

§ 2º – Para formalização do pedido, os beneficiários requerentes deverão constar 

como titulares do lote há pelo menos 3 (três) anos, salvo motivo justificado a ser 

devidamente analisado pela DAPD. 

§ 3º – O requerimento será encaminhado à Fundação ITESP no prazo de 30 (trinta) 

dias a contar da ocorrência do fato que gerar impossibilidade de continuidade da 

exploração do lote. 

§ 4º – Será inválida a desistência formulada por apenas um dos titulares. 

§ 5º – Na hipótese de falecimento dos beneficiários que estejam na etapa definitiva, 

seus herdeiros necessários poderão encaminhar requerimento à Fundação ITESP, 

no prazo de 30 (trinta) dias do óbito, postulando a avaliação das benfeitorias. 



 

46 
 

135. A intenção de desistência (modelo 28) deverá ser endereçada à Supervisão 

Técnica e conter: 

I – o nome completo do(s) beneficiário(s); 

II – o número do lote agrícola, sua localização e o número do lote da agrovila, caso 

haja; 

III – a manifestação detalhada da desistência e os motivos que a determinaram; 

IV – a especificação de todas as benfeitorias necessárias, úteis ou voluptuárias 

existentes no lote agrícola; 

V – a discriminação das benfeitorias e acessões existentes no lote antes da entrada 

dos assentados, erigidas com investimentos e programas públicos, no decorrer da 

exploração do lote ou adquiridas gratuitamente dos beneficiários anteriores; 

VI – a discriminação das benfeitorias e acessões incorporadas pelo trabalho dos 

assentados desistentes, após sua entrada no lote, com a respectiva data,  estado de 

conservação, funcionalidade e estimativa de  valor; 

VII – a discriminação das benfeitorias e acessões adquiridas onerosamente dos 

antecessores dos assentados desistentes, descrevendo o seu estado de 

conservação, sua funcionalidade e estimando seu valor; 

VIII – a descrição das benfeitorias e acessões que os assentados pretendem 

remover ao desocuparem o lote; 

IX – a indicação das benfeitorias e acessões adquiridas por meio de financiamentos 

não quitados; 

X – a relação dos imóveis e semoventes que se encontram alienados, em 

decorrência de financiamentos bancários não quitados, contendo a cópia do projeto, 

a cédula de crédito rural e as informações bancárias sobre o saldo devedor 

atualizado; 

XI – a relação dos documentos juntados para comprovação das informações 

contidas no aviso de desistência, tais como, cópia de laudos médicos etc. 

XII – data, local e assinatura dos assentados requerentes; 
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Parágrafo único – Só poderão ser levantadas as benfeitorias e acessões 

comprovadamente adquiridas de forma onerosa dos antecessores dos assentados 

desistentes ou construídas pelo trabalho destes.  

136. Consideram-se: 

I – acessões, os bens aderidos ao solo por intervenção do trabalho humano, como 

estufas, viveiros, sementeiros, tanques de reprodução e criação de peixes, 

plantações para fins comerciais, de autoconsumo, de arborização ou de 

recomposição florestal ou paisagística e outras construções e instalações; 

II – úteis, as benfeitorias que aumentam ou facilitam o uso das acessões; 

III – necessárias, as benfeitorias que têm por fim conservar as acessões ou evitar 

que se deteriorem; 

IV – voluptuárias, as benfeitorias de mero deleite ou recreio, que não aumentam o 

uso habitual das acessões, ainda que as tornem mais agradáveis. 

137. Recebido o pedido, o(a) funcionário(a) de socioeconomia localizará o processo 

dos beneficiários por meio do sistema de Protocolo e solicitará seu desarquivamento 

e envio ao GTC. Na sequência, tramitará o processo ao funcionário(a) responsável 

pela área, para realização de Laudo de Vistoria Completo (formulário 04), apurando 

a regularidade dos beneficiários e emitindo parecer conclusivo sobre a solicitação.  

138. Constatando-se alguma irregularidade, o pedido de desistência será suspenso 

até sua resolução, seguindo-se os procedimentos descritos nos itens 150-162.  

139. Não havendo impedimentos, a Supervisão Técnica do GTC solicitará a um(a) 

servidor(a) com formação em Engenharia Agronômica ou Técnico Industrial ou 

Técnico Agrícola, preferencialmente de outro GTC, a realização de Laudo de 

Constatação e Avaliação de Benfeitorias (formulário 07). 

§ 1º – Os assentados desistentes serão previamente notificados (modelo 51) sobre 

o dia e o horário em que será realizado Laudo devendo, obrigatoriamente, 

acompanhar o procedimento. 

§ 2º – O Laudo de Constatação e Avaliação das Benfeitorias deverá ser concluído 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do recebimento dos autos, e 

será datado e subscrito pelo(a) servidor(a) designado(a). 
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140.  A relação de benfeitorias, bem como dos valores avaliados, estarão disponíveis 

aos interessados no GTC responsável pelo assentamento, o qual deve providenciar 

junto aos beneficiários a Declaração de Ciência e Concordância com o Laudo de 

Constatação e Avaliação das Benfeitorias (modelo 14) para dar andamento ao 

processo.  

§ 1º – Em caso de discordância com o Laudo, cabe aos beneficiários solicitar a 

revisão dos valores no prazo de 15 (quinze) dias corridos a partir da data de sua 

ciência, por meio de requerimento endereçado à Supervisão Técnica do GTC, que 

deverá se manifestar de forma conclusiva antes de encaminhá-lo à DAPD para 

julgamento. 

I – Caso o requerimento de revisão seja deferido pela DAPD, esta será feita 

mediante pagamento de taxa pelos beneficiários desistentes, à mesma 

maneira como descrito no § 3º; 

II – Caso o requerimento de revisão seja indeferido pela DAPD, o processo 

será devolvido ao GTC, para notificação da decisão aos beneficiários 

(modelo 53), constando a motivação do indeferimento e concedendo prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da notificação para apresentação de recurso 

fundamentado. 

§ 2º – A desistência do processo será assegurada aos beneficiários até o momento 

de sua ciência e concordância com o Laudo de Constatação e Avaliação das 

Benfeitorias, salvo por motivo devidamente justificado, que deverá ser analisado 

pela DAPD. 

§ 3º – Em caso de desistência dos procedimentos pelos beneficiários, estes 

deverão aguardar o período mínimo de 01 (um) ano para solicitar um novo Laudo 

de Constatação e Avaliação de Benfeitorias. Neste caso, caberá aos beneficiários 

desistentes arcar com todos os custos, nos quais estarão incluídos os valores 

referentes a hora técnica, deslocamentos e diárias do(a) avaliador(a), estabelecidos  

por tabela aprovada pelo Conselho Curador. 

141. O(a) funcionário(a) de socioeconomia anexará ao processo a Solicitação de 

Desistência (modelo 28), a cópia do projeto e da cédula de crédito rural, as 

informações bancárias sobre o saldo devedor atualizado e demais documentos 

pertinentes, o Laudo de Vistoria Completo (formulário 04), o Laudo de Constatação 

e Avaliação das Benfeitorias (formulário 07), a Declaração de Ciência e 



 

49 
 

Concordância com o Laudo de Constatação e Avaliação das Benfeitorias (modelo 

14) e preencherá o Termo de Homologação das Benfeitorias (modelo 40), 

acostando-o à contracapa, e providenciando sua versão digital para publicação na 

imprensa oficial do Estado. 

142. Organizados os documentos, o(a) funcionário(a) de socioeconomia encaminhará 

o  processo à Supervisão Técnica, a qual se manifestará conclusivamente sobre a 

regularidade dos beneficiários e a conveniência da solicitação, e encaminhará os 

autos, em seguida, à GDH/Grupo de Socioeconomia. 

143. O Grupo de Socioeconomia deverá conferir a instrução do processo, elaborar 

parecer contendo a anuência ou manifestação da GDH e enviar à DAPD para, se de 

acordo, assinatura do respectivo Termo. 

144. Deferido o pedido, a DAPD encaminhará o processo ao Grupo de Socioeconomia 

para dar sequência à publicação do Termo de Homologação na imprensa oficial do 

Estado que, após, enviará o processo ao GTC, aos cuidados da Supervisão 

Técnica, para dar ciência à Comissão de Seleção e aos assentados desistentes. 

145. O GTC divulgará em locais públicos a lista dos lotes homologados pela DAPD, 

pelo prazo mínimo de 15 (quinze) dias. Nesse período, os candidatos habilitados e 

classificados deverão comparecer ao GTC do município ao qual está subordinado o 

assentamento onde existe a vaga, e ali registrar formalmente seu interesse. 

146. Após a concretização do ressarcimento das benfeitorias aos beneficiários 

desistentes, estes deverão assinar a Declaração de Desistência Definitiva do Lote 

(modelo 15). 

147. O(a) funcionário(a) de socioeconomia organizará, então, o processo com os 

documentos relacionados no item 31 e anexará o Termo de Exclusão (modelo 41) à 

contracapa, publicará sua versão digital na imprensa oficial do Estado e o 

encaminhará à Supervisão Técnica. Esta deverá se posicionar e enviar os autos ao 

Grupo de Socioeconomia para conferência, análise da documentação e elaboração 

de parecer para manifestação da GDH. Após, os enviará à DAPD para, se de 

acordo, a assinatura do respectivo Termo. 

148. Deferido o pedido a DAPD encaminhará o processo ao Grupo de Socioeconomia 

para publicação do Termo na imprensa oficial do Estado e procedimentos descritos 

no item 116.  
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149. Em nenhuma hipótese será admitido que servidores atuem na condição de 

intermediários entre assentados desistentes e trabalhadores rurais candidatos ou 

selecionados na lista, sob pena de caracterização de falta funcional grave, seguida 

de punição.  

§ 1º – A atuação dos servidores limitar-se-á: à verificação da veracidade dos dados 

contidos no aviso de desistência apresentado pelos beneficiários, por intermédio da 

elaboração de Laudo de Vistoria Técnico, à feitura de Laudo de Constatação e 

Avaliação das Benfeitorias e à confirmação das baixas dos beneficiários no CNPJ, 

DAP e DCONP.  

§ 2º – O ressarcimento dos valores apurados será de responsabilidade dos novos 

beneficiários, como condição para assumir a exploração do lote, e será realizado 

diretamente aos titulares anteriores, sem interferência da Fundação ITESP. 

 

Irregularidades na Exploração do Lote 

150. Irregularidades são os atos cometidos pelos beneficiários contrários às 

disposições legais pertinentes aos planos públicos de valorização e aproveitamento 

dos recursos fundiários e/ou obrigações contidas no Termo de 

Autorização/Permissão de Uso ou no Contrato de Concessão de Uso do lote. São 

irregularidades também, dentre outras, nos termos da legislação vigente: 

a)  Invasão de Áreas de Reserva e Preservação Permanente por animais e/ou para 

plantação; 

b) Supressão Vegetal em Áreas de Reserva e Preservação Permanente por 

animais e/ou para plantação; 

c) Má conduta social, na qual o ato cometido é nocivo a pessoa ou à comunidade 

assentada, tais como infrações civis, penais ou atos de improbidade, ainda que 

sob investigação pelos órgãos competentes. 

151. Constatando quaisquer irregularidades, o(a) funcionário(a) responsável pela área 

deverá elaborar Laudo de Vistoria Completo (formulário 04) com parecer técnico 

detalhando a irregularidade e outras informações relevantes. Neste Laudo a 

assinatura dos beneficiários é dispensada.  

152. Para instaurar o processo sancionatório, o(a) funcionário(a) de socioeconomia 
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localizará o processo dos beneficiários por meio do sistema de Protocolo e solicitará 

seu desarquivamento e envio ao GTC. Na sequência confeccionará a notificação 

(modelo 55) no prazo de 06 (seis) dias da constatação da irregularidade, a qual 

deverá ser assinada pela Supervisão Técnica. 

153. Nos casos de irregularidades em Áreas de Reserva e Preservação Permanente, 

o GTC deverá notificar (modelo 56) os beneficiários para sanar a irregularidade no 

prazo de 03 (três) dias, ou, em 30 (trinta) dias, arcar com os custos do reparo do 

dano provocado. O descumprimento destes prazos poderá culminar com a exclusão 

administrativa dos beneficiários.  

154. Tratando-se de irregularidade por arrendamento de pasto, o GTC comunicará à 

Defesa Agropecuária, com cópia da notificação (modelo 57) entregue ao 

beneficiário, para ciência e providências cabíveis, uma vez que o citado órgão é o 

responsável pelo controle sanitário e fiscalização do rebanho pecuário no Estado.  

155. A notificação será entregue aos beneficiários pelo(a) Analista de 

Desenvolvimento Fundiário ou Agrário, preferencialmente de outro GTC. Se houver 

recusa em assinar a notificação, o(a) servidor(a) atestará tal situação.  

§ 1º – Deverão ser feitas até 3 (três) diligências ao lote para a entrega da 

notificação, no intervalo de até 30 (trinta) dias. 

§ 2º – Caso os beneficiários não sejam localizados para recebê-la, a notificação será 

realizada por meio de publicação na imprensa oficial do Estado e sua cópia afixada 

no GTC. 

§ 3º - Depois de notificados, os beneficiários deverão, ainda, assinar Termo de 

Compromisso (modelo 16) de não mais repetir a irregularidade, sob pena de 

exclusão e de submissão às medidas judiciais cabíveis. 

156. Caso os beneficiários venham a sanar a irregularidade apontada, a notificação, 

os laudos e demais documentos pertinentes serão juntados ao Processo e enviados 

à DAPD para ciência, manifestação e, se for o caso, arquivamento. 

157. Não sendo apresentada defesa no prazo fixado na notificação, a Supervisão 

Técnica requisitará ao funcionário(a) responsável pela área a realização de Laudo 

de Vistoria simplificado (formulário 02), a fim de averiguar se a situação irregular se 

mantém ou não. 
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158. Se os beneficiários apresentarem defesa, o(a) funcionário(a) de socioeconomia 

juntará os seguintes documentos ao processo e os encaminhará à Supervisão 

Técnica: 

a)  Laudos de Vistoria; 

b)  Notificação; 

c)  Defesa do beneficiário; 

d)  Outros documentos pertinentes; 

159. A Supervisão Técnica, após se manifestar conclusivamente sobre a 

irregularidade, deverá encaminhar os autos à GDH/Grupo de Socioeconomia para 

conferência e análise da documentação apresentada e posterior à DAPD. 

160. A DAPD encaminhará o processo à ACJ para emissão de parecer no prazo de 

10 (dez) dias e subsequente retorno dos autos para decisão, que deverá ser 

proferida pela DAPD no prazo de 20 (vinte) dias, devidamente motivada. 

161. Se a defesa for acolhida, os autos deverão ser remetidos ao GTC para que este 

notifique (modelo 58) os beneficiários, retornando em seguida à DAPD para 

arquivamento no Protocolo. 

162. Se a defesa for indeferida, os beneficiários deverão ser notificados (modelo 59) 

para o saneamento da irregularidade no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não o façam 

serão seguidos os ritos para exclusão. O GTC deverá elaborar o Termo de Exclusão 

de Beneficiário (modelo 44), acostado à contracapa, e sua versão digital para 

publicação na imprensa oficial do Estado. 

 

Da Exclusão do Beneficiário 

163. A DAPD assinará o Termo de Exclusão de Beneficiário (modelo 44) e a 

notificação (modelo 62) para desocupação do lote, a qual deverá ser anexada à 

contracapa, concedendo aos beneficiários irregulares prazo de 05 (cinco) dias para 

desocupar o imóvel voluntariamente ou apresentar recurso no prazo de 5 (cinco) 

dias. Após, encaminhará à GHD/Grupo de Socioeconomia para publicação do 

Termo na imprensa oficial do Estado.  
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164. Publicada a decisão, a GDH encaminhará o processo ao GTC para entrega da 

notificação da DAPD, a qual deverá, preferencialmente, ser feita por Analista de 

Desenvolvimento Fundiário ou Agrário de outro GTC. 

165. Transcorrido este prazo, o(a) funcionário(a) responsável pelo Assentamento 

verificará se o lote foi desocupado e registrará a situação no Laudo de Vistoria 

Simplificado (formulário 02). 

166. Se desocupado o lote no prazo concedido, a Supervisão Técnica convocará o(a) 

próximo(a) candidato(a) habilitado(a) da lista, aprovada pela Comissão de Seleção, 

e encaminhará o processo ao Grupo de Socioeconomia para procedimentos do item 

34.  

167. No caso de os ex-beneficiários solicitarem, por meio de recurso, a revogação da 

exclusão, é importante frisar que caberá à Supervisão Técnica encaminhar os autos 

à apreciação da DAPD. Esta, por sua vez, deverá enviá-los à ACJ para 

manifestação sobre o recurso, como previsto no artigo 46, Inciso V da Lei nº 

10.177/1998.  Assim, só após a emissão do parecer pela ACJ é que a DAPD poderá 

revogar o ato. Em sendo a hipótese, o fará no prazo de 5 (cinco) dias. Ademais, 

caso haja alguma falha processual anterior à decisão de exclusão, esta deverá 

simplesmente ser anulada, e o processo corrigido a partir desse ponto.  

168. Mantida a decisão, a DAPD encaminhará o processo à Diretoria Executiva, a 

qual deverá se pronunciar em 15 (quinze) dias.  

169. Se o recurso for acolhido, os autos deverão ser remetidos à DAPD para 

publicação do Termo de Revogação (modelo 45) e, após, ao GTC para que este 

notifique os beneficiários (modelo 60) da decisão, retornando em seguida à DAPD 

para arquivamento no Protocolo. 

170. Caso o recurso seja indeferido pela Diretoria Executiva, esta deverá publicar a 

decisão e encaminhar os autos à DAPD que, em trâmite direto enviará os autos ao 

GTC para notificar (modelo 62) os beneficiários a desocupar o lote em 05 (cinco) 

dias. 

§ 1º – A decisão da Diretoria Executiva é final e não será objeto de novo 

recurso. 

§ 2º – Esta notificação deve ser entregue, preferencialmente, por Analista de 

Desenvolvimento Fundiário ou Agrário de outro GTC. 
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171. Verificando-se a permanência dos ex-beneficiários após o vencimento do prazo 

de 05 (cinco) dias, o(a) Analista de Desenvolvimento Fundiário ou Agrário será 

chamado(a) para registrar Boletim de Ocorrência do fato e o entregará ao 

funcionário(a) da socioeconomia. Este(a) encaminhará o processo à Supervisão 

Técnica que, em ato continuo, o enviará à DAPD. 

172. A DAPD, entendendo pelo ajuizamento de ação possessória, encaminhará à 

ACJ para providências.  

 

Ocupantes Irregulares 

173. É caracterizado como ocupante irregular: 

a) Todo(a) aquele(a) que ocupa lote ou qualquer outra área de assentamento rural 

sem ter sido regularmente aprovado em Comissão de Seleção e convocado pela 

Fundação ITESP; 

b) Todo(a) aquele(a)que, após ter sido titular de lote nos assentamentos estaduais, 

excluído(a) administrativamente, e que não desocupou o lote no prazo 

concedido.  

174.  Ao ser constatada a ocupação irregular, o(a) funcionário(a) responsável pela 

área elaborará imediatamente o Laudo de Vistoria para Ocupante Irregular 

(formulário 06), descrevendo a situação e, quando possível, a identificação pessoal 

dos ocupantes. 

175.  O(A) funcionário(a) de socioeconomia deverá confeccionar a notificação 

(modelo 63), concedendo prazo de 05 (cinco) dias para desocupação da área. Esta 

notificação deve ser assinada pela Supervisão Técnica e entregue aos ocupantes, 

preferencialmente, por um(a) Analista de Desenvolvimento Fundiário ou Agrário de 

outro GTC. 

Parágrafo único – Caso os ocupantes irregulares possuam cadastro no Sistema de 

Cadastro Eletrônico de candidatos da Fundação ITESP, este será desabilitado, 

podendo ser requerida sua reabilitação depois de sanada a situação de ocupação 

irregular. 

176.  Transcorridos os 05 (cinco) dias, o(a) funcionário(a) responsável pelo 
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assentamento verificará se o lote foi desocupado e registrará a situação atualizada 

em Laudo de Vistoria Simplificado (formulário 02). 

177. Se desocupado o lote no prazo concedido, a Supervisão Técnica convocará os 

próximos candidatos habilitados da lista, aprovada pela Comissão de Seleção, e 

encaminhará o processo ao Grupo de Socioeconomia para os procedimentos do 

item 34.  

178.  Verificando-se a permanência dos ocupantes após o vencimento do prazo 

concedido, o(a) Analista de Desenvolvimento Fundiário ou Agrário de outro GTC 

será chamado para registrar Boletim de Ocorrência do fato e o entregará ao 

funcionário(a) da Socioeconomia. Este(a) encaminhará o processo à Supervisão 

Técnica que, em ato continuo, o enviará à DAPD. 

Parágrafo único - A Supervisão Técnica, ou servidor(a) por ela designado(a)a, 

providenciará a inabilitação dos ocupantes irregulares no Sistema de Cadastro 

Eletrônico de candidatos, caso estes possuam cadastro. 

179. A DAPD encaminhará os autos à Diretoria Executiva que, decidindo pela 

propositura da ação de reintegração de posse, os remeterá à ACJ para ajuizamento 

da Ação de Reintegração de Posse. 

180. Havendo beneficiários no lote, anteriormente à ocupação irregular, devem ser 

seguidos os trâmites para exclusão de beneficiários, conforme descrito por este 

Manual. 

 

Procedimentos da ACJ para Reintegração de Posse por Exclusão de 

Beneficiários ou Ocupação Irregular 

181. São providências da Advocacia e Consultoria Jurídica – ACJ, nos casos de 

reintegração de posse do lote de beneficiários excluídos ou ocupado irregularmente: 

a) Ajuizar a ação de reintegração de posse, com pedido de liminar; 

b) Comunicar, por escrito, ao GTC respectivo sobre a concessão liminar (ou 

sentença) da reintegração de posse; 

c) Promover o andamento da ação judicial, requerendo ao(à) Juiz(a) o que de 

direito; 
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d) Interpor os recursos cabíveis; 

e) Requerer ao(à)  Juiz(a), quando necessário, autorização para dar outra 

destinação aos bens dos ocupantes ou assentados irregulares, depositados sob 

a responsabilidade desta Fundação ou, ainda, aliená-los. 

182. São providências do GTC – Administrativo:  

a) Ciente da concessão de medida liminar, acompanhar a Coordenação Regional 

e/ou o(a) servidor/Analista designado para as tratativas com o(a) Oficial de 

Justiça e demais autoridades competentes, visando garantir os procedimentos 

necessários ao cumprimento da ordem judicial;  

b) Viabilizar veículos e pessoas para transportar os pertences dos 

beneficiários/ocupantes irregulares no limite de, no máximo, 100 quilômetros, 

caso estes, espontaneamente, não os retirem do imóvel;  

c) Exigir os recibos referentes às despesas efetuadas, para eventual pedido judicial 

de ressarcimento; 

d) Viabilizar local, (próprio ou de terceiros), onde os bens deixados pelos ocupantes 

ou assentados irregulares possam ser mantidos; 

e) Assinatura do auto de reintegração de posse pela Coordenação Regional e/ou 

pelo(a) Analista ou servidor(a) do GTC que acompanhar o ato; 

f) Se possível, obter o endereço para onde os beneficiários irregulares irão após 

deixarem a área, para eventual cobrança da verba de sucumbência; 

g) Comunicar a ACJ sobre a ocorrência de algum ato ou fato envolvendo os bens 

depositados; e, em caso de furto, lavrar B.O. e;  

h) Após a reintegração de posse, noticiada pela ACJ, a Coordenação Regional e/ou 

analista o(a) do GTC solicitarão à DAPD e ao respectivo GTC para que os 

próximos candidatos, devidamente homologados pela Comissão de Seleção do 

município, sejam convocados imediatamente.  

183. O(a) Analista de Desenvolvimento Fundiário deverá acompanhar o(a) Oficial de       

Justiça no cumprimento do mandado de reintegração do lote de assentamento.  

184. Sendo necessário(a) depositário(a) para a guarda dos bens, deverá ser indicada 
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a Fundação ITESP, representada pela Diretoria Executiva e/ou dirigentes lotados na 

respectiva Coordenadoria Regional, para tal providência. 

 

Emissão de Certidão para a Previdência Social 

185. Será emitida Certidão de Residência e Atividade Rural (modelo 48) para os 

titulares e respectivos agregados, para fins de previdência social. Para os 

integrantes da composição familiar que residem, mas não trabalham no lote, deverá 

ser emitida Certidão de Residência Rural (modelo 49). 

186. No caso de agregados, o GTC deverá verificar se o(a) solicitante faz parte do 

cadastro dos beneficiários, consultando o Sistema Eletrônico de Beneficiários, e: 

a) No caso de o(a) agregado(a) constar do cadastro, emitir a referida Certidão; 

b) No caso de o(a) agregado(a) não constar na composição familiar e/ou força de 

trabalho, é necessária a atualização cadastral, feita mediante solicitação de 

inclusão, porquanto o(a) agregado(a) oficialmente passará a constar da 

composição familiar a partir da data da solicitação. Assim, a certidão para fins de 

comprovação de atividade rural poderá ser emitida a partir dessa data; 

c) Caso haja algum documento comprobatório de moradia anterior à data do 

pedido de inclusão na composição familiar, este deverá ser juntado ao processo 

ou então mencionado no pedido, se este, eventualmente já constar nos autos. 

Podem ser: cadastro inicial dos candidatos, Laudo de Vistoria, Certidão de 

nascimento\casamento, formulário de Caderneta de Campo, projetos, notas 

fiscais etc. Isto servirá para demonstrar a data de entrada do agregado na 

composição familiar. Documentos sujeitos ao sigilo bancário, como laudos e 

cédulas rurais, somente poderão ser utilizados com autorização do(a) 

requerente.  

Parágrafo Único – O GTC deverá fornecer cópias dos documentos solicitados pelos 

beneficiários, para fins de previdência social. 

187. Após as devidas verificações, a Supervisão Técnica assinará as duas vias da 

Certidão e as entregará aos beneficiários, que acusarão seu recebimento, apondo 

visto e data, arquivando-se, em seguida, uma das vias no prontuário do GTC. 
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Parágrafo único – Cabe ao GTC promover ampla divulgação e campanha voltada à 

conscientização da população atendida quanto à necessidade de manter seu 

cadastro atualizado. 

 

Permissão de Uso para Construção ou Reforma de Imóveis com Fins Sociais 

ou Produção Agropecuária/Agroindustrial 

188. A entidade interessada (Prefeitura, Secretaria de Educação, Secretaria de 

Saúde, Associações, Cooperativas, etc.) em realizar construção ou reforma de 

imóveis em área de assentamento deverá formular o requerimento por escrito, 

preferencialmente em papel timbrado, e protocolá-lo no GTC onde se localiza a área 

pretendida. 

189.  No pedido deverá constar o tamanho da área pretendida, sua localização, 

finalidade a que se destina, qual público será atendido (número de beneficiários, 

outros assentamentos, população do entorno) e obras a serem realizadas 

(construção, reforma, adequações, instalações, outras). 

190. Em caso de construção, deverão ser anexados à solicitação da entidade 

interessada: 

a) Planta em escala do imóvel a ser construído, com as respectivas dimensões e 

legendas, fornecida pelo(a) requerente; 

b) Qualificação do(a) requerente: nome, endereço, RG, CPF e/ou CNPJ; 

c) Localização da área em planta ou croqui do assentamento, elaborado pelo GTC; 

d) Planta e Memorial Descritivo da área pretendida, elaborados pela Diretoria 

Adjunta de Recursos Fundiários – DARF; 

e) Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do(s) responsável(is) 

técnico(s) pela execução da obra; 

f) A solicitação da entidade deve ser referendada pela comunidade por 

manifestação da comunidade diretamente beneficiada, no caso de produção 

agropecuária; 

g) Parecer conclusivo do(a) funcionário(a) responsável pela assistência técnica e 
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extensão rural do local, bem como da Supervisão do GTC, quanto à finalidade e 

destinação, ao interesse da comunidade e ao número de famílias ou 

assentamentos beneficiados. 

191. Em caso de reforma, adequações ou instalações de imóvel já existente, deve-se 

anexar à solicitação os seguintes documentos: 

a) Planta em escala do imóvel a ser reformado, com as respectivas dimensões e 

legendas, fornecida pelo(a) requerente; 

b) Qualificação do(a) requerente: nome, endereço, RG, CPF e/ou CNPJ; 

c) Localização da área em planta ou croqui do assentamento, elaborado pelo GTC; 

d) Fotos e descrição da situação atual do imóvel, tais como: tipo de construção 

(alvenaria, madeira, barro, etc.), número de cômodos, benfeitorias existentes 

(água, eletrificação, esgoto, etc.), estado de conservação e utilização atual; 

e) Qualificação do(a) requerente: nome, endereço, RG, CPF e/ou CNPJ; 

f) Planta e Memorial descritivo da área pretendida, elaborados pela DARF; 

g) Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do(s) responsável(is) 

técnico(s) pela execução da reforma; 

h) Solicitação da entidade, referendada por manifestação da comunidade 

diretamente beneficiada, no caso de produção agropecuária;  

i) Parecer conclusivo do(a) funcionário(a) responsável pela assistência técnica e 

extensão rural do local, bem como da Supervisão do GTC, quanto à solicitação, 

manifestando-se sobre sua finalidade, comunicando ainda, o interesse da 

comunidade e qual o número de famílias ou assentamentos a serem 

beneficiados. 

192. A Supervisão Técnica deverá confeccionar um memorando e anexar os 

documentos apontados nos itens 190 ou 191, encaminhando toda a documentação 

à GDH/ Grupo de Gestão Social ou à Gerência de Produção e Renda (Grupo de 

Agronegócios ou Grupo de Sistemas Produtivos), que: 

a) Solicitará à DAPD a abertura de processo administrativo com posterior retorno 

ao Grupo; 
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b) Emitirá parecer quanto, conforme o caso, à adequação da solicitação aos 

programas sociais ou à produção agropecuária desenvolvidos naquele 

assentamento e encaminhará o processo para deliberação da DAPD. 

193. Se a manifestação da DAPD for favorável ao pedido, os autos serão submetidos 

à análise da ACJ e, após, à Diretoria Executiva. Esta, se de acordo, encaminhará 

para apreciação, conforme o caso, ao Conselho Curador da Fundação ITESP ou ao 

Conselho do Patrimônio Imobiliário do Estado de São Paulo. 

194. Aprovado o pleito, os autos deverão ser remetidos à DARF – Grupo de Cadastro 

– para emissão do Termo de Permissão de Uso, em 03 (três) vias, os quais serão 

assinados pela Diretoria Executiva e a entidade interessada. 

195.  Após colhidas as assinaturas, será publicado extrato do Termo no DOE, 

retornando o processo à DARF para registro no Sistema de Assentamentos e 

posterior arquivamento no Protocolo. 

 

Autorização de Instalação de Atividade Secundária – Estabelecimento 

Comercial 

196. Os beneficiários titulares do lote, desde que estejam em situação regular, 

poderão solicitar à Fundação ITESP autorização para implementar atividades 

econômicas secundárias, desde que observados: 

I – O cumprimento e a caracterização da atividade principal, prevista na Lei 

Estadual nº 4.957/1985, alterada pela Lei Estadual nº 16.115/2016 e 

regulamentada pelo Decreto nº 62.738/2017, que dispõe sobre os Planos 

Públicos de Valorização e Aproveitamento dos Recursos Fundiários, qual seja, 

de desenvolver, com força de trabalho familiar necessária, o máximo 

aproveitamento agropecuário ou florestal possível do lote; 

II – A segurança e o bem-estar da comunidade pertencente ao assentamento; 

III – A compatibilidade da nova prática econômica que se deseja instalar, com as 

necessidades da comunidade de assentados, contribuindo para o 

desenvolvimento e permanência da atual e das futuras gerações no campo; 

IV – A decisão da própria comunidade beneficiada pela atividade; 
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V – Os estritos limites do lote que regularmente ocupa; 

VI – O cumprimento das obrigações previstas nos Termos de 

Autorização/Permissão de Uso ou no Contrato de Concessão de Uso, ou outro 

instrumento jurídico que vier a substituí-lo. 

197. O GTC deverá fornecer a Solicitação de Instalação de Estabelecimento ou 

Atividade Comercial (modelo 29), a qual deverá: 

I – Conter a assinatura e anuência de ambos os titulares do lote; 

II – Ser referendada por abaixo-assinado da comunidade diretamente 

beneficiada; 

III – Constar os critérios delimitadores da atividade, tais como: 

(1) Horário de funcionamento; 

(2) Produtos que serão comercializados; 

(3) Compromisso de praticar varejo, e não atacado, bem como de operar 

com preços mínimos de mercado e; 

(4) Outros critérios a serem decididos pela própria comunidade. 

198. Nos assentamentos com número igual ou superior a 60 (sessenta) famílias 

assentadas, a atividade deverá ser consentida por no mínimo 30 (trinta) famílias 

regularmente assentadas. Nos assentamentos com menos de 60 (sessenta) 

famílias, a atividade deverá ter a concordância de 50% mais 1 (uma) das famílias 

beneficiárias.  

199. Recebido o pedido, o(a) funcionário(a) de socioeconomia localizará o processo 

dos beneficiários por meio do sistema de Protocolo e solicitará seu desarquivamento 

e envio ao GTC. Na sequência, tramitará o processo ao funcionário(a) responsável 

pela área para a realização de Laudo de Vistoria Completo (formulário 04), com 

parecer quanto às implicações positivas ou negativas da instalação da atividade 

comercial pretendida. 

200.  O(a) funcionário(a) responsável pela área retornará o processo ao funcionário(a) 

de socioeconomia e este anexará o requerimento dos beneficiários interessados, o 

abaixo-assinado e o Laudo de Vistoria e encaminhará o processo à Supervisão 
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Técnica. Esta deve se manifestar conclusivamente sobre a viabilidade da solicitação 

e enviar os autos à GDH/Grupo de Grupo de Gestão Social. 

201. O Grupo de Gestão Social fornecerá parecer sobre a instrução do pedido e a 

conveniência da instalação de atividade comercial, e emitirá o Termo de Autorização 

de Instalação de Atividade Secundária (modelo 47) em 3 (três) vias, anexando-o à 

contracapa do processo. 

202. A primeira via deverá ser entregue aos requerentes, a segunda via juntada ao 

processo e a terceira via arquivada no prontuário dos beneficiários no GTC. Feito 

isso, o processo será remetido à DAPD com sugestão de arquivamento no 

Protocolo. 

203. Se indeferida a solicitação, a DAPD deverá encaminhar o processo ao GTC para 

este dar ciência aos beneficiários acerca da decisão (modelo 53).  

204. Os(as) assentados(as) interessados em constituir atividades comerciais 

secundárias em seus lotes estão obrigados a observar as necessárias licenças 

estaduais ou municipais impostas pela legislação quanto à respectiva instalação e 

funcionamento, dentro do prazo máximo de 90 (noventa) dias. 

205. Quando observados desvios nas finalidades inicialmente elencadas para a 

atividade comercial, ou a perda da capacidade de exploração agropecuária, em 

função da atividade secundária desenvolvida, esta deverá cessar de imediato, sob 

pena de ser caracterizada como nociva ao assentamento, devendo, portanto, ser 

tratada como irregular, seguindo-se os trâmites contidos nos itens 150-162.  

Parágrafo único – Ao optar por instalação de estabelecimento comercial com CNPJ, 

os beneficiários deverão ser comunicados formalmente sobre a perda da condição 

de segurados especiais do INSS.  

 

Dos Planos Provisórios de Valorização e Aproveitamento dos Recursos 

Fundiários 

206. Para atender a situações emergenciais poderão ser elaborados, em caráter 

excepcional, Planos Provisórios de Valorização e Aproveitamento dos Recursos 

Fundiários, os quais serão disponibilizados aos beneficiários, sob as seguintes 

condições: 
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a) Terão duração máxima de 3 (três) anos; 

b) Serão implantados pela Fundação ITESP por meio de autorização administrativa 

de terras, de forma unilateral, discricionária e precária; 

c)  Serão dispensados da observância dos momentos, etapas e fases previstas na 

Lei nº 4.957/1985 

207. Os beneficiários dos Planos Provisórios serão cadastrados pela Fundação 

ITESP e a eles será outorgado o Termo de Autorização de Uso do lote (TAU). 

Parágrafo único – Casos não previstos nos procedimentos deste Manual e que 

denotem dúvidas quanto às possibilidades jurídicas poderão ser encaminhados pela 

DAPD à ACJ para análise e parecer. 

208. A DAPD deverá encaminhar relatório mensal à Diretoria Executiva até o 5º dia 

útil do mês subsequente, com o registro dos atos até então praticados. 
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ANEXO – 01  

Lei nº 4.957, de 30 de janeiro de 1985 (Atualizada até a Lei n° 16.115, de 14 de 

janeiro de 2016) 

Dispõe sobre planos públicos de valorização e aproveitamento 
dos recursos fundiários. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei: 

 

Artigo 1º - O Estado desenvolverá planos públicos de valorização e aproveitamento de seus 
recursos fundiários, para: (NR) 

I - promover a efetiva exploração agropecuária ou florestal de terras que se encontrem 
ociosas, subaproveitadas ou aproveitadas inadequadamente, com uso sustentável e capaz 
de operar segundo padrões tecnológicos apropriados; (NR) 

II - criar oportunidades de trabalho e de progresso social e econômico a trabalhadores rurais 
sem terras ou com terras insuficientes para a garantia de sua subsistência. (NR) 

Parágrafo único - Para os fins desta lei, consideram-se: (NR) 

1 - recursos fundiários: os imóveis rurais a qualquer tempo incorporados ao patrimônio das 
entidades da administração direta e indireta do Estado, excluídas as áreas de preservação 
permanente, as de uso legalmente limitado e as efetivamente utilizadas em programas de 
pesquisa, experimentação, demonstração e fomento; (NR) 

2 - uso sustentável: exploração do lote de acordo com as diretrizes traçadas no projeto 
técnico apresentado pela Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo “José 
Gomes da Silva” - ITESP, vinculada à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, 
deste Estado, em especial práticas que evitem o esgotamento do solo e a erosão, entre 
outros fatores que possam comprometer os recursos naturais e a continuidade do processo 
produtivo; (NR) 

3 - trabalhador rural: pessoa física que explore atividade agropecuária, pesqueira e 
congêneres, na condição de usufrutuário, possuidor, parceiro ou meeiro, comodatário ou 
arrendatário, comprovando experiência mínima de 3 (três) anos, ou aquele que se enquadre 
nos conceitos do artigo 3º da Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006, e artigo 11, 
inciso VII, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991. (NR) 

- Artigo 2º com redação dada pela Lei nº 16.115, de 14/01/2016. 

Artigo 2º - Os planos públicos, a que se refere o artigo 1º desta lei, deverão: (NR) 

I - propiciar o aumento da produção agrícola, a instalação e elevação da produção 
agroindustrial e prestação de serviços ambientais; (NR) 

http://www.al.sp.gov.br/norma?id=176990
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II - propiciar ocupação estável, renda adequada e meios de desenvolvimento cultural e 
social a seus beneficiários; (NR) 

III - assegurar a plena participação dos trabalhadores rurais, reunidos em sociedades civis 
de tipo associativo ou cooperativas, em todas as fases de sua elaboração e de sua 
execução; (NR) 

IV - implantar, quando for o caso, assentamentos de trabalhadores rurais em que os 
beneficiados pelos planos públicos poderão contar com os recursos disponíveis nos 
programas e ações voltadas para a reforma agrária e para o desenvolvimento da agricultura 
familiar. (NR) 

- Artigo 2º com redação dada pela Lei nº 16.115, de 14/01/2016. 

Artigo 3º - Os planos públicos, de que trata esta lei, serão desenvolvidos em duas etapas 
distintas e sucessivas 

I - Etapa Experimental; 

II - Etapa Definitiva. 

Artigo 4º - A Etapa Experimental, tendo por objetivo preparar, capacitar e adaptar 
trabalhadores rurais para a exploração racional e econômica de terras, obedecerá aos 
seguintes momentos: 

I - planejamento; 

II - seleção de beneficiários; 

III - outorga de permissão de uso de terras. 

Artigo 5º - Vetado. 

Artigo 6º - O planejamento será formulado para cada imóvel individualmente considerado, 
em duas fases: 

I - elaboração de anteprojeto técnico, com definição de diretrizes básicas pela Fundação 
ITESP; (NR) 

- Inciso I com redação dada pela Lei nº 16.115, de 14/01/2016. 

II - detalhamento do projeto consequente, com a contribuição dos beneficiários 
selecionados. 

Artigo 7º - A seleção dos beneficiários, com base no anteprojeto técnico a que se refere o 
inciso I do artigo 6º desta lei, será classificatória e exclusiva de trabalhadores rurais, 
obedecendo a procedimento público, realizado no município em que se localize 
preponderantemente o imóvel, por Comissão de Seleção, órgão colegiado, composta pelos 
seguintes membros: (NR) 

I - um representante da Fundação ITESP, que será o Presidente; (NR) 

II - um representante da Câmara Municipal; (NR) 

III - um representante da Prefeitura Municipal; (NR) 

http://www.al.sp.gov.br/norma?id=176990
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IV - um analista designado pelo Escritório de Desenvolvimento Rural da Coordenadoria de 
Assistência Técnica Integral da Secretaria de Agricultura e Abastecimento; (NR) 

V - um representante da categoria dos trabalhadores rurais indicado pelo Conselho Estadual 
de Desenvolvimento da Agricultura Familiar - CEDAF/SP; (NR) 

VI - dois representantes da sociedade civil, escolhidos pelos anteriores. (NR) 

§ 1° - A Procuradoria Geral do Estado poderá participar da Comissão de Seleção, mediante 
a solicitação da Fundação ITESP, quando da provocação de qualquer dos seus membros. 
(NR) 

§ 2º - O funcionamento da Comissão de Seleção será regulamentado por decreto. (NR) 

§ 3º - São critérios obrigatórios mínimos para aprovação do cadastro do candidato aos 
planos públicos: (NR) 

1 - ser brasileiro nato ou naturalizado; (NR) 

2 - ser trabalhador rural e comprovar experiência mínima, nos termos do item “3” do 
parágrafo único do artigo 1º desta lei; (NR) 

3 - comprovar residência permanente, por mais de 2 (dois) anos ininterruptos, na região do 
Estado onde se localize o assentamento; (NR) 

4 - ser maior de dezoito anos ou emancipado; (NR) 

5 - não exercer função pública em órgãos da administração direta, autarquias, fundações, ou 
em órgãos paraestatais civis ou militares, ou estar investido em atribuições parafiscais da 
administração federal, estadual ou municipal; (NR) 

6 - não ser proprietário, cotista, acionista ou sócio no exercício de atividade empresarial; 
(NR) 

7 - não ter sido beneficiário de programa de reforma agrária ou de planos públicos de 
valorização dos recursos fundiários, estadual ou federal, salvo por separação do casal; (NR) 

8 - não ser réu de sentença condenatória à pena privativa de liberdade transitada em 
julgado, não prescrita e não cumprida; (NR) 

9 - não serem ambos os titulares aposentados por invalidez; (NR) 

10 - não serem ambos os titulares portadores de deficiência física ou mental, cuja 
incapacidade os impossibilite totalmente para o trabalho agrícola, ressalvados os casos em 
que laudo médico garanta que a deficiência apresentada não prejudica o exercício da 
atividade agrícola. (NR) 

§4º - Os critérios dos itens “1”, “3”, “4”, “5”, “6”, “7” e “8” do § 3º deste artigo se aplicam ao 
titular e cotitular do cadastro. (NR) 

- Artigo 2º com redação dada pela Lei nº 16.115, de 14/01/2016. 

Artigo 8º - A outorga de permissão de uso do imóvel, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, 
contemplará trabalhadores rurais selecionados, constando do respectivo termo: (NR) 

- Artigo 2º com redação dada pela Lei nº 16.115, de 14/01/2016. 

http://www.al.sp.gov.br/norma?id=176990
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I - o prazo, o preço e a periodicidade do pagamento da permissão, se onerosa; 
II - a obrigatoriedade da exploração racional, direta, pessoal ou familiar, da terra pelos 
permissionários; 

III - os encargos eventualmente assumidos, em especial pelos créditos de fomento e 
financiamentos, pelos permissionários, para a exploração do lote, os quais serão 
responsáveis pelo seu cumprimento. (NR) 

- Artigo 2º com redação dada pela Lei nº 16.115, de 14/01/2016. 

Artigo 9º - A Etapa Definitiva terá lugar mediante: 

I - avaliação do projeto cumprido durante a Etapa Experimental; 

II - análise da proposta do beneficiário, para continuidade da exploração do lote; (NR) 

- Artigo 2º com redação dada pela Lei nº 16.115, de 14/01/2016. 

III - outorga de concessão de uso de terras. 

Artigo 10 - A avaliação do projeto cumprido durante a Etapa Experimental será feita por 
meio de laudo técnico da Fundação ITESP, indicativo e comprobatório: (NR) 
I - da exploração racional, direta, pessoal ou familiar da terra; (NR) 

II - da moradia dos beneficiários na localidade; (NR) 

III - da capacidade financeira e socioeconômica do beneficiário; (NR) 

IV - da observância dos limites e das restrições ambientais para o uso do lote; (NR) 
V - do cumprimento de todos os deveres assumidos na etapa anterior. (NR) 

Parágrafo único - O laudo técnico apontará a capacidade econômica e financeira, 
considerando, entre outros critérios fixados em decreto, a rentabilidade obtida na exploração 
do lote durante a fase experimental e a capacidade de investimento do beneficiário para a 
continuidade da exploração na fase definitiva. (NR) 

-- Artigo 2º com redação dada pela Lei nº 16.115, de 14/01/2016. 

Artigo 11 - A proposta dos beneficiários deverá conter a forma preconizada para a 
concessão do uso das terras, de forma alternativa ou cumulativa: (NR) 
I - em parcelas individuais entre os beneficiários, com fixação individualizada dos limites 
para exploração; (NR) 

II - em forma de cooperativa de produção. (NR) 

- Artigo 2º com redação dada pela Lei nº 16.115, de 14/01/2016. 

Artigo 12 - Do contrato de concessão de uso constarão, obrigatoriamente, além de outras 
que forem estabelecidas pelas partes, cláusulas definidoras: (NR) 
I - da exploração das terras, direta, pessoal ou familiar, sob pena de sua rescisão unilateral 
pelo outorgante; (NR) 

II - da residência dos beneficiários na localidade de situação das terras; (NR) 

http://www.al.sp.gov.br/norma?id=176990
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III - do pagamento do preço ajustado para a concessão, se onerosa, conforme laudo técnico 
previsto no artigo 10 desta lei, cuja inadimplência ensejará a rescisão do respectivo contrato; 
(NR) 

IV - da indivisibilidade e da intransferibilidade das terras, a qualquer título, sem autorização 
prévia e expressa do outorgante. (NR) 

§ 1º - No falecimento do outorgado, titular do lote, poderão os herdeiros necessários, assim 
entendidos aqueles indicados no artigo 1.845 do Código Civil, encaminhar requerimento à 
Fundação ITESP, postulando a sucessão dos direitos previstos na Concessão de Uso, 
conforme procedimento previsto em decreto. (NR) 

§ 2º - Nos casos de incapacidade do outorgado, titular do lote, os membros da composição 
familiar, desde que em situação regular, poderão adotar o mesmo procedimento previsto no 
§1º deste artigo, a fim de alterar a titularidade da concessão de uso. (NR) 

§ 3° - A concessão de uso poderá autorizar parceria agrícola entre os membros do núcleo 
familiar residentes no lote, nas situações e formas previstas no decreto regulamentador. 
(NR) 

- Artigo 2º com redação dada pela Lei nº 16.115, de 14/01/2016. 

Artigo 13 - Para atender a situações emergenciais, reconhecidas pela Fundação ITESP, 
poderão ser elaborados planos provisórios de aproveitamento e valorização dos recursos 
fundiários do Estado, com duração máxima de 3 (três) anos, executando-se por meio de 
autorização administrativa, unilateral, discricionária e precária, de uso de terras pelos 
respectivos beneficiários, dispensada a observância dos momentos, etapas e fases 
previstas nos artigos anteriores, conforme requisitos previstos em decreto. (NR) 

- Artigo 2º com redação dada pela Lei nº 16.115, de 14/01/2016. 

Artigo 14 - A elaboração e o desenvolvimento dos planos públicos de que trata esta lei 
serão atribuições da Fundação ITESP. (NR) 

- Artigo 2º com redação dada pela Lei nº 16.115, de 14/01/2016. 

Artigo 15 - No caso de impossibilidade da continuidade da exploração do lote, os 
beneficiários titulares do lote ou seus herdeiros necessários, no caso de falecimento, desde 
que em situação regular, poderão requerer à Fundação ITESP a elaboração de laudo de 
vistoria para apuração das benfeitorias úteis e necessárias por eles erigidas, nos termos 
disciplinados em decreto. (NR) 

- Artigo 2º com redação dada pela Lei nº 16.115, de 14/01/2016. 

Artigo 16  - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Palácio dos Bandeirantes, 30 de dezembro de 1985. 

 

 
FRANCO MONTORO 

 

http://www.al.sp.gov.br/norma?id=176990
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ANEXO –02 
 

DECRETO Nº 62.738, DE 31 DE JULHO DE 2017 

 
Regulamenta a Lei nº 4.957, de 30 de dezembro de 1985, com 
as alterações introduzidas pela Lei nº 16.115, de 14 de janeiro 
de 2016, que dispõe sobre Planos Públicos de Valorização e 
Aproveitamento dos Recursos Fundiários e institui, no âmbito 
da Fundação ITESP, o Programa Paulista da Agricultura de 
Interesse Social Familiar – PPAIS Família, e dá providências 
correlatas. 

 
 

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais, Decreta: 
 
 
Título I 

Do Incentivo do Estado 

ARTIGO 1º - O Estado incentivará a exploração agropecuária ou florestal de seus recursos 
fundiários ociosos, subaproveitados ou aproveitados inadequadamente, bem como de suas 
terras devolutas arrecadadas em processos discriminatórios ou reivindicatórios, criando 
oportunidades de trabalho e de progresso econômico e social a trabalhadores rurais sem 
terras ou com terras insuficientes para garantia de sua subsistência. 

§ 1º - Os recursos fundiários que se enquadrem nas situações descritas no “caput” deste 
artigo, excluídos os de preservação permanente, os de uso legalmente limitado e os 
efetivamente utilizados em programas de pesquisa, experimentação, demonstração e 
fomento, serão objeto de estudos técnicos pela Fundação ITESP, indicativos de sua 
adequação à implantação dos planos públicos de valorização e aproveitamento, e 
encaminhados aos órgãos competentes para a sua regular transferência nos termos do 
artigo 5º da Lei nº 10.207, de 8 de janeiro de 1999. 

§ 2º - Os estudos técnicos a que se refere o parágrafo anterior deverão conter 
obrigatoriamente o levantamento do meio físico, a adequação do imóvel, indicações de 
localização, dimensões da área e de seu aproveitamento. 

§ 3º - O acesso aos planos públicos de valorização e aproveitamento será exclusivo de 
trabalhadores rurais sem terras ou com terras insuficientes para a sua subsistência, que 
comprovem residência permanente por mais de 2 (dois) anos ininterruptos na região de 
localização do assentamento, estejam regularmente inscritos no cadastro da Fundação 
ITESP e sejam selecionados para tal fim, em procedimento público. 

§ 4º - Fica instituído, no âmbito da Fundação Instituto de do Estado de São Paulo “José 
Gomes da Silva” – ITESP, vinculada à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, o 
Programa Paulista da Agricultura de Interesse Social Familiar – PPAIS Família, destinado à 
implementação da Política Agrária Paulista objeto deste decreto. 

Título II 

Das definições legais 
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ARTIGO 2º - Considera-se trabalhador rural, para os fins do disposto neste decreto: 

I - a pessoa física que explore atividade agropecuária, pesqueira e congêneres, na condição 
de usufrutuário, possuidor, parceiro ou meeiro, comodatário ou arrendatário, comprovando 
experiência mínima de 3 (três) anos; 

II - aquele que se enquadrar nos conceitos definidos no artigo 3º da Lei federal n.º 11.326, 
de 24 de julho de 2006, e no inciso VII do artigo 11 da Lei federal n.º 8.213, de 24 de julho 
de 1991. 

Parágrafo Único - O percentual mínimo da renda familiar que deve ser originada de 
atividades econômicas do estabelecimento ou empreendimento rural a que se refere o inciso 
III do artigo 3º da Lei federal n.º 11.326, de 24 de julho de 2006, é de 51% (cinquenta e um 
por cento). 

ARTIGO 3º - Considera-se terra insuficiente para o acesso aos planos públicos de que trata 
este decreto aquela com área de até quatro módulos fiscais, que seja incapaz de garantir a 
subsistência e progresso socioeconômico da família do trabalhador rural. 

§ 1º - Os trabalhadores rurais com terras insuficientes para a sua subsistência deverão, no 
momento do cadastro, fornecer documentos e informações a respeito de sua(s) 
propriedade(s), força de trabalho familiar e demais informações de interesse da Fundação 
ITESP. 

§ 2º - A Fundação ITESP elaborará laudo conclusivo sobre a condição de insuficiência das 
terras, que deverá conter: 

1. critérios agronômicos: condições de meio físico, recursos hídricos, existência de áreas 
ambientalmente protegidas, tipo de solo, condição de fertilidade, estado de conservação, 
relevo e cobertura vegetal da propriedade, permitindo identificar as áreas cultiváveis e 
avaliar, a partir da aptidão climática, o potencial produtivo das terras e suas limitações; 

2. critérios socioeconômicos: infraestrutura de acesso à propriedade, disponibilidade de 
energia elétrica, possibilidade de acesso aos serviços básicos de saúde e educação e 
mercado consumidor; 

3. conclusão da insuficiência das terras, considerado o conceito do módulo rural constante 
dos incisos II e III do artigo 4º da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964. 

Título III 

Da Etapa Experimental 

Capítulo I 

Do Planejamento 

ARTIGO 4º - Consideram-se objetivos da Etapa Experimental dos planos públicos de 
valorização e aproveitamento dos recursos fundiários, nos termos do artigo 4º da Lei nº 
4.957, de 30 de dezembro de 1985: 

I – a preparação do beneficiário para a racional e eficiente exploração agrícola; 

II – a capacitação do beneficiário para administração e gerenciamento de sua produção; 
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III – a adaptação do beneficiário, sua composição familiar e força de trabalho à comunidade 
e vida rural; 

IV – a exploração racional e econômica das terras, aquela que apresente de forma eficiente 
o desenvolvimento socioeconômico das famílias beneficiárias e a elevação da produção 
agrícola, justificando desta forma o uso das terras públicas envolvidas e garantindo a 
conservação dos seus recursos naturais. 

ARTIGO 5º - O planejamento será formulado para cada imóvel individualmente considerado, 
em duas fases: 

I - elaboração do anteprojeto técnico, com definição das diretrizes básicas pela Fundação 
ITESP, conterá informações do planejamento territorial, da adequação agrícola do imóvel, 
levantamento do meio físico, indicações de localização e dimensões das áreas de 
preservação permanente, de reserva legal, sistema viário, áreas de uso comunitário e de 
uso agrícola, dimensionando o tamanho da parcela destinada a cada família; 

II - O detalhamento do projeto consequente, com a contribuição dos beneficiários 
selecionados. 

ARTIGO 6º - A aferição do aumento da produção agrícola, da ocupação estável, da renda 
adequada e do desenvolvimento cultural e social dos beneficiários dos Planos Públicos será 
realizada por laudos técnicos, por assentamento, elaborados a cada dois anos, no âmbito da 
Fundação ITESP, que deverão conter: 

I – nome do assentamento e data da implantação; 

II – número de lotes e data de ingresso das famílias; 

III – tipo de exploração predominante, financiamentos e programas aplicados; 

IV - renda média das famílias assentadas; 

V - incidência de irregularidades de beneficiários e pedidos de desistências da exploração 
do lote; 

VI – dados sociais. 

Capítulo II 

Da Seleção dos Beneficiários 

ARTIGO 7º - A seleção de beneficiários dos planos públicos de valorização e 
aproveitamento dos recursos fundiários será classificatória e destinada exclusivamente a 
trabalhadores rurais, por meio de procedimento público, sempre que houver disponibilidade 
de lotes agrícolas, realizado por Comissão de Seleção, órgão colegiado, no município onde 
se localizar preponderantemente o imóvel. 

ARTIGO 8º - O cadastro dos candidatos será realizado nas unidades da Fundação ITESP e 
terá abrangência regional, objetivando a habilitação de candidatos da região em que se 
realiza o processo de seleção. 

§ 1º - Para o cadastro serão exigidos, nos termos do §3º do artigo 7º da Lei n.º 4.957, de 30 
de dezembro de 1985, documentos que comprovem a qualificação do candidato, do seu 
cônjuge ou companheiro e de seus dependentes, o tempo de trabalho na 
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atividade rural e a opção de município. 

§ 2º - O cadastro terá validade de 2 (dois) anos, período no qual as suas informações 
poderão ser atualizadas por iniciativa do próprio interessado. 

§ 3º - A Fundação ITESP manterá banco de dados dos interessados cadastrados. 

ARTIGO 9º - O exercício na atividade rural deverá ser comprovado pela apresentação de 
documentos, tais como: 

I – Carteira de trabalho com registro de atividade agrícola; 

II – Notas fiscais ou outros documentos fiscais que demonstrem a compra de 
produtos/insumos agropecuários; 

III - Comprovante de empréstimo bancário para fins de atividade rural; 

IV - Declaração Anual de Produtor – DIAP (Declaração de Informações e Apuração) ou 
DIAC (Documento de Informação e Atualização Cadastral do ITR – Imposto sobre a 
Propriedade Territorial Rural); 

V - Blocos de Notas de produtor rural e/ou notas fiscais de compra e venda realizadas pelo 
produtor rural, em nome do candidato; 

VI - Contratos de arrendamento, parceria ou comodato rural; 

VII – outros documentos a serem especificados em portaria editada pela Fundação ITESP. 

ARTIGO 10 - A Comissão de Seleção, órgão colegiado, será composta pelos seguintes 
membros, com respectivos suplentes: 

I - um representante da Fundação ITESP, que será o Presidente; 

II - um representante da Câmara Municipal; 

III - um representante da Prefeitura Municipal; 

IV - um analista designado pelo Escritório de Desenvolvimento Rural da Coordenadoria de 
Assistência Técnica Integral, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento; 

V - um representante da categoria dos trabalhadores rurais indicado pelo Conselho Estadual 
de Desenvolvimento da Agricultura Familiar - CEDAF/SP; 

VI - dois representantes da sociedade civil, escolhidos pelos anteriores. 

Parágrafo único - A Procuradoria Geral do Estado poderá participar da Comissão de 
Seleção mediante solicitação da Fundação ITESP, por provocação de qualquer de seus 
membros, sendo oficiada, por meio da Procuradoria Regional do local da seleção, com 
antecedência mínima de 15 (quinze) dias. 

ARTIGO 11 - Os membros da Comissão de Seleção serão convocados por seu Presidente 
com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis. 

ARTIGO 12 - A Comissão de Seleção deliberará por maioria simples, presente a maioria de 
seus membros; em caso de empate, o Presidente proferirá seu voto. 
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ARTIGO 13 - O mandato dos membros da Comissão de Seleção será de 2 (dois) anos, 
admitida a recondução. 

ARTIGO 14 - Os atos da Comissão de Seleção serão registrados em processo 
administrativo próprio, no âmbito da Fundação ITESP, e suas decisões serão lavradas em 
atas, que deverão ser publicadas na imprensa oficial do Estado. 

ARTIGO 15 - A Comissão de Seleção, mediante a publicação de edital na imprensa oficial 
do Estado e afixação de cópia na respectiva unidade da Fundação ITESP, dará ampla 
divulgação dos critérios de pontuação dos candidatos, do número de lotes agrícolas 
disponíveis e dos nomes dos assentamentos em que se localizem os lotes. 

Parágrafo único - Para efeito de análise e classificação dos candidatos, a Comissão de 
Seleção fixará data limite para utilização das informações contidas no banco de dados. 

ARTIGO 16 - Regimento Interno da Comissão de Seleção, que disciplinará de maneira 
pormenorizada seus atos, será editado por portaria do Diretor Executivo da Fundação 
ITESP. 

ARTIGO 17 - É critério obrigatório para aprovação do cadastro do candidato aos planos 
públicos, além daqueles previstos no § 3º do artigo 7º da Lei nº 4.957, de 30 de dezembro 
de 1985, que o candidato não seja ocupante irregular em lote de assentamento estadual ou 
federal. 

ARTIGO 18 – Terá preferência no cadastro de acesso aos planos públicos de valorização e 
aproveitamento dos recursos fundiários o empregado assalariado permanente do imóvel 
arrecadado, desde que preenchidos os demais requisitos constantes na Lei nº 4.957, de 30 
de dezembro de 1985 e neste decreto. 

ARTIGO 19 - O cadastro será válido na circunscrição administrativa da Coordenação 
Regional da Fundação ITESP em que tiver sido elaborado, sendo vedado o cadastramento 
do mesmo candidato, de seu cônjuge ou companheiro, em mais de uma região. 

ARTIGO 20 - O candidato será inabilitado, a qualquer tempo, no caso de se tornar ocupante 
irregular de recurso fundiário objeto de plano público de valorização e aproveitamento, ou 
quando verificados os impedimentos previstos no artigo 17 deste decreto. 

ARTIGO 21 – Os candidatos habilitados serão devidamente pontuados, de acordo com os 
critérios definidos pela Comissão de Seleção constantes de edital, e classificados em ordem 
decrescente de pontos. 

Parágrafo único - Durante o procedimento seletivo, a Comissão de Seleção entrevistará 
pessoalmente os candidatos a fim de apurar a exatidão das informações cadastrais, bem 
como poderá efetuar pesquisa de seus perfis junto às Prefeituras Municipais, ao Instituto 
Nacional de Seguridade Social - INSS, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária - INCRA, à Junta Comercial do Estado de São Paulo e a outros órgãos estaduais. 

ARTIGO 22 – Havendo empate na lista de classificação terá preferência, na seguinte ordem, 
o candidato que: 

I - exercer atividades rurais compatíveis com a forma de exploração preconizada para o 
projeto de assentamento; 

II – tiver família mais numerosa, cujos membros exerçam atividade agropecuária; 

III - comprovar maior tempo de trabalho agrícola; 
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IV – for dependente legal ou agregado(a) de beneficiário(a) assentado(a); 

V - for mulher que, independentemente do seu estado civil, seja responsável pela maior 
parte do sustento material de seus dependentes; 

VI – integrar acampamento situado no município em que está localizado o projeto de 
assentamento. 

ARTIGO 23 – O Presidente da Comissão de Seleção publicará na imprensa oficial do 
Estado lista provisória dos candidatos pontuados e, eventualmente, inabilitados. 

§ 1º - O candidato inabilitado será notificado pela Comissão de Seleção, mediante 
publicação na imprensa oficial do Estado, com cópia afixada na respectiva unidade da 
Fundação ITESP. 

§ 2º - Da decisão de que trata o §1º deste artigo, caberá recurso com efeito suspensivo, no 
prazo de 15 (quinze) dias a contar da publicação na imprensa oficial do Estado, endereçado 
ao Presidente da Comissão, que poderá reconsiderar o ato mediante submissão ao órgão 
colegiado. 

§ 3º - Mantido o ato, o recurso será encaminhado à autoridade competente para conhecer 
do recurso. 

§ 4º - O candidato poderá ser novamente habilitado se superados os impedimentos 
previstos no artigo 17 deste decreto. 

§ 5º - Em caso de nova inabilitação, a reabilitação do cadastro ocorrerá mediante justificativa 
a ser analisada pela Fundação ITESP. 

§ 6º - Após o julgamento dos recursos, a lista dos candidatos habilitados e classificados será 
homologada pelo Diretor Executivo da Fundação ITESP, com prévia oitiva do órgão de 
consultoria jurídica. 

§ 7º - A lista dos candidatos habilitados e classificados terá prazo de validade de 6 (seis) 
meses contados de sua publicação. 

ARTIGO 24 – As condições e as vedações exigidas no momento do cadastro deverão ser 
observadas durante a exploração do lote, em ambas as fases previstas no artigo 3º da Lei nº 
4.957, de 30 de dezembro de 1985, salvo casos excepcionais a serem disciplinados pela 
Fundação ITESP. 

Capítulo III 

Da Permissão de Uso 

ARTIGO 25 - Aos trabalhadores rurais, regularmente selecionados e convocados, serão 
outorgados Termos de Permissão de Uso - TPU do imóvel, pelo Diretor Executivo da 
Fundação ITESP. 

§ 1º - Do TPU constarão os direitos e deveres do permissionário, bem como: 

1. que será considerada como sua composição familiar aquela por ele registrada no banco 
de dados da Fundação ITESP; 

2. o prazo de vigência da permissão, que será, no mínimo, de 5 (cinco) anos; 
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3. o preço e a periodicidade do pagamento da permissão, se onerosa; 

4. os encargos eventualmente assumidos e não quitados, em especial pelos créditos de 
fomento e financiamentos, pelos permissionários, para a exploração do lote, os quais serão 
responsáveis pelo seu cumprimento; 

5. por força do termo, o permissionário deverá, ainda: 

a) garantir o livre acesso dos representantes da Fundação ITESP na(s) área(s), objeto da 
permissão; 

b) obedecer às normas de conservação do solo preconizadas pela assistência técnica 
oficial, protegendo a área contra erosões, bem como respeitar as áreas de preservação 
permanente, de reserva florestal legal e outras de interesse ambiental; 

c) ter domicílio na área permissionada, explorando-a de forma racional, direta, pessoal ou 
familiar, ou de forma associada ou cooperada com outros beneficiários do assentamento, de 
acordo com o Projeto Técnico elaborado pela Fundação ITESP; 

d) não ceder o uso da área por alienação, cessão, aluguel, empréstimo, arrendamento ou 
por qualquer outra forma, no todo ou em parte, ficando, inclusive, vedada a moradia de 
terceiros estranhos que não integrem a composição familiar registrada no banco de dados 
da Fundação ITESP; 

e) responder pelos encargos incidentes sobre a área e sua produção, durante a vigência da 
permissão de uso, bem como se responsabilizar integralmente, inclusive perante terceiros, 
pelo seu uso e por eventuais prejuízos, perdas ou danos; 

f) seguir as normas técnicas que favoreçam o aumento gradativo da produção agropecuária 
e de comercialização; 

g) ter boa conduta social e desenvolver esforços para a adaptação à vida comunitária, 
visando o desenvolvimento dos trabalhos e do assentamento; 

h) explorar a área de acordo com as diretrizes traçadas no Projeto Técnico; 

i) zelar pela conservação de divisas existentes e pela guarda e conservação da área, de 
forma que se necessário devolvê-la à Fundação ITESP nas condições em que a recebeu e 
impedindo que terceiros dela se utilize, dando em tais casos conhecimento imediato à 
Fundação de qualquer ato de turbação ou esbulho. 

§ 2º - Figurarão como permissionários no TPU o trabalhador rural e seu cônjuge ou 
companheira, salvo se forem solteiros ou viúvos. 

Capítulo IV 

Da participação dos beneficiários 

ARTIGO 26 - Aos beneficiários dos Planos Públicos, individualmente ou reunidos em 
associações ou cooperativas, será assegurada a participação na sua execução, mediante 
reuniões anuais, com os seguintes objetivos: 

I – elaboração de plano de operação de forma participativa, que considere a realidade local, 
a história e experiências dos beneficiários, as condições de vida local, de infraestrutura, de 
mercado regional e de recursos disponíveis; 
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II – avaliação da execução do plano de operação estabelecido, para identificar a 
necessidade de replanejamento e ou atualização das ações, permitindo que os beneficiários 
adquiram habilidades de gestão no seu cotidiano. 

Capítulo V 

Da irregularidade na exploração do lote 

ARTIGO 27 – As infrações às cláusulas de TPU autorizam a revogação da outorga, cujo 
procedimento se dará da seguinte forma: 

I – Será expedida notificação no prazo de 6 (seis) dias, a contar da constatação da 
irregularidade pelo servidor da Fundação ITESP, acompanhada de laudo técnico conclusivo 
apontando as irregularidades cometidas e contendo informação sobre a situação da 
ocupação e da exploração integral do lote que indique produção, benfeitorias, renda, 
investimento público, dentre outras, oportuna à análise da irregularidade; 

II – Havendo recusa em assinar a notificação, o servidor atestará tal situação. Se o 
permissionário não for localizado no lote, após 3 (três) tentativas, a notificação ocorrerá por 
meio de edital publicado na imprensa oficial e será afixada cópia nas respectivas unidades 
da Fundação ITESP; 

III - O permissionário terá o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da 
notificação, para oferecer defesa e indicar provas; 

IV - Decorrido o prazo para defesa e antes da decisão, será ouvido o órgão de consultoria 
jurídica da Fundação ITESP, que emitirá parecer em 10 (dez) dias; 

V – A decisão, devidamente motivada, será proferida pelo Diretor Adjunto de 
Desenvolvimento, no prazo de 20 (vinte) dias; 

VI - Da decisão de revogação caberá recurso administrativo endereçado à autoridade que o 
proferiu, que poderá se retratar no prazo de 5 (cinco) dias. Mantida a decisão, o recurso 
será encaminhado ao Diretor Executivo da Fundação ITESP, que proferirá decisão no prazo 
de 15 (quinze) dias. 

§ 1º - Da decisão do Diretor Executivo não caberá recurso, devendo o permissionário 
irregular ser notificado para desocupar voluntariamente o lote agrícola no prazo de 5 (cinco) 
dias. 

§ 2º - Se não houver a desocupação voluntária, a Fundação ITESP deverá providenciar as 
medidas judiciais inerentes. 

Título IV 

Da Etapa Definitiva 

Capítulo I 

Da avaliação da etapa experimental 

Artigo 28 - A avaliação do projeto cumprido durante a Etapa Experimental será feita por 
meio de laudo técnico da Fundação ITESP, indicativo e comprobatório: 

I - da exploração racional, direta, pessoal ou familiar da terra; 
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II - da moradia dos beneficiários na localidade do assentamento; 

III - da capacidade financeira e socioeconômica do beneficiário; 

IV - da observância dos limites e das restrições ambientais para o uso do lote; 

V - do cumprimento de todos os deveres assumidos na etapa experimental. 

§ 1º - O laudo técnico apontará a capacidade econômica e financeira, considerando a 
rentabilidade obtida na exploração do lote durante a fase experimental e a capacidade de 
investimento do beneficiário para a continuidade da exploração na fase definitiva. 

§ 2º - As informações do laudo deverão identificar individualmente, de forma objetiva, a 
capacidade de produção do lote, da obtenção de renda e demais condições que 
demonstrem a preparação do beneficiário, sua capacitação, adaptação ao meio rural, ao 
trabalho agrícola e ao convívio social, que possibilite aferir o grau de desenvolvimento 
sustentável e de autonomia. 

Capítulo II 

Da Concessão de Uso 

ARTIGO 29 – A Concessão de Uso será outorgada ao beneficiário que concluir a etapa 
experimental do plano público de valorização e aproveitamento dos recursos fundiários. dos 
critérios de pontuação dos candidatos, do número de lotes agrícolas disponíveis e dos 
nomes dos assentamentos em que se localizem os lotes. 

Parágrafo único - Para efeito de análise e classificação dos candidatos, a Comissão de 
Seleção fixará data limite para utilização das informações contidas no banco de dados. 
artigo 16 - Regimento Interno da Comissão de Seleção, que disciplinará de maneira 
pormenorizada seus atos, será editado por portaria do Diretor Executivo da Fundação 
ITESP. 

ARTIGO 30 – Desde que atendidas as condições apontadas nos artigos anteriores, o 
beneficiário deverá firmar o Contrato de Concessão de Uso, cujo instrumento deverá conter 
as seguintes cláusulas: 

I - exploração das terras, direta, pessoal ou familiar, sob pena de sua rescisão unilateral pelo 
outorgante; 

II - residência dos beneficiários na localidade de situação das terras; 

III - pagamento do preço ajustado para a concessão, se onerosa, conforme laudo técnico 
previsto no §1º do artigo 28 deste decreto, cuja inadimplência ensejará a rescisão do 
respectivo contrato; 

IV - da indivisibilidade e da intransferibilidade das terras, a qualquer título, sem autorização 
prévia e expressa do outorgante; 

V – do respeito aos deveres e obrigações definidos pelo inciso V do artigo 27 deste decreto. 

§ 1º - Do instrumento contratual constará que será considerada como composição familiar 
do beneficiário aquela por ele registrada no banco de dados da Fundação ITESP. 

§ 2º - A concessão de uso poderá ser onerosa quando a renda líquida do beneficiário 
superar em 100% (cem por cento) a média da renda líquida do plano público. 
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§ 3º - Os valores obtidos com a concessão onerosa serão revertidos para aplicação no 
desenvolvimento dos planos públicos de valorização e aproveitamento dos recursos 
fundiários. 

§ 4º - Caberá ao Conselho Curador da Fundação ITESP deliberar quanto à aplicação da 
onerosidade. 

Capítulo III 

Do descumprimento da concessão 

ARTIGO 31 – O beneficiário que não cumprir os deveres estabelecidos ou violar as 
cláusulas da concessão de uso, será notificado da rescisão contratual, observando-se o rito 
estabelecido no artigo 27, para exercício da ampla defesa e contraditório. 

Capítulo IV 

Da sucessão dos direitos 

ARTIGO 32 – Na hipótese de falecimento do beneficiário outorgado, titular do lote, os 
herdeiros necessários, assim entendidos aqueles indicados no artigo 1.845 do Código Civil, 
poderão encaminhar requerimento à Fundação ITESP, postulando a sucessão dos direitos 
previstos na Concessão de Uso. 

§ 1º - O herdeiro postulante deverá ter a condição de trabalhador rural e preencher os 
requisitos estabelecidos na Lei nº 4.957, de 30 de dezembro de 1985, e neste decreto. 

§ 2º - Se o herdeiro não for trabalhador rural, deverá solicitar a avaliação das benfeitorias 
mediante laudo técnico da Fundação ITESP, sendo de responsabilidade do novo 
beneficiário selecionado o ressarcimento dos valores apurados, como condição para 
assumir a exploração do lote, e será realizado diretamente ao herdeiro, sem interferência da 
Fundação ITESP. 

§ 3º - Se houver mais de um herdeiro, no requerimento deverá ser apontado quem postula a 
titularidade para outorga da concessão de uso. Em caso de discordância, será aplicado o 
procedimento do parágrafo anterior. 

§ 4º - O requerimento dos herdeiros para sucessão da titularidade da exploração do lote 
agrícola ou para avaliação das benfeitorias úteis e necessárias erigidas pelo de cujus será 
dirigido à Fundação ITESP no prazo de 30 (trinta) dias do óbito. 

§ 5º - Decorrido o prazo do parágrafo anterior sem requerimento, a Fundação ITESP fará a 
avaliação das benfeitorias e selecionará novo beneficiário para a exploração do lote. 

§ 6º - Na ausência de herdeiros legais, a Fundação ITESP fará a avaliação das benfeitorias 
e informará o Juízo da Comarca da localidade do assentamento a existência de herança 
jacente, na forma da legislação civil, e selecionará novo beneficiário para a exploração do 
lote, que observará o § 6º do artigo 34 deste decreto. 

Capítulo V 

Da incapacidade superveniente 

ARTIGO 33 - Nos casos de incapacidade do beneficiário outorgado, os membros da 
composição familiar registrados no banco de dados da Fundação ITESP, que se encontrem 
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em situação regular, poderão adotar o mesmo procedimento previsto no artigo 32 deste 
decreto, a fim de alterar a titularidade da concessão de uso. 

Parágrafo único - O prazo para encaminhamento do requerimento é de 30 (trinta) dias, a 
contar da constatação da incapacidade do titular da concessão de uso para a exploração do 
lote, por meio de laudo de vistoria da Fundação ITESP. 

Capítulo VI 

Da impossibilidade superveniente 

ARTIGO 34 - No caso de impossibilidade da continuidade da exploração do lote, os 
beneficiários titulares do lote ou seus herdeiros necessários (no caso de falecimento do 
titular), ou os membros da composição familiar (no caso de incapacidade do titular), e desde 
que estejam em situação regular, poderão requerer à Fundação ITESP a elaboração de 
laudo de vistoria para apuração das benfeitorias úteis e necessárias por eles erigidas. 

§ 1º - O requerimento será encaminhado à Fundação ITESP no prazo de 30 (trinta) dias da 
ocorrência do fato que gerar a impossibilidade da continuidade da exploração do lote. 

§ 2º - O laudo de vistoria para apuração das benfeitorias será realizado pela Fundação 
ITESP. 

§ 3º - O requerente será notificado do laudo, para anuência ou impugnação. 

§ 4º - O laudo será homologado pelo Diretor Executivo da Fundação ITESP, após a oitiva do 
órgão de consultoria jurídica. 

§ 5º - O ressarcimento dos valores apurados será de responsabilidade do novo beneficiário 
como condição para assumir a exploração do lote, e será realizado diretamente ao titular 
anterior, sem interferência da Fundação ITESP. 

§ 6º - Em nenhuma hipótese será admitido que servidores atuem na condição de 
intermediários entre assentados desistentes e trabalhadores rurais candidatos ou 
selecionados, sob pena de caracterização de falta funcional grave. 

Capítulo VII 

Da Parceria Agrícola 

ARTIGO 35 – O beneficiário que estiver explorando o lote na fase definitiva poderá requerer 
à Fundação ITESP autorização para firmar parceria agrícola entre os membros da 
composição familiar registrados no banco de dados da Fundação, e residentes no lote. 

§ 1º - O requerimento para autorização será encaminhado à Fundação ITESP. 

§ 2º - A autorização somente será concedida quando a parceria agrícola: 

1. envolver membros da composição familiar registrada na Fundação ITESP e que residam 
no lote há pelo menos 2 (dois) anos; 

2. o beneficiário esteja em situação regular no momento do requerimento; 

3. possibilite a diversificação da exploração agrícola do lote; 

4. apresente projeto técnico que comprove sua sustentabilidade. 
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§ 3º - No caso de descendentes do titular, em linha reta até 2º grau, fica dispensada a 
exigência de tempo de moradia no lote, mas deverá ser comprovada a condição de 
trabalhador rural. 

§ 4º - Será realizado laudo técnico pela Fundação ITESP para que seja autorizada a 
parceria: 

1. que aponte a regularidade da exploração do lote agrícola e das condições previstas na 
concessão de uso, e 

2. que apure se o lote comporta a diversificação da produção apontada na proposta de 
parceria. 

§ 5º - A parceria agrícola que for firmada sem a autorização expressa da Fundação ITESP 
caracterizará irregularidade na exploração do lote, observando-se o procedimento descrito 
no artigo 27 deste decreto. 

Título V 

Dos planos provisórios 

ARTIGO 36 – Os planos provisórios de aproveitamento e valorização dos recursos 
fundiários do Estado, previstos no artigo 13 da Lei nº 4.957, de 30 de dezembro de 1985, 
terão duração máxima de 3 (três) anos, e de caráter excepcional, serão implantados pela 
Fundação ITESP por meio de autorização administrativa, unilateral, discricionária e precária, 
de uso de terras pelos respectivos beneficiários, dispensada a observância dos momentos, 
etapas e fases previstas nos artigos anteriores. 

ARTIGO 37 – Caracteriza situação emergencial de que trata o artigo 13 da Lei nº 4.957, de 
30 de dezembro de 1985, a grande oferta de mão-de-obra. 

ARTIGO 38 – A implantação do plano provisório será precedida de estudos técnicos 
realizados pela Fundação ITESP que conterá informações do planejamento territorial do 
imóvel, levantamento do meio físico, da aptidão agrícola do imóvel, indicações de 
localização e dimensões das áreas de preservação permanente, de reserva legal, sistema 
viário e forma de exploração agrícola. 

ARTIGO 39 - Os beneficiários dos planos provisórios serão cadastrados pela Fundação 
ITESP. 

ARTIGO 40 – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Palácio dos Bandeirantes, 31 de julho de 2017 

GERALDO ALCKMIN 
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ANEXO – 03 

REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

 

Dispõe sobre os atos da Comissão de Seleção de 
candidatos aos planos públicos de valorização e 
aproveitamento dos recursos fundiários administrados 
pela Fundação ITESP. 

 

A Diretoria Executiva da Fundação ITESP, "José Gomes da Silva" - ITESP, no uso de suas 
atribuições legais, resolve: 

 

Artigo 1º –A Comissão de Seleção será composta e exercerá suas atividades de 
acordo com a Lei nº 4.957, de 30 de dezembro de 1985, alterada pela Lei nº 16.115, de 14 
de janeiro de 2016; com o Decreto nº 62.738, de 31 de julho de 2017 e com este Regimento. 

Artigo 2º –A Comissão de Seleção é órgão colegiado que promove a seleção de 
candidatos aos planos públicos de valorização e aproveitamento dos recursos fundiários, 
por meio de procedimento público destinado, exclusivamente, aos trabalhadores rurais. 

Artigo 3º – Os trabalhos da Comissão de Seleção serão acompanhados pela 
Gerência de Desenvolvimento Humano (GDH) e pela Diretoria Adjunta de Políticas de 
Desenvolvimento (DAPD) e seus atos registrados em processo administrativo próprio, no 
âmbito da Fundação ITESP. 

Artigo 4º – As decisões da Comissão de Seleção serão lavradas em ata, que deverão 
ser publicadas na imprensa oficial do Estado. 

Artigo 5º – A Comissão de Seleção será composta pelos seguintes membros e 
respectivos suplentes: 

I – 01 (um) representante da Fundação ITESP, que será o(a) Presidente(a); 

II – 01 (um) representante da Câmara Municipal; 

III – 01 (um) representante da Prefeitura Municipal; 

IV – 01 (um) analista designado(a) pelo Escritório de Desenvolvimento Rural da 
Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento (SAA); 

V – 01 (um) representante da categoria dos trabalhadores rurais indicados pelo 
Conselho Estadual de Desenvolvimento da Agricultura Familiar - CEDAF/SP; 

VI – 02 (dois) representantes da sociedade civil, escolhidos pelos anteriores. 

Artigo 6º –Os membros das instituições com representação permanente deverão 
indicar os 02 (dois) representantes da sociedade civil anteriormente à primeira reunião 
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deliberativa da Comissão de Seleção. 

Parágrafo único: A Procuradoria Geral do Estado (PGE) poderá participar da 
Comissão de Seleção mediante solicitação da Fundação ITESP, por provocação de 
qualquer de seus membros, sendo oficiada pela Presidência, por meio da Procuradoria 
Regional do local da seleção, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias. 

Artigo 7º –A DAPD providenciará a autuação de processo, que será encaminhado à 
Diretoria Executiva com a solicitação de instauração da Comissão de Seleção e a indicação 
de servidor(a) da Fundação ITESP a ser nomeado(a) à Presidência da Comissão, que 
deverá preferencialmente estar lotada em regional diferente daquela em que atuará. 

Artigo 8º –A Diretoria Executiva expedirá ofício aos dirigentes dos órgãos cujos 
representantes comporão a Comissão de Seleção, solicitando a indicação dos nomes de 
seus respectivos representantes e suplentes.  

Artigo 9º –Com a resposta do ofício as nomeações serão efetivadas por portaria da 
Diretoria Executiva publicada na imprensa oficial do Estado e o processo será enviado à 
Presidência da Comissão de Seleção. 

Artigo 10 –A Comissão de Seleção deliberará por maioria simples, presente a 
maioria de seus membros; em caso de empate, a Presidência proferirá seu voto.  

Artigo 11 –O mandato dos membros da Comissão de Seleção será de 2 (dois) anos, 
admitida a recondução. 

Artigo 12 – Caso haja grau de parentesco, até 2º grau, entre membros da Comissão 
de Seleção e candidatos, o membro obrigatoriamente deverá declinar da análise do caso. 

Artigo 13 –São atribuições da Presidência da Comissão de Seleção, com a 
colaboração do(a) funcionário(a) de socioeconomia ou outro(a) designado(a) para função: 

a) Estabelecer o cronograma de execução das reuniões; 

b) Definir local e data; 

c) Convocar todos(as) os(as) participantes formalmente para cada reunião a ser 
realizada, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis e com a pauta 
definida; 

d) Elaborar atas ao final das reuniões com a leitura e assinatura dos participantes, 
anexando ao processo. Após, encaminhá-las à DAPD para posterior publicação 
na imprensa oficial do Estado; 

e) Organizar a documentação e instrução do processo da Comissão, devendo 
constar no Processo Administrativo da Comissão de Seleção os seguintes 
documentos: Convocações para as reuniões; Atas das reuniões; Listas de 
Candidatos; Recursos e os documentos que os acompanharem; Documentos 
relativos à indicação e substituição de membros da Comissão de Seleção; e 
outros Documentos pertinentes ao Processo Seletivo (Ofícios, Memorandos). 

f)  Organizar os materiais para distribuição aos participantes das reuniões da 
Comissão; 

g) Solicitar, quando necessário, à Assessoria e Consultoria Jurídica (ACJ), com 
antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, o acompanhamento das reuniões da 
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Comissão de Seleção.  

h) Encaminhar à DAPD/GDH as alterações de membros da Comissão de Seleção, 
para posterior envio à Diretoria Executiva para seu conhecimento e providências 
para publicação. 

Artigo 14– Nas reuniões, a Presidência deverá, obrigatoriamente: 

I – Expor as atribuições da Comissão e os objetivos pelos quais estão reunidos; 

II – Explanar sobre os critérios obrigatórios; 

III – Explicar claramente sobre os fundamentos e objetivos para a escolha e 
pontuação dos critérios classificatórios, zelando pela sua legalidade; 

IV – Conduzir a reunião para que os membros da Comissão de Seleção definam os 
critérios classificatórios e respectivas pontuações. 

Artigo 15 –A pontuação dos critérios de seleção deverá ter como objetivo a escolha 
dos candidatos que mais tenham condições para “promover a efetiva exploração 
agropecuária ou florestal de terras...”, como dispõe o art.1º da Lei 4957/1985, alterada pela 
Lei 16.115/2016 e regulamentada pelo Decreto 62.738/2017. 

Artigo 16 –Em atenção ao objetivo do procedimento de seleção serão critérios de 
classificação: 

I – Tempo de trabalho rural, com pontuação mínima de 20% da pontuação total; 

II - Composição Familiar;  

III – Força de Trabalho; 

IV – Local de Moradia - Município 

Parágrafo único: Além dos critérios elencados no caput deste artigo, a Comissão de 
Seleção poderá atribuir pontuação aos seguintes itens: 

I – Trabalho realizado na área arrecadada destinada à implantação dos Planos Públicos 
na condição de usufrutuários, possuidores, parceiros ou meeiros, comodatários ou 
arrendatários; 

II – Acampados; 

III –Filhos/agregados de beneficiários há pelo menos 1 (um) ano no Assentamento; 

IV – Candidatos com curso(s) técnicos e/ou de graduação na área agropecuária; 

V – Unidade familiar chefiada por mulher; 

VI – Unidade familiar em situação de vulnerabilidade social e econômica; 

VII – Unidade familiar com membro(s) com idade entre 18 e 29 anos; 

Artigo 17 – Para que o objetivo do caput do art. 16 seja alcançado, a pontuação 
deverá priorizar a experiência do(s) candidato(s) na atividade agropecuária(tempo de 
trabalho rural), com nota máxima de 100 (cem) pontos. 
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Artigo 18 – A Comissão de Seleção, mediante a publicação de edital na imprensa 
oficial do Estado e afixação de cópia na respectiva unidade da Fundação ITESP e demais 
locais públicos (por exemplo, Prefeituras, Correios, Sindicatos etc.) dará ampla divulgação 
dos critérios de pontuação dos candidatos, do número de lotes agrícolas disponíveis e dos 
assentamentos onde se localizam os lotes. 

Artigo 19 – Para efeito de análise e classificação dos candidatos, a Comissão de 
Seleção fixará data limite para utilização das informações contidas no banco de 
dados/Sistema Eletrônico de Cadastro. 

Artigo 20 – A pontuação dos candidatos será calculada no Sistema de Cadastro 
Eletrônico para emissão de lista dos candidatos a participar da seleção, que deverá ser 
publicada na imprensa oficial do Estado. 

§ 1º – Ao candidato inabilitado caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias a contar 
da publ icação na imprensa of icial do Estado , endereçado à Presidência da 
Comissão, que poderá reconsiderar o ato mediante submissão ao órgão colegiado. 

§ 2º – Mantido o ato, o recurso será encaminhado à Diretoria Executiva para 
conhecimento. 

§ 3º – Os candidatos poderão ser novamente habilitados se superados os 
impedimentos legais previstos no item 11 do Manual de Procedimentos. 

Artigo 21 – Nessa mesma publicação, a Comissão de Seleção deverá convocar 
para entrevista técnica os candidatos cadastrados. 

§ 1° – Para saneamento de possíveis impedimentos legais previstos no item 11 deste 
Manual, os candidatos deverão apresentar novamente, no ato da entrevista técnica, 
cópias dos documentos passíveis de alterações, como: CNIS, Certidão do INSS 
(onde conste ou não, recebimento de benefício), Carteira de Trabalho e Previdência 

Social e Atestado de Antecedentes Criminais emitidos pela Secretaria de 
Segurança Pública de São Paulo (SSP/SP).Também deverá ser 
apresentada documentação comprobatória de tempo mínimo de moradia na 
região e de experiência agropecuária. 

§ 2° – A Comissão de Seleção poderá delegar à Fundação ITESP a realização da 
entrevista técnica e, caso julgue necessário, a feitura de pesquisa de perfis dos 
candidatos junto às Prefeituras Municipais, ao Instituto Nacional de Seguridade 
Social (INSS), ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), à 
Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) e a outros órgãos estaduais. 

§ 3° – Após a entrevista técnica, a Comissão de Seleção verificará a exatidão das 
informações dos cadastros dos candidatos e, não se comprovando, estes serão 
inabilitados. 

§ 4° – Os candidatos que não comparecerem na data da entrevista técnica serão 
inabilitados pela Comissão de Seleção, podendo concorrer em ocasião futura que 
gere nova lista de candidatos. 

Artigo 22 – Posteriormente aos procedimentos do artigo 21, será gerada a lista dos 
candidatos habilitados e classificados para ser homologada pela Diretoria Executiva da 
Fundação ITESP, após oitiva da ACJ, com validade de 6 (seis) meses contados de sua 
publicação. 
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Artigo 23 – Encerrados os trabalhos, a Presidência deverá elaborar ata final 
contendo os resultados da reunião da Comissão e encaminhá-la à DAPD, juntamente com a 
lista dos candidatos aprovados em ordem de classificação, para publicação na imprensa 
oficial do Estado.  

Artigo 24 – A Presidência deverá juntar ao processo referente à Comissão de 
Seleção cópia de toda a documentação pertinente, como: atas, listas, ofícios de nomeação 
dos membros, recursos, publicações na imprensa oficial do Estado. 

Artigo 25 – A Comissão de Seleção poderá se reunir periodicamente para atender a 
demanda de aprovação de interessados em lotes de assentamentos e, não havendo mais 
candidatos a serem convocados na lista homologada, novo procedimento será instaurado 
para aprovação de nova lista.  

Artigo 26 – Este Regimento Interno entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

ITESP/GAB, XX de XX de 2018 

 

Sergio Cordeiro de Andrade 
Diretor Executivo 
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ANEXO – 4 

INFORMAÇÕES AOS CANDIDATOS PARA CADASTRO EM ASSENTAMENTOS 

ESTADUAIS 

 

1. Todo(a) cidadão(ã) brasileiro(a) nato(a) ou naturalizado(a) tem direito de realizar o 

cadastro como candidato(a), sendo vedadas quaisquer formas de discriminação 

relacionadas à raça/etnia, gênero, orientação sexual/afetiva, religião ou deficiência, 

conforme artigo 5º da Constituição Federal. 

2. O cadastro dos trabalhadores rurais visando à seleção em procedimento público para o 

uso e exploração de lote em assentamentos será realizado em âmbito regional, 

considerando-se as regiões administrativas adotadas pela Fundação ITESP. 

3. O cadastro será disponibilizado ao público de forma permanente em todos os Grupos 

Técnicos de Campo de Desenvolvimento (GTCs) da Fundação ITESP, podendo os 

candidatos à titularidade se cadastrar em apenas 1 (uma) regional. 

4. O cadastro terá validade de 2 (dois) anos, contados a partir da inclusão no sistema 

eletrônico, podendo ser revalidado ou atualizado a qualquer momento a pedido do(s) 

candidato(s). Nesse caso, os documentos apresentados anteriormente poderão ser 

reaproveitados, exceto aqueles passíveis de mudar ao longo do tempo (por exemplo, CNIS, 

Certidão do INSS (onde conste ou não, recebimento de benefício), Carteira de Trabalho e 

Previdência Social e Atestado de Antecedentes Criminais). 

5.  No ato do cadastramento, os candidatos que possuírem vínculo empregatício privado 

terão esta informação registrada no sistema e, caso convocados a ocupar um lote, terão de 

apresentar a rescisão contratual no prazo de 30 (trinta) dias. Aqueles que exercem função 

pública terão seu cadastro inabilitado. 

6.  Terá preferência de acesso aos planos públicos de valorização e aproveitamento de 

recursos fundiários o(a) empregado(a) assalariado(a) permanente do imóvel arrecadado, 

desde que preenchidos os demais requisitos constantes na Lei nº 4.957/1985, alterada pela 

Lei n° 16.115/2016. 

 

Dos Critérios Obrigatórios 

7. São critérios de comprovação obrigatórios para aprovação do(a) candidato(a) : 

a) Ser brasileiro(a) nato(a) ou naturalizado(a);  
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b) Ser trabalhador(a) rural, nos termos previstos na legislação, e comprovar 

experiência mínima de 3 (três) anos, conforme item 3 do parágrafo único do artigo 

1º da Lei nº 4957/1985; 

c) Comprovar residência permanente por mais de 2 (dois) anos ininterruptos na 

região do Estado onde se localize o assentamento, considerado os últ imos 

10 (dez) anos;  

d) Ser maior de dezoito anos ou emancipado(a) na forma da lei civil; 

e) Não exercer função pública em órgãos da administração direta, autarquias, 

fundações, ou em órgãos paraestatais civis ou militares, ou estar investido em 

atribuições parafiscais da administração federal estadual ou municipal, salvo as 

funções públicas de interesse comunitário, definidas nos termos do item 119 

desse manual; 

f) Não ser proprietário(a), cotista, acionista ou sócio(a) no exercício de atividade 

empresarial; 

g) Não ter sido beneficiário(a) de programa de reforma agrária ou de planos públicos 

de valorização dos recursos fundiários, estadual ou federal, salvo por separação 

do casal, situação na qual o(a) cônjuge excluído(a) poderá ser novamente 

beneficiário(a);  

h) Não possuir sentença condenatória à pena privativa de liberdade transitada em 

julgado, ou seja, sentença judicial da qual não se pode mais recorrer, não 

prescrita e não cumprida; 

i) Não serem ambos os titulares aposentados por invalidez; 

j) Não serem ambos os titulares pessoas com deficiência física ou intelectual, cuja 

condição os impossibilite totalmente para o trabalho rural, ressalvados os casos 

em que laudo emitido por profissional habilitado(a) na área da respectiva 

deficiência – como, por exemplo, Médico(a), Fisioterapeuta, Terapeuta 

Ocupacional, Psicólogo(a),  Fonoaudiólogo(a) – garanta que a deficiência 

apresentada não impede o exercício de atividades compatíveis com o trabalho no 

assentamento; 

k) Não auferir renda familiar proveniente de atividade não agrária superior a três 

salários mínimos mensais ou superior a um salário mínimo per capita; 
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l) Não ser ocupante irregular em área de assentamento estadual ou federal. 

Parágrafo único – Os critérios listados acima se aplicam a ambos os candidatos 

cadastrados, exceto a alínea “b”. 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA CADASTRAMENTO 

Para realização do cadastro, será exigida documentação original, não havendo 

necessidade de cópias. Esses documentos serão digitalizados e não ficarão retidos no 

GTC. Os interessados devem se dirigir ao Grupo Técnico de Campo (GTC) munidos 

dos documentos listados abaixo: 

 

Documentos Obrigatórios 

1. Conforme qualificação civil, Certidão de Casamento ou Declaração de União Estável 

(As assinaturas do casal requerente devem ter firma reconhecida. Não é necessário 

reconhecer firma das testemunhas e o registro da declaração em cartório é opcional). 

Para os solteiros, Certidão de Nascimento. Para os viúvos, Certidão de Óbito do(a) 

cônjuge; 

2. RG e CPF (não será aceita carteira de habilitação) ou, na inexistência desses 

documentos, Certidão de Nascimento de todos que farão parte da composição familiar 

(filhos e enteados, pais, irmãos, genros, noras, cunhados, avós, dependentes legais e 

quaisquer parentes que residam com os candidatos); 

3. Carteira Profissional de Trabalho dos candidatos a titulares (cópia da foto, qualificação 

civil, folha com o último registro de contrato de trabalho e a seguinte em branco); 

4. Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), expedido pela Previdência Social, 

dos candidatos a titulares (solicitado em posto ou agência do INSS, não será aceito 

aquele retirado na internet); 

5. Certidão do INSS, onde conste ou não, recebimento de benefício, dos candidatos a 

titulares; 

6. Certidão negativa de registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), 

dos candidatos a titulares; 

7. Documentos que comprovem a moradia dos candidatos a titulares por mais de 2 (dois) 

anos ininterruptos na região do Estado em que é feito o cadastro (contas de luz, 

matrícula de escola, etc.); 
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8. Documentos que comprovem a condição de trabalhador(a) rural dos candidatos a 

titulares e sua experiência mínima de 3 (três) anos*; 

9. Atestado recente de Antecedentes criminais, expedido pela Secretaria da Segurança 

Pública do Estado de São Paulo, de todos maiores de 18 anos; 

10. Certidão ou Declaração negativa de comércio dos candidatos a titulares; 

11. Certidão ou Declaração dos candidatos a titulares de que não exercem função, cargo 

ou emprego público; 

12. Certidão ou Declaração dos candidatos a titulares de que não foram beneficiários da 

Reforma Agrária. 

 

* Documentos nos quais conste a atividade a ser comprovada, podendo ser, dentre 

outros, um ou mais dos seguintes: 

 Carteira de Vacinação dos candidatos e/ou dos filhos; 

 Certidão de nascimento dos filhos; 

 Certidão de alistamento ou quitação com o serviço militar; 

 Comprovante de matrícula ou ficha de inscrição própria ou dos filhos em escolas; 

 Título de eleitor; 

 Fichas de registros em livros de casas de saúde, hospitais ou postos de saúde; 

 Ficha de crediário em estabelecimentos comerciais; 

 Ficha de associado em cooperativa; 

 Recibo de pagamento de contribuição confederativa; 

 Registro em documentos de associações de produtores rurais, comunitárias, 

recreativas, desportivas ou religiosas; 

 Comprovante de empréstimo bancário para fins de atividade rural; 

 Declaração Anual de Produtor – DIAP (Declaração de Informações e Apuração) ou 

DIAC (Documento de Informação e Atualização Cadastral do ITR – Imposto sobre a 

Propriedade Territorial Rural); 

 Blocos de Notas de produtor(a) rural e/ou notas fiscais de venda realizada por 

produtor(a) rural (em nome dos candidatos); 

 Contratos de arrendamento, parceria ou comodato rural; 
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 Declaração de trabalhador(a) rural emitida por terceiro produtor(a) rural; 

 Quaisquer outros documentos que possam levar à convicção do fato a comprovar. 

 

 

 

ANEXO – 5 

RELAÇÃO DE MUNICÍPIOS POR REGIONAIS 

 

 

OESTE 
(PONTAL) Adamantina 

OESTE 
(PONTAL) Alfredo Marcondes 

OESTE 
(PONTAL) Álvares Machado 

OESTE 
(PONTAL) Álvaro de Carvalho 

OESTE 
(PONTAL) Alvinlândia 

OESTE 
(PONTAL) Anhumas 

OESTE 
(PONTAL) Arco-Íris 

OESTE 
(PONTAL) Assis 

OESTE 
(PONTAL) Bastos 

OESTE 
(PONTAL) Bernardino de Campos 

OESTE 
(PONTAL) Borá 

OESTE 
(PONTAL) Caiabu 

OESTE 
(PONTAL) Caiuá 

OESTE 
(PONTAL) Campos Novos Paulista 

OESTE 
(PONTAL) Cândido Mota 

OESTE 
(PONTAL) Canitar 

OESTE 
(PONTAL) Chavantes 

OESTE 
(PONTAL) Cruzália 

OESTE 
(PONTAL) Dracena 

OESTE 
(PONTAL) Echaporã 

OESTE 
(PONTAL) Emilianópolis 

OESTE 
(PONTAL) Espírito Santo do Turvo 

OESTE 
(PONTAL) Estrela do Norte 

OESTE 
(PONTAL) Euclides da Cunha Paulista 

OESTE 
(PONTAL) Fernão 

OESTE 
(PONTAL) Flora Rica 

OESTE 
(PONTAL) Flórida Paulista 

OESTE 
(PONTAL) Florínia 

OESTE 
(PONTAL) Gália 

OESTE 
(PONTAL) Garça 

OESTE 
(PONTAL) Herculândia 

OESTE 
(PONTAL) Iacri 
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OESTE 
(PONTAL) Ibirarema 

OESTE 
(PONTAL) Iepê 

OESTE 
(PONTAL) Indiana 

OESTE 
(PONTAL) Inúbia Paulista 

OESTE 
(PONTAL) Ipaussu 

OESTE 
(PONTAL) Irapuru 

OESTE 
(PONTAL) João Ramalho 

OESTE 
(PONTAL) Junqueirópolis 

OESTE 
(PONTAL) Lucélia 

OESTE 
(PONTAL) Lupércio 

OESTE 
(PONTAL) Lutécia 

OESTE 
(PONTAL) Marabá Paulista 

OESTE 
(PONTAL) Maracaí 

OESTE 
(PONTAL) Mariápolis 

OESTE 
(PONTAL) Marília 

OESTE 
(PONTAL) Martinópolis 

OESTE 
(PONTAL) Mirante do Paranapanema 

OESTE 
(PONTAL) Monte Castelo 

OESTE 
(PONTAL) Nantes 

OESTE 
(PONTAL) Narandiba 

OESTE 
(PONTAL) Nova Guataporanga 

OESTE 
(PONTAL) Ocauçu 

OESTE 
(PONTAL) Óleo 

OESTE 
(PONTAL) Oriente 

OESTE Oscar Bressane 

(PONTAL) 

OESTE 
(PONTAL) Osvaldo Cruz 

OESTE 
(PONTAL) Ourinhos 

OESTE 
(PONTAL) Ouro Verde 

OESTE 
(PONTAL) Pacaembu 

OESTE 
(PONTAL) Palmital 

OESTE 
(PONTAL) Panorama 

OESTE 
(PONTAL) Paraguaçu Paulista 

OESTE 
(PONTAL) Parapuã 

OESTE 
(PONTAL) Paulicéia 

OESTE 
(PONTAL) Pedrinhas Paulista 

OESTE 
(PONTAL) Piquerobi 

OESTE 
(PONTAL) Pirapozinho 

OESTE 
(PONTAL) Platina 

OESTE 
(PONTAL) Pompéia 

OESTE 
(PONTAL) Pracinha 

OESTE 
(PONTAL) Presidente Bernardes 

OESTE 
(PONTAL) Presidente Epitácio 

OESTE 
(PONTAL) Presidente Prudente 

OESTE 
(PONTAL) Presidente Venceslau 

OESTE 
(PONTAL) Quatá 

OESTE 
(PONTAL) Queiroz 

OESTE 
(PONTAL) Quintana 

OESTE 
(PONTAL) Rancharia 

OESTE 
(PONTAL) Regente Feijó 
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OESTE 
(PONTAL) Ribeirão do Sul 

OESTE 
(PONTAL) Ribeirão dos Índios 

OESTE 
(PONTAL) Rinópolis 

OESTE 
(PONTAL) Rosana 

OESTE 
(PONTAL) Sagres 

OESTE 
(PONTAL) Salmourão 

OESTE 
(PONTAL) Salto Grande 

OESTE 
(PONTAL) Sandovalina 

OESTE 
(PONTAL) Santa Cruz do Rio Pardo 

OESTE 
(PONTAL) Santa Mercedes 

OESTE 
(PONTAL) Santo Anastácio 

OESTE 
(PONTAL) Santo Expedito 

OESTE 
(PONTAL) São João do Pau d'Alho 

OESTE 
(PONTAL) São Pedro do Turvo 

OESTE 
(PONTAL) Taciba 

OESTE 
(PONTAL) Tarabai 

OESTE 
(PONTAL) Tarumã 

OESTE 
(PONTAL) Teodoro Sampaio 

OESTE 
(PONTAL) Timburi 

OESTE 
(PONTAL) Tupã 

OESTE 
(PONTAL) Tupi Paulista 

OESTE 
(PONTAL) Vera Cruz 

 

 

 

SUDOESTE 
(SOROCABA) 

Águas de Santa 
Bárbara 

SUDOESTE 
(SOROCABA) Alambari 

SUDOESTE 
(SOROCABA) Alumínio 

SUDOESTE 
(SOROCABA) Angatuba 

SUDOESTE 
(SOROCABA) Anhembi 

SUDOESTE 
(SOROCABA) Apiaí 

SUDOESTE 
(SOROCABA) Araçariguama 

SUDOESTE 
(SOROCABA) Araçoiaba da Serra 

SUDOESTE 
(SOROCABA) Arandu 

SUDOESTE 
(SOROCABA) Areiópolis 

SUDOESTE 
(SOROCABA) Avaré 

SUDOESTE 
(SOROCABA) Barão de Antonina 

SUDOESTE 
(SOROCABA) Barra do Chapéu 

SUDOESTE 
(SOROCABA) Bofete 

SUDOESTE 
(SOROCABA) Boituva 

SUDOESTE 
(SOROCABA) 

Bom Sucesso de 
Itararé 

SUDOESTE 
(SOROCABA) Botucatu 

SUDOESTE 
(SOROCABA) Buri 

SUDOESTE 
(SOROCABA) 

Campina do Monte 
Alegre 

SUDOESTE 
(SOROCABA) Capão Bonito 

SUDOESTE 
(SOROCABA) Capela do Alto 

SUDOESTE 
(SOROCABA) Cerqueira César 

SUDOESTE 
(SOROCABA) Cerquilho 

SUDOESTE 
(SOROCABA) Cesário Lange 
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SUDOESTE 
(SOROCABA) Conchas 

SUDOESTE 
(SOROCABA) Coronel Macedo 

SUDOESTE 
(SOROCABA) Fartura 

SUDOESTE 
(SOROCABA) Guapiara 

SUDOESTE 
(SOROCABA) Guareí 

SUDOESTE 
(SOROCABA) Iaras 

SUDOESTE 
(SOROCABA) Ibiúna 

SUDOESTE 
(SOROCABA) Iperó 

SUDOESTE 
(SOROCABA) Itaberá 

SUDOESTE 
(SOROCABA) Itaí 

SUDOESTE 
(SOROCABA) Itapetininga 

SUDOESTE 
(SOROCABA) Itapeva 

SUDOESTE 
(SOROCABA) Itapirapuã Paulista 

SUDOESTE 
(SOROCABA) Itaporanga 

SUDOESTE 
(SOROCABA) Itararé 

SUDOESTE 
(SOROCABA) Itatinga 

SUDOESTE 
(SOROCABA) Jumirim 

SUDOESTE 
(SOROCABA) Laranjal Paulista 

SUDOESTE 
(SOROCABA) Mairinque 

SUDOESTE 
(SOROCABA) Manduri 

SUDOESTE 
(SOROCABA) Nova Campina 

SUDOESTE 
(SOROCABA) Paranapanema 

SUDOESTE 
(SOROCABA) Pardinho 

SUDOESTE 
(SOROCABA) Pereiras 

SUDOESTE Piedade 

(SOROCABA) 

SUDOESTE 
(SOROCABA) Pilar do Sul 

SUDOESTE 
(SOROCABA) Piraju 

SUDOESTE 
(SOROCABA) Porangaba 

SUDOESTE 
(SOROCABA) Porto Feliz 

SUDOESTE 
(SOROCABA) Pratânia 

SUDOESTE 
(SOROCABA) Quadra 

SUDOESTE 
(SOROCABA) Ribeira 

SUDOESTE 
(SOROCABA) Ribeirão Branco 

SUDOESTE 
(SOROCABA) Ribeirão Grande 

SUDOESTE 
(SOROCABA) Riversul 

SUDOESTE 
(SOROCABA) Salto 

SUDOESTE 
(SOROCABA) Salto de Pirapora 

SUDOESTE 
(SOROCABA) São Manuel 

SUDOESTE 
(SOROCABA) São Miguel Arcanjo 

SUDOESTE 
(SOROCABA) São Roque 

SUDOESTE 
(SOROCABA) Sarapuí 

SUDOESTE 
(SOROCABA) Sarutaiá 

SUDOESTE 
(SOROCABA) Sorocaba 

SUDOESTE 
(SOROCABA) Taguaí 

SUDOESTE 
(SOROCABA) Tapiraí 

SUDOESTE 
(SOROCABA) Taquarituba 

SUDOESTE 
(SOROCABA) Taquarivaí 

SUDOESTE 
(SOROCABA) Tatuí 

SUDOESTE 
(SOROCABA) Tejupá 
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SUDOESTE 
(SOROCABA) Tietê 

SUDOESTE Torre de Pedra 

(SOROCABA) 

SUDOESTE 
(SOROCABA) Votorantim 

 

___________________________________________________________________

  
LESTE (ARARAS) Arujá 

LESTE (ARARAS) Aguaí 

LESTE (ARARAS) Águas da Prata 

LESTE (ARARAS) Águas de Lindóia 

LESTE (ARARAS) 
Águas de São 
Pedro 

LESTE (ARARAS) Americana 

LESTE (ARARAS) Amparo 

LESTE (ARARAS) Analândia 

LESTE (ARARAS) Araras 

LESTE (ARARAS) Artur Nogueira 

LESTE (ARARAS) Atibaia 

LESTE (ARARAS) Barueri 

LESTE (ARARAS) Biritiba-Mirim 

LESTE (ARARAS) 
Bom Jesus dos 
Perdões 

LESTE (ARARAS) Bragança Paulista 

LESTE (ARARAS) Brotas 

LESTE (ARARAS) Cabreúva 

LESTE (ARARAS) Caconde 

LESTE (ARARAS) Caieiras 

LESTE (ARARAS) Cajamar 

LESTE (ARARAS) Campinas 

LESTE (ARARAS) 
Campo Limpo 
Paulista 

LESTE (ARARAS) Capivari 

LESTE (ARARAS) Carapicuíba 

LESTE (ARARAS) Casa Branca 

LESTE (ARARAS) Charqueada 

LESTE (ARARAS) Conchal 

LESTE (ARARAS) Cordeirópolis 

LESTE (ARARAS) Corumbataí 

LESTE (ARARAS) Cosmópolis 

LESTE (ARARAS) Cotia 

LESTE (ARARAS) Diadema 

LESTE (ARARAS) Divinolândia 

LESTE (ARARAS) Elias Fausto 

LESTE (ARARAS) Embu 

LESTE (ARARAS) Embu-Guaçu 

LESTE (ARARAS) Engenheiro Coelho 

LESTE (ARARAS) 
Espírito Santo do 
Pinhal 

LESTE (ARARAS) Estiva Gerbi 

LESTE (ARARAS) Ferraz de 
Vasconcelos 

LESTE (ARARAS) Francisco Morato 

LESTE (ARARAS) Franco da Rocha 

LESTE (ARARAS) Guararema 

LESTE (ARARAS) Guarulhos 

LESTE (ARARAS) Holambra 

LESTE (ARARAS) Hortolândia 

LESTE (ARARAS) Indaiatuba 

LESTE (ARARAS) Ipeúna 

LESTE (ARARAS) Iracemápolis 

LESTE (ARARAS) Itapecerica da 
Serra 

LESTE (ARARAS) Itapevi 

LESTE (ARARAS) Itapira 

LESTE (ARARAS) Itaquaquecetuba 

LESTE (ARARAS) Itatiba 

LESTE (ARARAS) Itirapina 

LESTE (ARARAS) Itobi 

LESTE (ARARAS) Itupeva 

LESTE (ARARAS) Jaguariúna 

LESTE (ARARAS) Jandira 

LESTE (ARARAS) Jarinu 

LESTE (ARARAS) Joanópolis 

LESTE (ARARAS) Jundiaí 

LESTE (ARARAS) Juquitiba 

LESTE (ARARAS) Leme 

LESTE (ARARAS) Limeira 

LESTE (ARARAS) Lindóia 

LESTE (ARARAS) Louveira 

LESTE (ARARAS) Mairiporã 

LESTE (ARARAS) Mauá 

LESTE (ARARAS) Mococa 

LESTE (ARARAS) Mogi Guaçu 

LESTE (ARARAS) Moji das Cruzes 

LESTE (ARARAS) Moji-Mirim 

LESTE (ARARAS) Mombuca 

LESTE (ARARAS) 
Monte Alegre do 
Sul 

LESTE (ARARAS) Monte Mor 

LESTE (ARARAS) Morungaba 

LESTE (ARARAS) Nazaré Paulista 
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LESTE (ARARAS) Nova Odessa 

LESTE (ARARAS) Osasco 

LESTE (ARARAS) Paulínia 

LESTE (ARARAS) Pedra Bela 

LESTE (ARARAS) Pedreira 

LESTE (ARARAS) Pinhalzinho 

LESTE (ARARAS) Piracaia 

LESTE (ARARAS) Piracicaba 

LESTE (ARARAS) Pirapora do Bom 
Jesus 

LESTE (ARARAS) Pirassununga 

LESTE (ARARAS) Poá 

LESTE (ARARAS) Rafard 

LESTE (ARARAS) Ribeirão Pires 

LESTE (ARARAS) Rio Claro 

LESTE (ARARAS) Rio das Pedras 

LESTE (ARARAS) Rio Grande da 
Serra 

LESTE (ARARAS) Salesópolis 

LESTE (ARARAS) Saltinho 

LESTE (ARARAS) 
Santa Bárbara 
d'Oeste 

LESTE (ARARAS) 
Santa Cruz da 
Conceição 

LESTE (ARARAS) 
Santa Cruz das 
Palmeiras 

LESTE (ARARAS) Santa Gertrudes 

LESTE (ARARAS) Santa Isabel 

LESTE (ARARAS) 
Santa Maria da 
Serra 

LESTE (ARARAS) Santana de 
Parnaíba 

LESTE (ARARAS) Santo André 

LESTE (ARARAS) 
Santo Antônio de 
Posse 

LESTE (ARARAS) Santo Antônio do 

Jardim 

LESTE (ARARAS) São Bernardo do 
Campo 

LESTE (ARARAS) São Caetano do 
Sul 

LESTE (ARARAS) 
São João da Boa 
Vista 

LESTE (ARARAS) 
São José do Rio 
Pardo 

LESTE (ARARAS) São Lourenço da 
Serra 

LESTE (ARARAS) São Paulo 

LESTE (ARARAS) São Pedro 

LESTE (ARARAS) 
São Sebastião da 
Grama 

LESTE (ARARAS) Serra Negra 

LESTE (ARARAS) Socorro 

LESTE (ARARAS) Sumaré 

LESTE (ARARAS) Suzano 

LESTE (ARARAS) Taboão da Serra 

LESTE (ARARAS) Tambaú 

LESTE (ARARAS) Tapiratiba 

LESTE (ARARAS) Torrinha 

LESTE (ARARAS) Tuiuti 

LESTE (ARARAS) Valinhos 

LESTE (ARARAS) Vargem 

LESTE (ARARAS) 
Vargem Grande do 
Sul 

LESTE (ARARAS) Vargem Grande 
Paulista 

LESTE (ARARAS) Várzea Paulista 

LESTE (ARARAS) Vinhedo 

 
 
 

 

___________________________________________________________________
 

NORTE 
(ARARAQUARA) Adolfo 

NORTE 
(ARARAQUARA) Altair 

NORTE 
(ARARAQUARA) Altinópolis 

NORTE 
(ARARAQUARA) Américo Brasiliense 

NORTE 
(ARARAQUARA) Aramina 

NORTE 
(ARARAQUARA) Araraquara 

NORTE 
(ARARAQUARA) Ariranha 

NORTE 
(ARARAQUARA) Bady Bassitt 

NORTE 
(ARARAQUARA) Bálsamo 

NORTE 
(ARARAQUARA) Barretos 
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NORTE 
(ARARAQUARA) Barrinha 

NORTE 
(ARARAQUARA) Batatais 

NORTE 
(ARARAQUARA) Bebedouro 

NORTE 
(ARARAQUARA) 

Boa Esperança do 
Sul 

NORTE 
(ARARAQUARA) Borborema 

NORTE 
(ARARAQUARA) Brodósqui 

NORTE 
(ARARAQUARA) Buritizal 

NORTE 
(ARARAQUARA) Cajobi 

NORTE 
(ARARAQUARA) Cajuru 

NORTE 
(ARARAQUARA) Cândido Rodrigues 

NORTE 
(ARARAQUARA) 

Cássia dos 
Coqueiros 

NORTE 
(ARARAQUARA) Catanduva 

NORTE 
(ARARAQUARA) Catiguá 

NORTE 
(ARARAQUARA) Cedral 

NORTE 
(ARARAQUARA) Colina 

NORTE 
(ARARAQUARA) Colômbia 

NORTE 
(ARARAQUARA) Cravinhos 

NORTE 
(ARARAQUARA) Cristais Paulista 

NORTE 
(ARARAQUARA) Descalvado 

NORTE 
(ARARAQUARA) Dobrada 

NORTE 
(ARARAQUARA) Dourado 

NORTE 
(ARARAQUARA) Dumont 

NORTE 
(ARARAQUARA) Elisiário 

NORTE 
(ARARAQUARA) Embaúba 

NORTE Fernando Prestes 

(ARARAQUARA) 

NORTE 
(ARARAQUARA) Franca 

NORTE 
(ARARAQUARA) Gavião Peixoto 

NORTE 
(ARARAQUARA) Guaíra 

NORTE 
(ARARAQUARA) Guapiaçu 

NORTE 
(ARARAQUARA) Guará 

NORTE 
(ARARAQUARA) Guaraci 

NORTE 
(ARARAQUARA) Guariba 

NORTE 
(ARARAQUARA) Guatapará 

NORTE 
(ARARAQUARA) Ibaté 

NORTE 
(ARARAQUARA) Ibirá 

NORTE 
(ARARAQUARA) Ibitinga 

NORTE 
(ARARAQUARA) Icém 

NORTE 
(ARARAQUARA) Igarapava 

NORTE 
(ARARAQUARA) Ipiguá 

NORTE 
(ARARAQUARA) Ipuã 

NORTE 
(ARARAQUARA) Irapuã 

NORTE 
(ARARAQUARA) Itajobi 

NORTE 
(ARARAQUARA) Itápolis 

NORTE 
(ARARAQUARA) Itirapuã 

NORTE 
(ARARAQUARA) Ituverava 

NORTE 
(ARARAQUARA) Jaborandi 

NORTE 
(ARARAQUARA) Jaboticabal 

NORTE 
(ARARAQUARA) Jaci 

NORTE 
(ARARAQUARA) Jardinópolis 
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NORTE 
(ARARAQUARA) Jeriquara 

NORTE 
(ARARAQUARA) José Bonifácio 

NORTE 
(ARARAQUARA) Luís Antônio 

NORTE 
(ARARAQUARA) Marapoama 

NORTE 
(ARARAQUARA) Matão 

NORTE 
(ARARAQUARA) Mendonça 

NORTE 
(ARARAQUARA) Miguelópolis 

NORTE 
(ARARAQUARA) Mirassol 

NORTE 
(ARARAQUARA) Mirassolândia 

NORTE 
(ARARAQUARA) Monte Alto 

NORTE 
(ARARAQUARA) Monte Aprazível 

NORTE 
(ARARAQUARA) Monte Azul Paulista 

NORTE 
(ARARAQUARA) Morro Agudo 

NORTE 
(ARARAQUARA) Motuca 

NORTE 
(ARARAQUARA) Neves Paulista 

NORTE 
(ARARAQUARA) Nipoã 

NORTE 
(ARARAQUARA) Nova Aliança 

NORTE 
(ARARAQUARA) Nova Europa 

NORTE 
(ARARAQUARA) Nova Granada 

NORTE 
(ARARAQUARA) Novais 

NORTE 
(ARARAQUARA) Novo Horizonte 

NORTE 
(ARARAQUARA) Nuporanga 

NORTE 
(ARARAQUARA) Olímpia 

NORTE 
(ARARAQUARA) Onda Verde 

NORTE Orindiúva 

(ARARAQUARA) 

NORTE 
(ARARAQUARA) Orlândia 

NORTE 
(ARARAQUARA) Palestina 

NORTE 
(ARARAQUARA) Palmares Paulista 

NORTE 
(ARARAQUARA) Paraíso 

NORTE 
(ARARAQUARA) Patrocínio Paulista 

NORTE 
(ARARAQUARA) Paulo de Faria 

NORTE 
(ARARAQUARA) Pedregulho 

NORTE 
(ARARAQUARA) Pindorama 

NORTE 
(ARARAQUARA) Pirangi 

NORTE 
(ARARAQUARA) Pitangueiras 

NORTE 
(ARARAQUARA) Planalto 

NORTE 
(ARARAQUARA) Poloni 

NORTE 
(ARARAQUARA) Pontal 

NORTE 
(ARARAQUARA) Porto Ferreira 

NORTE 
(ARARAQUARA) Potirendaba 

NORTE 
(ARARAQUARA) Pradópolis 

NORTE 
(ARARAQUARA) Restinga 

NORTE 
(ARARAQUARA) Ribeirão Bonito 

NORTE 
(ARARAQUARA) Ribeirão Corrente 

NORTE 
(ARARAQUARA) Ribeirão Preto 

NORTE 
(ARARAQUARA) Rifaina 

NORTE 
(ARARAQUARA) Rincão 

NORTE 
(ARARAQUARA) Sales 

NORTE 
(ARARAQUARA) Sales Oliveira 
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NORTE 
(ARARAQUARA) Santa Adélia 

NORTE 
(ARARAQUARA) 

Santa Cruz da 
Esperança 

NORTE 
(ARARAQUARA) Santa Ernestina 

NORTE 
(ARARAQUARA) Santa Lúcia 

NORTE 
(ARARAQUARA) 

Santa Rita do Passa 
Quatro 

NORTE 
(ARARAQUARA) 

Santa Rosa de 
Viterbo 

NORTE 
(ARARAQUARA) 

Santo Antônio da 
Alegria 

NORTE 
(ARARAQUARA) São Carlos 

NORTE 
(ARARAQUARA) 

São Joaquim da 
Barra 

NORTE 
(ARARAQUARA) 

São José da Bela 
Vista 

NORTE 
(ARARAQUARA) 

São José do Rio 
Preto 

NORTE 
(ARARAQUARA) São Simão 

NORTE 
(ARARAQUARA) Serra Azul 

NORTE 
(ARARAQUARA) Serrana 

NORTE 
(ARARAQUARA) Sertãozinho 

NORTE 
(ARARAQUARA) Severínia 

NORTE 
(ARARAQUARA) Tabapuã 

NORTE 
(ARARAQUARA) Tabatinga 

NORTE 
(ARARAQUARA) Taiaçu 

NORTE 
(ARARAQUARA) Taiúva 

NORTE 
(ARARAQUARA) Tanabi 

NORTE 
(ARARAQUARA) Taquaral 

NORTE 
(ARARAQUARA) Taquaritinga 

NORTE 
(ARARAQUARA) Terra Roxa 

NORTE 
(ARARAQUARA) Trabiju 

NORTE 
(ARARAQUARA) Ubarana 

NORTE 
(ARARAQUARA) Uchoa 

NORTE 
(ARARAQUARA) União Paulista 

NORTE 
(ARARAQUARA) Urupês 

NORTE 
(ARARAQUARA) Viradouro 

NORTE 
(ARARAQUARA) Vista Alegre do Alto 

NORTE 
(ARARAQUARA) Zacarias 

 

___________________________________________________________________ 
 
 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Agudos 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Alto Alegre 

NOROESTE 
(ANDRADINA) 

Álvares Florence 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Américo de Campos 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Andradina 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Aparecida d'Oeste 

NOROESTE Araçatuba 

(ANDRADINA) 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Arealva 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Aspásia 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Auriflama 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Avaí 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Avanhandava 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Balbinos 
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NOROESTE 
(ANDRADINA) Barbosa 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Bariri 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Barra Bonita 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Bauru 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Bento de Abreu 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Bilac 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Birigui 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Bocaina 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Boracéia 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Borebi 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Braúna 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Brejo Alegre 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Buritama 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Cabrália Paulista 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Cafelândia 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Cardoso 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Castilho 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Clementina 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Coroados 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Cosmorama 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Dirce Reis 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Dois Córregos 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Dolcinópolis 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Duartina 

NOROESTE Estrela d'Oeste 

(ANDRADINA) 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Fernandópolis 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Floreal 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Gabriel Monteiro 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Gastão Vidigal 

NOROESTE 
(ANDRADINA) General Salgado 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Getulina 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Glicério 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Guaiçara 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Guaimbê 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Guaraçaí 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Guarani d'Oeste 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Guarantã 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Guararapes 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Guzolândia 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Iacanga 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Igaraçu do Tietê 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Ilha Solteira 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Indiaporã 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Itaju 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Itapuí 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Itapura 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Jales 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Jaú 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Júlio Mesquita 
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NOROESTE 
(ANDRADINA) Lavínia 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Lençóis Paulista 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Lins 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Lourdes 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Lucianópolis 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Luiziânia 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Macatuba 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Macaubal 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Macedônia 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Magda 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Marinópolis 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Meridiano 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Mesópolis 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Mineiros do Tietê 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Mira Estrela 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Mirandopólis 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Monções 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Murutinga do Sul 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Nhandeara 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Nova Canaã Paulista 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Nova Castilho 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Nova Independência 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Nova Luzitânia 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Ouroeste 

NOROESTE Palmeira d'Oeste 

(ANDRADINA) 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Paranapuã 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Parisi 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Paulistânia 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Pederneiras 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Pedranópolis 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Penápolis 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Pereira Barreto 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Piacatu 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Pirajuí 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Piratininga 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Pongaí 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Pontalinda 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Pontes Gestal 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Populina 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Presidente Alves 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Promissão 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Reginópolis 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Riolândia 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Rubiácea 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Rubinéia 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Sabino 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Santa Albertina 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Santa Clara d'Oeste 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Santa Fé do Sul 
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NOROESTE 
(ANDRADINA) Santa Rita d'Oeste 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Santa Salete 

NOROESTE 
(ANDRADINA) 

Santana da Ponte 
Pensa 

NOROESTE 
(ANDRADINA) 

Santo Antônio do 
Aracanguá 

NOROESTE 
(ANDRADINA) 

Santópolis do 
Aguapeí 

NOROESTE 
(ANDRADINA) São Francisco 

NOROESTE 
(ANDRADINA) 

São João das Duas 
Pontes 

NOROESTE 
(ANDRADINA) São João de Iracema 

NOROESTE 
(ANDRADINA) 

Sebastianópolis do 
Sul 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Sud Mennucci 

NOROESTE Suzanápolis 

(ANDRADINA) 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Três Fronteiras 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Turiúba 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Turmalina 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Ubirajara 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Urânia 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Uru 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Valentim Gentil 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Valparaíso 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Vitória Brasil 

NOROESTE 
(ANDRADINA) Votuporanga 

 

___________________________________________________________________ 
 

SUDESTE (VALE 
DO PARAIBA) Aparecida 

SUDESTE (VALE 
DO PARAIBA) Arapeí 

SUDESTE (VALE 
DO PARAIBA) Areias 

SUDESTE (VALE 
DO PARAIBA) Bananal 

SUDESTE (VALE 
DO PARAIBA) Caçapava 

SUDESTE (VALE 
DO PARAIBA) Cachoeira Paulista 

SUDESTE (VALE 
DO PARAIBA) Campos do Jordão 

SUDESTE (VALE 
DO PARAIBA) Canas 

SUDESTE (VALE 
DO PARAIBA) Caraguatatuba 

SUDESTE (VALE 
DO PARAIBA) Cruzeiro 

SUDESTE (VALE 
DO PARAIBA) Cunha 

SUDESTE (VALE 
DO PARAIBA) Guaratinguetá 

SUDESTE (VALE 
DO PARAIBA) Igaratá 

SUDESTE (VALE 
DO PARAIBA) Ilhabela 

SUDESTE (VALE 
DO PARAIBA) Jacareí 

SUDESTE (VALE 
DO PARAIBA) Jambeiro 

SUDESTE (VALE 
DO PARAIBA) Lagoinha 

SUDESTE (VALE 
DO PARAIBA) Lavrinhas 

SUDESTE (VALE 
DO PARAIBA) Lorena 

SUDESTE (VALE 
DO PARAIBA) Monteiro Lobato 

SUDESTE (VALE 
DO PARAIBA) Natividade da Serra 

SUDESTE (VALE 
DO PARAIBA) Paraibuna 

SUDESTE (VALE 
DO PARAIBA) Pindamonhangaba 

SUDESTE (VALE 
DO PARAIBA) Piquete 
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SUDESTE (VALE 
DO PARAIBA) Potim 

SUDESTE (VALE 
DO PARAIBA) Queluz 

SUDESTE (VALE 
DO PARAIBA) Redenção da Serra 

SUDESTE (VALE 
DO PARAIBA) Roseira 

SUDESTE (VALE 
DO PARAIBA) Santa Branca 

SUDESTE (VALE 
DO PARAIBA) 

Santo Antônio do 
Pinhal 

SUDESTE (VALE 
DO PARAIBA) 

São Bento do 
Sapucaí 

SUDESTE (VALE São José do Barreiro 

DO PARAIBA) 

SUDESTE (VALE 
DO PARAIBA) 

São José dos 
Campos 

SUDESTE (VALE 
DO PARAIBA) 

São Luís do 
Paraitinga 

SUDESTE (VALE 
DO PARAIBA) São Sebastião 

SUDESTE (VALE 
DO PARAIBA) Silveiras 

SUDESTE (VALE 
DO PARAIBA) Taubaté 

SUDESTE (VALE 
DO PARAIBA) Tremembé 

SUDESTE (VALE 
DO PARAIBA) Ubatuba 

 

___________________________________________________________________ 
 
 

SUL (VALE DO 
RIBEIRA) Barra do Turvo 

SUL (VALE DO 
RIBEIRA) Bertioga 

SUL (VALE DO 
RIBEIRA) Cajati 

SUL (VALE DO 
RIBEIRA) Cananéa 

SUL (VALE DO 
RIBEIRA) Cubatão 

SUL (VALE DO 
RIBEIRA) Eldorado 

SUL (VALE DO 
RIBEIRA) Guarujá 

SUL (VALE DO 
RIBEIRA) Iguape 

SUL (VALE DO 
RIBEIRA) Ilha Comprida 

SUL (VALE DO 
RIBEIRA) Iporanga 

SUL (VALE DO 
RIBEIRA) Itanhaém 

SUL (VALE DO 
RIBEIRA) Itaóca 

SUL (VALE DO 
RIBEIRA) Itariri 

SUL (VALE DO 
RIBEIRA) Jacupiranga 

SUL (VALE DO 
RIBEIRA) Juquiá 

SUL (VALE DO 
RIBEIRA) Miracatu 

SUL (VALE DO 
RIBEIRA) Mongaguá 

SUL (VALE DO 
RIBEIRA) Pariquera-Açu 

SUL (VALE DO 
RIBEIRA) Pedro de Toledo 

SUL (VALE DO 
RIBEIRA) Peruíbe 

SUL (VALE DO 
RIBEIRA) Praia Grande 

SUL (VALE DO 
RIBEIRA) Registro 

SUL (VALE DO 
RIBEIRA) Santos 

SUL (VALE DO 
RIBEIRA) São Vicente 

SUL (VALE DO 
RIBEIRA) Sete Barras 
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FORMULÁRIO – 01 

ENTREVISTA TÉCNICA 

1. Candidatos:     

NOME: ________________________________________  CPF nº _______________ 

NOME: _________________________________________ CPF n°  ______________  

 

2.  Composição Familiar: 

NOME PRESENTE 
NA 

ENTREVISTA 

GRAU 
PARENTESCO 

EST. CIVIL GRAU 
ESCOLAR 

OCUPAÇÃO 
ATUAL (EM ANOS) 

      

      

      

      

      

      

      

OBS: Justificar, caso necessário, porque alguns membros da família não compareceram à entrevista. 

__________________________________________________________________________           

3. Concorda, se receber o lote, assumi-lo de forma imediata, comprometendo-se em fixar 

residência e explorar de acordo com as normas do Termo de Permissão de Uso/ Termo de 

Autorização de Uso? (orientar o candidato em relação às normas do TPU/TAU).  

Sim           Não   

Por quê?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Quanto tempo acha que necessita para fixar sua residência, juntamente com sua 

família?_________________________________________________________________ 

Por quê? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. Atualmente qual sua fonte de renda? 

__________________________________________________________________________ 
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6. Você ou seu/sua cônjuge possuem trabalho fixo, público ou privado?     Sim       Não  

  a) Que tipo de trabalho?  

_____________________________________________________________________ 

 b) Compromete-se a se desvincular do trabalho?        Sim                Não  

c) Quanto tempo acha necessário para efetivar tal decisão? _________________________ 

Por quê? 

____________________________________________________________________          

7. Você ou seu/sua cônjuge possuem alguma atividade comercial ou industrial em seu 

nome?    Não                             Sim  

Qual? ____________________________________________________________________ 

8. Recebem aposentadoria ou pensão? Não Sim Valor R$ _______________________ 

Motivo:____________________________________________________________________ 

9. Já foram beneficiários da Reforma Agrária?  Não   Sim 

Onde? _________________________________________________________________ 

10. Se no lote ainda não houver infraestruturas como luz ou água, mesmo assim irá residir 

no local juntamente com sua família?     Sim                Não  

11. Fale sobre sua experiência na agricultura e em atividades rurais, em geral.  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

11.a – Atualmente desenvolve atividade rural?   Sim        Não  

Se não, há quanto tempo está afastado(a)? 

 _________________________________________ 

11.b - Pretende trabalhar com que tipo de exploração?       

 Agricultura. 

 Quais culturas?________________________________________________________

 Pecuária.  

Quais criações?________________________________________________________

  Outras.  

Quais atividades?_______________________________________________________ 
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13. Possui Implementos Agrícolas (implementos manuais, de tração animal ou mecânica) 

 

EQUIPAMENTO TIPO ESTADO CONSERVAÇÃO (*) 

   

   

   

   

   

   

(*) Ótimo (O); Bom (B); Regular (R); Péssimo (P) 

 

13.     Possui animais de trabalho, bovinos ou outras criações? 

ESPÉCIE QUANTIDADE IDADE FINALIDADE 

    

    

    

    

    

    

 

14. Possui culturas anuais e perenes? 

CULTURA VEGETAL ÁREA (ha) FINALIDADE (*) 

   

   

   

   

   

   

(*) Autoconsumo ou Comercial 

15. Possui algum recurso próprio para investimento no lote?  Sim             Não  

Em caso afirmativo, como pretende investir?  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração, sob as penas da lei, para 

que produza seus efeitos legais. 

 

 

_________________, ____ de _______________ de 20 ___ 

 
 

_______________________________ 
CANDIDATO 

____________________________ 
CANDIDATO 

 

 

 

16. Observações do(a) Entrevistador(a) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 
 

_____________________________ 
Técnico(a)/Analista Entrevistador(a) 

(Assinatura e carimbo) 
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FORMULÁRIO – 02 

LAUDO DE VISTORIA SIMPLIFICADO 

 

1. ASSENTAMENTO: ____________________________________________________ 

 

2. ENDEREÇO: 

LOTE: _________ QUADRA_________ SETOR________ ÁREA (ha):  ___________ 

 

3. TITULAR: ________________________________________________    

TITULAR: ________________________________________________    

 

4. Descrição:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________, _____ de _______________ de 20_____ 

 

_______________________________________ 
CARIMBO E ASSINATURA 

RESPONSÁVEL PELA ATER 
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FORMULÁRIO – 03 

LAUDO DE VISTORIA PARA ALTERAÇÃO CADASTRAL 

 

1. ASSENTAMENTO: ____________________________________________________ 

2. ENDEREÇO: 

LOTE: _________ QUADRA _________ SETOR ________ ÁREA (ha):  ___________ 

Telefones para contato: 

_______________________________________________________ 

 

3. ATIVIDADE: 

 

 

4.COMPOSIÇÃO FAMILIAR RESIDENTE NO LOTE: 

NOME Parentesco Sexo 
Estado 

Civil 

É força de 

trabalho no 

lote*?  

Data de 

entrada no 

lote 

 TITULAR     

 TITULAR     

      

      

      

      

      

      

** Sim ou Não ou Parcial 
 

Declaro que as informações acima prestadas, são a expressão fiel da verdade, estando 

ciente que se não corresponderem com a mesma, poderei sofrer as sanções 

administrativas/judiciais cabíveis. 
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5. PARECER FINAL DO(A) RESPONSÁVEL PELA ATER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________, _____ de _______________ de 20_____. 

 

 

________________________________ 

TITULAR 

   __________________________________ 

TITULAR 
 

 

 

_______________________________________ 
ASSINATURA E CARIMBO 

RESPONSÁVEL PELA ATER 
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FORMULÁRIO – 04 

LAUDO DE VISTORIA COMPLETO 

ASSENTAMENTO: __________________________________________________ 

LOTE: ________ QUADRA: ________ SETOR: ________ ÁREA (ha):  ___________ 

Telefones para contato: _____________________________________________________ 

 

3. COMPOSIÇÃO FAMILIAR RESIDENTES NO LOTE: 

NOME Parentesco Sexo 
Estado 

Civil 

É força de 

trabalho no 

lote*?  

Data de 

entrada no 

lote 

 TITULAR     

 TITULAR     

      

      

      

      

      

** Sim ou Não ou Parcial 
 

4. ATIVIDADE: 

AGRICULTOR     PECUARISTA     OUTROS     __________________________ 

5.  FORMA DE ENTRADA NO LOTE: 

SELEÇÃO    PERMUTA OUTROS  ________________________________ 

6. ALGUM FAMILIAR POSSUI LOTE NO ASSENTAMENTO?  SIM   NÃO 

QUEM?_________________________________________________________________ 

7. EXPERIÊNCIA AGRÍCOLA:   SIM       NÃO  

8. JÁ UTILIZOU CRÉDITO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO/REFORMA DE 

BENFEITORIAS? 

 NÃO   SIM  INSTITUIÇÃO:________________________  VALOR: R$____________ 

9. POSSUI  FINANCIAMENTOS NÃO QUITADOS? 

NÃO   SIM   INSTITUIÇÃO: _________________ VALOR: R$__________________ 

10.  MÃO-DE-OBRA UTILIZADA NO LOTE: 

PRÓPRIA    DE TERCEIROS     DE ARRENDATÁRIOS      DE MEEIROS  

DE EMPREGADOS TEMPORÁRIOS        DE EMPREGADOS PERMANENTES  
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11. ÁREA TOTAL CULTIVADA NO LOTE (ha): ________ 

PRÓPRIA TERCEIROS DE QUEM?___________________________________ 

12. ÁREA TOTAL CULTIVADA FORA DO LOTE (ha): ______________________ 

PRÓPRIA TERCEIROS DE QUEM?__________________________________ 

13.  PRODUÇÃO AGRÍCOLA NO LOTE: 

CULTURAS PERMANENTES ÁREA (há) CULTURAS ANUAIS ÁREA (ha) 

    

    

    

    

    

    
 

14. PECUÁRIA LEITEIRA: SIM        NÃO   

141. Nº CABEÇAS PRÓPRIA: VACAS (  ) TOUROS (  ) NOVILHAS(OS) (  ) BOIS (  )  

OUTROS(   )QUAIS?________________________________________________ 

14.2. Nº  DE CABEÇAS  DE ANIMAIS DE TERCEIROS NO LOTE: (    )  

        PROPRIETÁRIO: __________________________________________________ 

14.3 ÁREA DE PASTAGEM (ha): ______ 13.4. PRODUÇÃO LEITE/MÊS(lts): ______ 

15. BENFETORIAS EXISTENTES NO LOTE: 

BENFEITORIAS QUANTIDADE (C/ UNIDADE DE MEDIDA) 

  

  

  

  
 

16. RENDA AUFERIDA PELA CADERNETA DE CAMPO: __________________________ 

17. CUMPRE SATISFATÓRIAMENTE OS DEVERES DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE, E 

DAS CLÁUSULAS DO TPU OU CCU? SIM    NÃO  

POR QUÊ?____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Declaro que as informações acima prestadas são a expressão fiel da verdade, estando 
ciente que se não corresponderem com a verdade, poderei sofrer as sanções 
administrativas/judiciais cabíveis. 

 

______________, ________ de ___________ de 20_____ 
 

________________________________ 

TITULAR 

    _________________________________ 

TITULAR 
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16.   PARECER FINAL DO(A) TÉCNICO(A)/ANALISTA RESPONSÁVEL PELA ATER NA 

ÁREA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________, _____ de _______________ de 20_____ 

 

 

 

_______________________________________ 
ASSINATURA E CARIMBO 
RESPONSÁVEL PELA ATER 
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FORMULÁRIO 05 – LAUDODE VISTORIA PARA CONCESSÃO DE USO 

1. Identificação 

 
 

2. Composição Familiar residentes no lote – preencher inclusive os dados dos titulares 

 

 

REGIONAL: ___________________ TITULARES: ______________________________________ e 

GTC: ___________________ ________________________________________

ASSENTAMENTO: ___________________

N° DO LOTE: ___________________ DATA DE ENTRADA NO ASSENTAMENTO: ____/____/________

ÁREA DO LOTE (ha): ___________________ CNPJ DO PRODUTOR: ________________________________________

Série Nível Situação Sim Não Parcial

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Integra a Força de 

Trabalho?No Nome Sexo
EscolaridadeData de 

Nascim.

Parentesco com o 

Titular
Estado Civil

Orientações para Preenchimento   
Estado Civil: SO (Solteiro), C (Casado), U (União Estável), V (Viúvo), SE (Separado), D (Divorciado) Local: A (No Assentamento), F (Fora do Assentamento) 
Escolaridade: Cor Declarada: Branca, Preta, Parda, Amarela, Indígena 
Série: A (Analfabeto) ou do 1º ao 9º ano Sexo: M (Masculno), F (Feminino) 
Nível: EF (Ensino Fundamental), EM (Ensino Médio), T (Curso Técnico), S (Superior) . 
Situação: C (Cursando), F (Finalizado), I (Interrompido) . 
 



 

116 

3. Sobre o lote:  
3.1 Crédito: 

a) Utilizou Crédito bancário? sim     não 

b) É devedor em algum banco?  sim      não  

 

3.2 Benfeitorias Existentes no Lote: 

Benfeitorias Quantidade (com unidade de medida) 

  

  

  

  

  

  

 

3.3 Bens de Produção no Lote: 

Equipamentos/Quantidades Recursos* Estado de Conservação** 

   

   

   

   

   

 *RECURSOS: PROCERA, FEAP, FINSOCIAL, PRONAF  - **EST. CONS.: B-Bom, R-Regular, P-Péssimo 
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3.4 Possui Parcerias? 
 Sim    Não 

Se possui, quais? 

 Parceria Cultura Agroindustrial - Portaria Nº 77           Parceria Rural entre Beneficiárias  

 Parceria Agrícola de Interesse Social                                 NÃO POSSUI    
 

4. Etapa de Avaliação 
 

4.1 Os titulares: 

a) garantem o livre acesso dos representantes da Fundação ITESP na(s) área(s), objeto da permissão? SIM:   NÃO:  

 

b) obedecem às normas de conservação do solo preconizadas pela assistência técnica oficial, protegendo a área contra erosões, bem como respeitar as áreas de preservação 
permanente, de reserva florestal legal e outras de interesse ambiental? SIM:   NÃO:  

 

c) têm domicílio na área permissionada, explorando-a de forma racional, direta, pessoal ou familiar, ou de forma associada ou cooperada com outros beneficiários do assentamento, 
de acordo com o Projeto Técnico elaborado pela Fundação ITESP? SIM:   NÃO:  

 

d) não cedem o uso da área por alienação, cessão, aluguel, empréstimo, arrendamento ou por qualquer outra forma, no todo ou em parte, ficando, inclusive, vedada a moradia 
de terceiros estranhos que não integrem a composição familiar registrada no banco de dados da Fundação ITESP? SIM:   NÃO:  

 

e) respondem pelos encargos incidentes sobre a área e sua produção, durante a vigência da permissão de uso, bem como se responsabilizar integralmente, inclusive perante terceiros, 
pelo seu uso e por eventuais prejuízos, perdas ou danos? SIM:   NÃO:  

 

f) seguem as normas técnicas que favoreçam o aumento gradativo da produção agropecuária e de comercialização? SIM:   NÃO:  

 

g) possuem boa conduta social e desenvolver esforços para a adaptação à vida comunitária, visando o desenvolvimento dos trabalhos e do assentamento? SIM:   NÃO:  

 

h) exploraram a área de acordo com as diretrizes traçadas no Projeto Técnico? SIM:   NÃO:  

 

i) zelam pela conservação de divisas existentes e pela guarda e conservação da área, de forma que se necessário devolvê-la à Fundação ITESP nas condições em que a recebeu e 
impedindo que terceiros dela se utilize, dando em tais casos conhecimento imediato à Fundação de qualquer ato de turbação ou esbulho? SIM:   NÃO:  

 
 
 
 

 

 

4.1.1. TODAS AS CLÁUSULAS FORAM ATENDIDAS? 

SIM:            NÃO:  
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4.2 Quadro Produção Agropecuária1

 
 

                                                 
1*Referência de lançamento deve ser Anual 

GRUPO ITEM UND ÁREA (ha)
QTDE 

PRODUZIDA

RENDA TOTAL (RT) -R$                                

(Comercializada + 

Autoconsumo)

CUSTO DE PRODUÇÃO (CP) - R$                   

(Tabela Institucional)

RENDA LÍQUIDA LOTE                         

(RT - CP = RLL) -  R$

PERENES

OLERÍCOLAS

OUTRAS

TOTAL (PV)

P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

 V
EG

ET
A

L 
(P

V
)

SUBGRUPO

ANUAIS
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GRUPO ITEM UND ÁREA (ha)
QTDE 

PRODUZIDA

RENDA TOTAL (RT) -R$                                

(Comercializada + 

Autoconsumo)

CUSTO DE PRODUÇÃO (CP) - R$                   

(Tabela Institucional)

RENDA LÍQUIDA LOTE                         

(RT - CP = RLL) -  R$

LEITE L

LEITE L

OVOS DZ

OVOS DZ

OVOS DZ

TOTAL (PL + PA)

PRODUÇÃO 

LEITEIRA (PL)

BOVINOCULTURA

AVICULTURA

CAPRINO/OVICULTURA

SUINOCULTURA

P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

 A
N

IM
A

L 
(P

A
)

OUTRAS CRIAÇÕES

AVES 

POEDEIRAS

VACA

CABRA 

SUBGRUPO
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GRUPO ITEM UND ÁREA (ha)
QTDE 

PRODUZIDA

RENDA TOTAL (RT) -R$                                

(Comercializada + 

Autoconsumo)

CUSTO DE PRODUÇÃO (CP) - R$                   

(Tabela Institucional)

RENDA LÍQUIDA LOTE                         

(RT - CP = RLL) -  R$
SUBGRUPO

TOTAL (PF + D)

BENFEITORIAS DO LOTE

ORIGEM ANIMAL

ORIGEM VEGETAL

PRODUÇÃO 

FLORESTAL  

(PF)

DERIVADOS 

(D)

ÁREA TOTAL 

PRODUZIDA 

(ATP)

QTDE 

PRODUZIDA

RENDA TOTAL (RT) -R$                                

(Comercializada + 

Autoconsumo)

CUSTO DE PRODUÇÃO (CP) - R$                   

(Tabela Institucional)

RENDA LÍQUIDA LOTE                         

(RT - CP = RLL) -  R$

TOTAL GERAL (PV+PL+PA+PF+D)

TOTAL (PF + D)

TOTAL (PV)

TOTAL (PL + PA)

GRUPO
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4.2.2 Análise do Quadro de Produção Agropecuária  
 

a) Área de Produção do Lote: 
 
Área Total Produzida (ATP)/ Área Total do Lote (ATL) =  

 

ÁREA < 15 HECTARES (ÁREA MENOR DO QUE 15 HECTARES) ÁREA > 15 HECTARES (ÁREA MAIOR DO QUE 15 HECTARES) 

EXPLORADO – X ≥30% 
 
SEMI EXPLORADO - 30%  > X ≥ 10% -  
 
EXPLORADO INSUFICIENTEMENTE - X < 10%  

 

EXPLORADO -  X ≥ 50% 
 
SEMI EXPLORADO - 50%  > X ≥ 20% -  
 
EXPLORADO INSUFICIENTEMENTE - X < 20%  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
2Cada SUBGRUPO contabiliza 1 unidade. As produções não devem ser necessariamente comercializadas. Ex: se o beneficiário possuir plantação de eucalipto no lote e não tiver comercializado, essa produção deverá ser 

contabilizada.  
3 Consultar Tabela disponibilizada em I:/Caderneta de Campo Safra 2013/2014 e localizar a Renda Líquida do Assentamento.  
 

b) Diversidade da Produção: 
 
          EXPLORADO -  Possui 3 ou mais SUBGRUPOS

2
 de Produção  

 
          SEMI EXPLORADO - Possui 2 SUBGRUPOS 
 
          EXPLORADO INSUFICIENTEMENTE - Possui apenas 1 SUBGRUPO   
 

c) Renda Líquida Obtida com a Produção Agropecuária: 
 
Renda Liquida Obtida Lote (RLL)/ Renda Liquida Assentamento (RLA) 

3
 =   

________%                                              
 

EXPLORADO – X ≥100%   
 
          SEMI EXPLORADO - 100% > X ≥ 30%  
 
          EXPLORADO INSUFICIENTEMENTE -  X<30%  

 

____% 
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4.3 RESULTADO EXPLORAÇÃO DO LOTE: 
 

APTO À CONCESSÃO – 2 OU MAIS ITENS DO TÓPICO 4.2.2 FORAM PREENCHIDOS COM “EXPLORADO” OU “SEMI EXPLORADO”E O TÓPICO 4.1.1 CONSTA 

ASSINALADO “SIM” 

INAPTO À CONCESSÃO - 2 OU MAIS ITENS DO TÓPICO 4.2.2 FORAM PREENCHIDOS COM “EXPLORADO INSUFICIENTEMENTE” OU O TÓPICO 4.1.1 CONSTA 

ASSINALADO “NÃO” 
 
 

4.4 SE APTO,   

RRL > 2 x RLA 

(A Renda Liquida do Lote é maior do que o dobro da Renda Liquida do Assentamento)  
 
 

RRL  RRA X 2 

  

 

5. Relatório Conclusivo do Supervisor Técnico 

 

 Deve-se seguir os resultados dos itens 4.3 e 4.4 
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________, _____ de ___________________ de 20____  
 

 

Carimbo e Assinatura do Técnico/Analista e do Supervisor Técnico 
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FORMULÁRIO – 6 

LAUDO DE VISTORIA - OCUPANTE IRREGULAR 

 

 

1. ASSENTAMENTO: ___________________________________________________ 

2. LOTE:________ QUADRA_________ SETOR________ ÁREA (ha):  ____________ 

 

3. COMPOSIÇÃO FAMILIAR, RESIDENTES NO LOTE: 

Nome Parentesco Sexo Data nasc. Estado civil 

     

     

     

     

     

     

     

 

4. BENEFICIÁRIO(A) ANTERIOR:______________________________________________ 

BENEFICIÁRIO (A)  ANTERIOR:_____________________________________________ 

5. FORMA DE ENTRADA NO LOTE: 

AQUISIÇÃO IRREGULAR DE BENFEITORIAS (  ) VALOR PAGO R$________________ 

INVASÃO(  )    ARRENDAMENTO(  )    PERMUTA(  )   OUTROS(   ) Qual?____________ 

6. É CADASTRADO NO: ITESP(   )    INCRA(   )  

7.  É ASSENTADO PELO: ITESP(   )   INCRA(   )    

8. DATA DE ENTRADA NA ÁREA: ____/_____/_____ 

9. AUTORIZADO POR:______________________________________________________ 

10. EXPLORAÇÃO DO LOTE :    TOTAL(    )       PARCIAL(    )       ABANDONADO(    ) 

11. ATIVIDADE:  AGRICULTOR     PECUARISTA     OUTRO   _________________ 
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12. PARECER FINAL DO(A) TÉCNICO(A)/ANALISTA RESPONSÁVEL PELA ATER NA 

ÁREA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________, _____ de _______________ de 20_____ 

 

 
 
 
 

_______________________________________ 
ASSINATURA E CARIMBO 

RESPONSÁVEL PELA ATER 
 
 
 
 
 

  



 

125 

FORMULÁRIO –7 

LAUDO DE CONSTATAÇÃO E AVALIAÇÃO DE BENFEITORIAS 

 
 

 

 

LAUDO DE CONSTATAÇÃO E 
AVALIAÇÃO DE BENFEITORIAS 

 

 

Assentamento: 

 

 

Lote: 

 

 

Beneficiários: 

 

 

Município: 
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1 - INTERESSADOS: Sra. XXXXXXXXXXXXXXXX e Sr. XXXXXXXXXXXXXXXX 

 

I - OBJETO DA VISTORIA DE CONSTATAÇÃO E AVALIAÇÃO: 

Vistoria de constatação e avaliação de benfeitorias existentes no lote rural nº 

XX, do Assentamento XXXXXXXXXXXX, município de XXXXXXXXXXXXXXXX. A 

avaliação foi realizada com base em vistoria ao lote, termo de desistência e laudo de 

vistoria do técnico da área e havendo eventuais ônus e ou dívidas não informadas 

deverão ser objeto de análise nas instâncias próprias antes da saída do atual 

beneficiário do lote. 

A vistoria foi realizada no dia XX de XXXXX de 20XX, acompanhada pela Sra. 

XXXXXXXXXXXXXXXX e Sr. XXXXXXXXXXXXXXXX, beneficiários do lote. 

 

II. MUNICÍPIO/COMARCA: XXXXXXXXXXX - SP. 

 

III. DENOMINAÇÃO: Lote XX – Assentamento XXXXXXXXXXX. 

 

DISCRIMINAÇÃO ÁREA/ha. 

Planta do Lote  

Levantamento da Fundação ITESP  

Área Considerada na Avaliação  

 

IV. RESUMO DA AVALIAÇÃO: 

 

ITENS – ESPECIFICADOS VALORES em R$ 

Construções e Avaliações  

Produção Vegetal  

Total das Benfeitorias R$  

 

V. DATA DA VISTORIA: XX/XX/20XX REFERÊNCIA:XXXXXX de 20XX. 

 

VI. RESPONSÁVEL TÉCNICO:  
 

2. Histórico da Ocupação do Assentado no Lote. 

Entrada no lote em XX/XX/XXXXX por  
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3. Descrição de todas as benfeitorias existentes no lote. 

Benfeitoria 01: 

Benfeitoria 02: 

Benfeitoria XX:  

 

4. Discriminação das benfeitorias e acessões existentes no lote antes da 

ocupação dos assentados desistentes. 

Benfeitoria 01: 

Benfeitoria 02: 

Benfeitoria XX:  

 

5. Discriminação das benfeitorias adquirida onerosamente dos beneficiários 

antecessores. 

Benfeitoria 01: 

Benfeitoria 02: 

Benfeitoria XX:  

 

6. Discriminação das benfeitorias e acessões erigidas pelo trabalho dos 

assentados desistentes. 

Benfeitoria 01: 

Benfeitoria 02: 

Benfeitoria XX:  

 

7. Descrição das benfeitorias e acessões que poderão ser levantadas. 

Benfeitoria 01: 

Benfeitoria 02: 

Benfeitoria XX:  

 

8. Descrições das acessões e benfeitorias adquiridas gratuitamente pelos 

assentados desistentes, por força de investimento e programas públicos 

durante a exploração do lote. 

Benfeitoria 01: 

Benfeitoria 02: 

Benfeitoria XX:  
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9. Avaliação. 

Não se incluirão no valor da avaliação: 

I - as acessões referidas nos itens 7 e 8 do presente laudo; 

II - as culturas temporárias; 

III - a terra nua do lote. 

 

9.1. Benfeitorias. 

 De acordo com a Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2.002, em seus Art. 96 e 97 

as benfeitorias podem ser: 

Art. 96. As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias. 

§ 1º São voluptuárias as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso 

habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor. 

§ 2º São úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem. 

§ 3º São necessárias as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore. 

Art. 97. Não se consideram benfeitorias os melhoramentos ou acréscimo 

sobrevindos ao bem sem a intervenção do proprietário, possuidor ou detentor. 

 

9.2. Benfeitorias indenizáveis. 

As benfeitorias comumente encontradas no meio rural podem ser 

classificadas em dois tipos principais: - produção vegetal e construções e 

instalações. 

Como produção vegetal podem ser classificadas as culturas comerciais de 

modo geral, de ciclo curto, médio ou longo. Embora nem sempre negociáveis 

separadamente do solo, poderão ter cotação unitária visando sua valoração. 

As construções e instalações por se acharem aderidas ao solo e serem de 

remoção muito difícil ou inviável, não são negociáveis separadamente das terras. 

São, entre outras, as casas, galpões, depósitos, cercas, mangueiras, redes de 

distribuição de água e de energia elétrica, represas, poços, reservatórios, etc. 

 

9.3. Metodologia de avaliação. 

De conformidade com a Norma de Avaliação de Imóveis Rurais da ABNT - 

NBR 14.653-3/2004, o método recomendado para avaliação de construções e 

instalações é o do custo de reposição do material necessário à edificação e/ou 

montagem de construções similares, disponível no mercado local, com preço à vista, 
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devidamente depreciado pelo respectivo índice fixado em função do estado de 

conservação; o que consiste, basicamente, na multiplicação da área construída (ou 

de qualquer outra unidade de medida de área, volume, etc.) pelo custo unitário de 

reprodução atual e por um coeficiente de depreciação determinado em função da 

idade aparente e da vida útil provável do bem avaliando. Ou com o emprego de 

custos unitários oriundos de tabelas, desde que provenientes de fontes fidedignas. 

A depreciação das construções e das instalações deve levar em conta os 

aspectos físicos e funcionais, com a consideração da vida útil, aparente e provável, 

bem como do estado de conservação. 

Para efeito de determinação dos coeficientes de depreciação das construções 

e instalações rurais foram adotados os seguintes critérios: 

 

Quadro: Depreciação física x depreciação funcional. 

 
Depreciação física 

Depreciação funcional 

Adequada  
(100%) 

Parcialmente adequada 
(75%) 

Superada 
(50%) 

Residual  
(20%) 

Ótimo         (100%) 1,00 0,75 0,50 0,20 

Bom           (80%) 0,80 0,60 0,40 0,16 

Regular     (60%) 0,60 0,45 0,30 0,12 

Precário    (40%) 0,40 0,30 0,20 0,08 

Mau           (20%) 0,20 0,15 0,10 0,04 

Péssimo    (0%) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fonte: Adaptado de Rossi, 2005 

 

Onde: 

Adequada: edificação está perfeitamente adequada à sua utilização; está 100% 

aproveitada e/ou funcional e/ou utilizada, considerando o imóvel e a região num 

período de um ano agrícola; 

Parcialmente Adequada: edificação está parcialmente adequada à sua utilização; 

aproximadamente 75% de sua capacidade é aproveitada e/ou funcional e/ou 

utilizada, considerando o imóvel e a região num período de um ano agrícola; 

Superada: edificação está superada, considerando as recomendações técnicas 

atuais, mas aproximadamente 50% de sua capacidade ainda é aproveitada e/ou 

funcional e/ou utilizada, considerando o imóvel e a região num período de um ano 

agrícola; 
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Residual: edificação não tem utilidade nenhuma, servindo apenas como fonte de 

material usado; 20% aproveitada e/ou funcional e/ou utilizada, considerando o 

imóvel e a região num período de um ano agrícola. 

Conforme BRASIL (2000), as razões ligadas à depreciação funcional são 

habitualmente, de três tipos: 

Inadequação: resultante de falhas de concepção do projeto ou em sua execução. 

Superação: instalações superadas pela existência de novas técnicas. 

Anulação: dá-se quando a instalação, já superada, não tem condições de se adaptar 

a novas finalidades. 

Nas construções e instalações, onde se utilizou o Caderno de Preços de 

Construções e Instalações Rurais da CTEEP - Companhia de Transmissão de 

Energia Elétrica Paulista, foram feitas as devidas atualizações através da aplicação 

do Índice Pini de Custos de Edificações - São Paulo referente ao mês de XXXX de 

20XX. 

 

9.3.1. Avaliação de Culturas 

 

9.3.1.1. Pastagens 

Nas pastagens, emprega-se o custo de formação, com a aplicação de um 

fator de depreciação decorrente da diminuição da capacidade de suporte da 

pastagem. 

SAVIETTO (1997) e ROSSI (2005) preconiza que a esse valor seja aplicado 

um coeficiente de depreciação em função do estado vegetativo e fitossanitário. 

Os itens a serem considerados na depreciação de pastagens, segundo Rossi 

(2005) são: 

 incidência de ervas daninhas invasoras; 

 falhas na formação ou claros na pastagem; 

 processos erosivos; 

 presença de cupinzeiros ou sauveiros; 

 baixo nível de manejo, como excesso de pastoreio; 

 ausência de divisão de pastagem, o que implica baixo nível de manejo; 

 aspecto vegetativo ruim, com as plantas não atingindo a altura média da 

espécie. 
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A depreciação será realizada considerando: 

ÓTIMO - não ocorrência dos itens acima 

BOM – ocorrência de um dos itens acima; 

REGULAR – ocorrência de dois dos itens acima; 

PRECÁRIO - ocorrência de três dos itens acima 

MAU – ocorrência de quatro dos itens acima; 

PÉSSIMO – ocorrência de cinco ou mais dos itens acima. 

 

Quadro: Coeficientes de depreciação para pastagens. 

Estado vegetativo e 
fitossanitário 

Ótimo Bom Regular Precário Mau Péssimo 

Depreciação 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 

Fonte: Adaptado de ROSSI, 2005. 

 

9.3.1.2. Pomar Doméstico 

Para a avaliação de Culturas Domésticas (ou não comerciais) deve-se utilizar 

o critério de custos de reposição, isto é, avaliação da cultura pelo custo de formação 

da mesma. 

Esse custo de formação compreende todos os custos necessários para a 

implantação da cultura, como: custo da muda e das despesas necessárias ao plantio 

e à manutenção, até a idade em que se inicia nova produção, caso o pomar ou 

árvore já estivesse em produção, caso contrário, até a idade em que a avaliação 

está sendo feita (DEMÉTRIO, 2007) 

 

10. AVALIAÇÃO DAS BENFEITORIAS 

 

10.1. Construções e instalações 

Benf. nº 01: Casa 

Benf. nº 02: 

Benf. nº XX: 

 

Total das benfeitorias Construções e Instalações R$  
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10.2. Produção vegetal 

Benf. nº 01. Pastagem 

Benf. nº 02: 

Benf. nº XX: 

 

 

Total das produções VEGETAIS R$  
 

 
 

 

Total das BENFEITORIAS R$  
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12. Termo de Encerramento 

Nada mais havendo a esclarecer, damos por encerrado o presente Laudo de 

Constatação e Avaliação de Benfeitorias do lote rural nº XX, do Assentamento 

XXXXXXXXXXXXXXX, município de XXXXXXXXXXXXXXX/SP, que é composto por 

XX (número por extenso) folhas digitadas, somente no anverso, e mais XX (número 

por extenso) anexos, todos devidamente rubricados, sendo esta última datada e 

assinada por este(a) responsável técnico(a). 

 

 

ANEXO I – Ilustração Fotográfica. 

ANEXO II – Planilha de Custos de Formação e Manutenção de Pastagens. 

ANEXO XX – 

 

XXXXXXXXXXXXXXX, XX de XXXX de 20XX 

 

 

____________________ 
Servidor(a) Responsável 
Engenheiro(a) Agrônomo(a)/Técnico(a) Agrícola 
CREA-SP – xxxxxxxxxxxx 
Fundação ITESP 

 

  



 

134 

FORMULÁRIO – 8  

QUESTIONÁRIO PARA AUTORIZAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO PÚBLICO 

DE INTERESSE COMUNITÁRIO 

a) Qual a instituição/órgão do vínculo empregatício? 

______________________________________________________________________ 

b) A atividade é realizada no próprio Assentamento ou em local vizinho a ele?  

NÃO SIM      Local: __________________________________________________ 

c) O serviço é de interesse comunitário (atividades relacionadas às áreas da saúde, 

educação, transporte e assistência social) ao Assentamento ou à vizinhança 

assentada?  

NÃO SIM      Área de interesse: ________________________________________ 

d) Qual a carga horária semanal?  _____ horas. 

e)  Tendo em vista a dimensão e o tipo de exploração do lote, a carga horária da atividade 

externa é compatível como desenvolvimento da atividade agropecuária? NÃO SIM   

Justifique:______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

f) A força de trabalho familiar é suficiente para a exploração do lote concomitantemente ao 

exercício da atividade externa? NÃO SIM  

Justifique:______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

______________, _____ de _______________ de 20_____ 

 

 

_______________________________________ 
ASSINATURA E CARIMBO 

 RESPONSÁVEL PELA ATER  
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MODELO 01 – SOLICITAÇÃO DE INDICAÇÃO DE REPRESENTANTES PARA 

COMISSÃO DE SELEÇÃO 

 

 

São Paulo, _____de _____________ de 20____ 

 

 

Prezado(a) Senhor(a)__________ 

(Diretor(a), Coordenador(a), Procurador(a) Chefe, Prefeito(a) do Município________) 

 
 
 

A Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo, cumprindo o que 

determina a Lei 4957/85, alterada pela Lei 16.115/2016 e regulamentada pelo Decreto nº 

62.738, de 31 de julho de 2017, que dispõe sobre planos públicos de valorização e 

aproveitamento dos recursos fundiários, em cumprimento ao disposto no seu Artigo 7º, 

solicita a vossa especial colaboração para indicar um(a) representante para a Comissão de 

Seleção que será instalada no Município de ___________________, a partir de ____ de 

______________de _______, com a publicação das nomeações no Diário Oficial do Estado. 

 

 

Nesta oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações. 

 

 

Atenciosamente, 

 
 

______________________________ 
Diretoria Executiva 

 
 
 



 

139 

MODELO 02 – CONVITE DE MEMBRO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO – 

INSTITUIÇÕES COM REPRESENTAÇÃO PERMANENTE 

 

 
 

OFÍCIO/ITESP/DES_______/__ DATA. ___/___/___ 

 
 
 
 

Prezado(a) Senhor(a)__________ 

(Diretor(a), Coordenador(a), Procurador(a) Chefe, Prefeito(a) do Município________) 

 
 

  Convidamos Vossa Senhoria, como membro representante da 

__________________, para participar da reunião da Comissão de Seleção encarregada da 

seleção dos(as) candidatos(as) a beneficiários em Assentamentos do município de 

_________________. 

 

 

Outrossim, informamos que a reunião da Comissão será realizada no dia ______ 

de ___________ de _____, às _______ , no (endereço) __________________________. 

 

 

Nesta oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações. 

 
 
 
 

_________________________________ 
Presidência da Comissão de Seleção 

 
 
 
 

Ilustríssimo(a) Senhor(a) 
End. 
CEP 
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MODELO 03 – CONVITE DE MEMBRO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO – 

INDICAÇÃO DE REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL 

 
 
 

OFÍCIO/ITESP/DES_______/__ DATA. ___/___/___ 

 
 
 

Prezado(a) Senhor(a)__________ 

(Diretor(a), Coordenador(a), Procurador(a) Chefe, Prefeito(a) do Município________) 

 

Convidamos Vossa Senhoria, como membro representante do(a) 

_________________, para participar da reunião a ser realizada no dia ____ de 

_______________de ______, no(a) (local), situado à (Rua/Avenida) _______________, 

para a escolha dos 2 (dois) representantes da sociedade civil que irão compor também a 

Comissão de Seleção do Município de  __________________. 

Para que possamos escolher esses 2 (dois) representantes, solicitamos que na 

reunião apresente sugestão de 2 (dois) nomes (com prévia aceitação dos mesmos). As 

personalidades apontadas deverão possuir notório conhecimento das questões agrárias do 

município e representar indistintamente as diversas organizações sociais, de forma a evitar 

conflitos oriundos da disputa pela participação na Comissão. 

 

 Nesta oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações. 

 

__________________________________ 
Presidência da Comissão de Seleção 

 
 
 
 

Ilustríssimo(a) Senhor(a) 
End. 
CEP. 
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MODELO 04 – MEMORANDO PARA AUTUAÇÃO DE PROCESSO 

 

 

Senhor(a) (Diretor(a),  

 

Trata-se de documentação dos beneficiários Sra. ___________________, brasileira, 

<<qualificação civil>>, trabalhadora rural, portadora do RG nº ___________________- 

SSP/___ e CPF nº ________________ e Sr. ___________________, brasileiro, 

<<qualificação civil>>, trabalhador rural, portador do RG nº ___________________- 

SSP/___ e CPF nº ________________,  residentes e domiciliados no lote rural nº ___, 

quadra ___, setor ___, do Assentamento ________________, Município de 

_____________/SP.  

 

Encaminha-se à DAPD para, se de acordo, enviar ao Protocolo para abertura de processo 

com os seguintes dados: 

 
 
INTERESSADOS: ________________________________ 

LOCALIDADE: _________________________ 

ASSUNTO: TERMO DE PERMISSÃO DE USO DO LOTE RURAL N° _____, 
QUADRA _______, SETOR _____, DO ASSENTAMENTO 
___________, MUNICÍPIO DE _________________/SP. 

 

 
 

_________________, ____ de _______________ de 20 ___ 

 
 
Atenciosamente, 
 
 

__________________________ 
(Carimbo e assinatura) 
Supervisão Técnica do 

GTC de (município) 
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MODELO 05 – DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS À TITULARIDADE 

DE LOTE 

 
 
________________________, brasileiro(a), trabalhador(a) rural, portador(a) do RG nº 

___________- SSP/___ e CPF nº ________________ e  ___________________, 

brasileiro(a), trabalhador(a) rural, portador(a) do RG nº ___________________- SSP/___ e 

CPF nº ________________, candidato (a) classificado (a) em ____________ lugar no 

processo seletivo para obtenção de lotes dos assentamentos localizados no Município de 

_____________________, realizado pela Fundação ITESP, por intermédio do Edital 

XX/20___, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, em ______de ___________ 

de 20____, considerando a convocação do Grupo Técnico de Campo de 

_____________________ para tomar posse da titularidade de lote rural, declaramos sob as 

penas da lei, que DESISTMOS, formalmente, de livre e espontânea vontade e de forma 

definitiva, de assumir a titularidade do lote rural nº ___, quadra ___, setor ___, do 

Assentamento ________________, município de _____________/SP, reservando-nos, no 

entanto, o direito de continuarmos na mesma classificação e de manifestarmos interesse em 

assumir a titularidade lotes vagos ou que vierem a vagar ou aqueles a serem implantados  

no referido município, obedecida a ordem de classificação e a validade da Lista de 

Classificação homologada pela Comissão de Seleção de Trabalhadores Rurais. 

Por ser expressão da verdade, assinamos o presente termo na presença de duas (2) 
testemunhas. 

 
 

______________, ______de ___________ de 20____ 
 

. 

__________________________________ 
Nome: 

_______________________________ 
Nome: 

 
 

Testemunhas 

________________________________________ 

(Nome) 

R.G. nº 

_______________________________________ 

(Nome) 

R.G. nº 
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MODELO 06 –TERMO DE CONVOCAÇÃO – NOVOS BENEFICIÁRIOS 

 

 
A Diretoria Adjunta de Políticas de Desenvolvimento da Fundação Instituto de Terras do 

Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 3º, inciso II, da Lei nº 

10.207 de 08 de janeiro de 1999, em concordância com o artigo 51, itens “7” e “8”, do 

Regulamento Geral desta Fundação, através da Supervisão Técnica do Grupo Técnico de 

Campo (GTC) _______________, CONVOCA a Sra. «Nome», brasileira, trabalhadora rural, 

Cédula de Identidade RG n° «RG» e CPF n° «CPF» e o Sr. «Nome», brasileiro, trabalhador 

rural, Cédula de Identidade RG n° «RG» e CPF n° «CPF», juntamente com vossa família, 

para ocuparem um lote rural em Assentamento, mediante as cláusulas e condições a seguir 

estabelecidas, e que deverão ser aceitas sem quaisquer restrições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA  

Aceitando as condições estipuladas, os convocados terão o prazo improrrogável de 48 

(quarenta e oito) horas para ocupar o lote rural nº ___, quadra ___, setor ___, do 

Assentamento ________________, Município de _____________/SP, comprometendo-se 

em fixar moradia, juntamente com sua família, num prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

contados da especificação de seu lote.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

O lote rural constitui uma área de terras rurais de n°«Lote», com área de «área», 

destacadas de uma área maior, denominada de Assentamento <<Assentamento>> no 

município de <<Município>>/SP, de propriedade da Fazenda do Estado de São Paulo, 

administrada pela Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo “José Gomes da 

Silva”. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

Os convocados se obrigam ao cumprimento das condições estipuladas no projeto técnico de 

ocupação agrícola de Assentamento <<Assentamento>>, elaborado pela Fundação Instituto 

de Terras do Estado de São Paulo, e nos termos da Lei nº 4.957, de 30 de dezembro de 

1985, alterada pela Lei nº 16.115 de 14 de janeiro de 2016 e regulamentada pelo Decreto nº 

62.738, de 31 de julho de 2017, que dispõe sobre Planos Públicos de Valorização e 

Aproveitamento dos Recursos Fundiários. 

 

CLÁUSULA QUARTA 
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Os convocados se comprometem ainda a: 

a) Conservar limpas as divisas da(s) área(s) e as estradas de acesso em condições 

normais de uso; 

b) Garantir o livre acesso dos representantes do Estado à área objeto; 

c) Obedecer às normas de conservação de solo preconizadas pela assistência 

técnica oficial protegendo a área contra erosões, bem como a respeitar as áreas 

de preservação permanente e ambiental. 

d) Ter domicílio na gleba, explorando-a de forma racional, direta, pessoal ou familiar, 

ou de forma associada ou cooperada com outros beneficiários; 

e) Não ceder o uso da área por alienação, cessão, aluguel, empréstimo ou por 

qualquer outra forma, no todo ou em parte, ficando, inclusive, vedada a moradia na 

mesma de terceiros estranhos que não componham a força familiar de trabalho; 

f) Responder pelos encargos incidentes sobre a área e sua produção, durante a 

vigência da Autorização/Permissão, bem como se responsabilizar integralmente, 

inclusive perante terceiros, pelo seu uso e por eventuais prejuízos, perdas ou 

danos; 

g) Seguir as normas técnicas que favoreçam o aumento gradativo da produção 

agropecuária e de comercialização; 

h) Ter boa conduta social e desenvolver esforços para a adaptação à vida 

comunitária, visando o desenvolvimento dos trabalhos e do Assentamento; 

i) Explorar a área de acordo com as diretrizes traçadas pelo Assentamento e cultivar 

no mínimo 50% da parte agricultável com gêneros de primeira necessidade. 

 
CLÁUSULA QUINTA 

Os convocados poderão contratar financiamento junto às instituições de crédito, oferecendo, 

em garantia real, penhor rural das safras e das lavouras existentes ou que venham a ser 

formadas no imóvel, e de outros bens compatíveis com essa espécie de gravame, por 

períodos agrícolas ou prazos até a liquidação total do débito contraído em função do aludido 

financiamento. 

 

CLÁUSULA SEXTA 

Após receber a documentação necessária a Fundação Instituto de Terras do Estado de São 

Paulo, providenciará o termo apropriado para a outorga de uso das terras públicas, onde 

será previsto o cumprimento das cláusulas e condições acima estipuladas, além de outras 

que a Fundação ITESP julgar pertinente.  
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Parágrafo Único 

A Fundação ITESP outorga unicamente o direito de uso do bem público (terra 

devoluta), a título precário, discricionário e unilateral, não se transferindo ou 

reconhecendo ao beneficiário qualquer direito possessório ou dominial, a qualquer 

título, sobre o respectivo lote no Assentamento. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

Em caso de inobservância, por parte dos convocados, de qualquer das obrigações aqui 

estipuladas; de constatação de inverdades nas declarações prestadas no cadastro, que 

contrariem os critérios obrigatórios; ou a qualquer tempo, a critério do Estado, poderá ser 

revogada a outorga de uso do lote rural, devendo a restituição da área com os bens a ela 

incorporados se dar por simples notificação. 

 

Parágrafo Único 

Ficando configurado o abandono da área por parte dos beneficiários, serão estes 

considerados desistentes do Assentamento, independentemente de notificação ou 

interpelação. 

 

 
______________, ______de ___________ de 20____ 

 
 
 
 
 

_____________________________________ 
(Carimbo e assinatura) 
Supervisão Técnica do 

GTC de (município) 

 
 
Concordo com as condições estipuladas na presente convocação. 
 
       

 

__________________________________ 
TITULAR 

_______________________________ 
TITULAR 
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MODELO 07 – DECLARAÇÃO PARTICULAR DE UNIÃO ESTÁVEL 

 

Ilustríssimo(a) Senhor(a) Supervisor(a) Técnico(a) do Grupo Técnico de Campo 

de ______________________ desta Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo 

– ITESP.  

      

___________________, brasileiro(a), <<qualificação civil>>, trabalhador(a) rural, portador(a) 

do RG nº ___________________- SSP/___ e CPF nº ________________ e  

___________________, brasileiro(a), <<qualificação civil>>, trabalhador(a) rural, portador(a) 

do RG nº ___________________- SSP/___ e CPF nº ________________, residentes e 

domiciliados no lote rural nº ___, quadra ___, setor ___, do Assentamento 

________________, município de _____________/SP, declaramos que convivemos sob o 

regime de UNIÃO ESTÁVEL, desde ___ / ____ / ___. 

   

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração, sob as penas da lei, para 

que produza seus efeitos legais. 

 

______________, ________ de ___________ de 20____ 

 

 
__________________________________ 

Nome: 
_______________________________ 

Nome: 
 
 
 
TESTEMUNHAS 
 
 
__________________________________ 
(Nome) 
R.G. nº 

 

_______________________________ 
(Nome) 
R.G. nº 

 
 
 
 
 
* As assinaturas do casal requerente devem ter firma reconhecida. Não é necessário 
reconhecer firma das testemunhas e o registro da declaração em cartório é opcional. 
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MODELO 08 – DECLARAÇÃO NEGATIVA DE COMÉRCIO, DE EXERCÍCIO DE 

CARGO/FINCÃO/EMPREGO PÚBLICO E DE EX-BENEFICIÁRIOS 

 

Ilustríssimo(a) Senhor(a) Supervisor(a) Técnico(a) do Grupo Técnico de Campo 

de ______________________ desta Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo 

– ITESP.  

 

___________________, brasileiro(a), <<qualificação civil>>, trabalhador(a) rural, portador(a) 

do RG nº ___________________- SSP/___ e CPF nº ________________ e  

___________________, brasileiro(a), <<qualificação civil>>, trabalhador(a) rural, portador(a) 

do RG nº ___________________- SSP/___ e CPF nº ________________,, residentes e 

domiciliados no <<endereço>> Município de _____________/SP, DECLARAMOS que: 

 

- Não somos proprietários, cotistas, acionistas ou sócios no exercício de atividades 

comerciais; 

- Não exercemos função, cargo ou emprego público; 

- Não fomos beneficiários de programa de Reforma Agrária ou de planos públicos de 

valorização dos recursos fundiários, estadual ou federal. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração, sob as penas da lei, para 

que produza seus efeitos legais. 

 

 

 _________________, ____ de _______________ de 20 ___ 

 

 

 

__________________________________ 
DECLARANTE 

_______________________________ 
DECLARANTE 
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MODELO 09 – DECLARAÇÃO DE ASSUNÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE 

DÉBITOS 

 

Ilustríssimo(a) Senhor(a) Supervisor(a) Técnico(a) do Grupo Técnico de Campo 

de ______________________ desta Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo 

– ITESP.  

 

 

___________________, brasileiro(a), <<qualificação civil>>, trabalhador(a) rural, portador(a) 

do RG nº ___________________- SSP/___ e CPF nº ________________ e  

___________________, brasileiro(a), <<qualificação civil>>, trabalhador(a) rural, portador(a) 

do RG nº ___________________- SSP/___ e CPF nº ________________,, residentes e 

domiciliados no <<endereço>>, Município de _____________/SP, declaramos assumir o 

débito relativo ao crédito _________________________, no valor de R$ <<valor 

numérico>>(<<valor por extenso>>), concedido aos beneficiários ___________________, 

brasileiro(a), <<qualificação civil>>, trabalhador(a) rural, portador(a) do RG nº 

___________________- SSP/___ e CPF nº ________________ e  ___________________, 

brasileiro(a), <<qualificação civil>>, trabalhador(a) rural, portador(a) do RG nº 

___________________- SSP/___ e CPF nº ________________,,  residentes e domiciliados 

no lote rural nº ___, quadra ___, setor ___, do Assentamento ________________, Município 

de _____________/SP. 

 

 

    __________________, _____ de ___________ de 20___  

 
 
 
 
 
__________________________________ 

DECLARANTE 
_______________________________ 

DECLARANTE 

 
 
 
 
 

 

__________________________________ 
TITULAR 

_______________________________ 
TITULAR 
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MODELO 10 – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE A HERANÇA JACENTE 

 

Ilustríssimo(a) Senhor(a) Supervisor(a) Técnico(a) do Grupo Técnico de Campo 

de ______________________ desta Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo 

– ITESP.  

 

___________________, brasileiro(a), <<qualificação civil>>, trabalhador(a) rural, 

portador(a) do RG nº ___________________- SSP/___ e CPF nº ________________ e  

___________________, brasileiro(a), <<qualificação civil>>, trabalhador(a) rural, portador(a) 

do RG nº ___________________- SSP/___ e CPF nº ________________,, residentes e 

domiciliados no endereço ____________, Município de _____________/_____, em se 

considerando a herança jacente no que tange as benfeitorias do referido lote avaliado em 

_______ UFIR’S, conforme laudo de constatação e avaliação de benfeitorias, às fls. ____ do 

Processo ____/____, homologado e publicado no DOE em ___/____/___, às fls. _____ do 

Caderno _______, DECLARAMOS CIÊNCIA sobre a possibilidade de pagamento do 

referido valor, para herdeiros que venham requerer seus direitos dentro do prazo de 5 

(cinco) anos, em conformidade com o Artigo 1.822 do Código Civil. 

Em situação futura, caso eu opte por desistência voluntária do lote dentro dos 

parâmetros ESTABELECIDOS PELA Fundação ITESP, estou ciente que não serão 

consideradas para avaliação quaisquer benfeitorias\pré-existente à minha convocação. 

Desta feita, solicito ainda que em atendimento ao Decreto nº 62.738 de 2017, art. 32 

§ 6º, uma cópia do presente documento, seja protocolada na Comarca da localidade do 

Assentamento, acrescentando-se a esse encaminhamento cópia do laudo supracitado. 

 

 
 

Termos em que, 
Pedimos deferimento. 

 
 
 

___________________, ________ de ___________ de 20___ 
 

 
 

 
__________________________________ 

REQUERENTE 
_______________________________ 

REQUERENTE 
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MODELO 11 – DECLARAÇÃO DE DEFINIÇÃO DA TITULARIDADE DO LOTE 

 (com assinaturas dos titulares lavrada em cartório) 

 

Ilustríssimo(a) Senhor(a) Supervisor(a) Técnico(a) do Grupo Técnico de Campo 

de ______________________ desta Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo 

– ITESP.  

  

 

___________________, brasileiro(a), <<qualificação civil>>, trabalhador(a) rural, portador(a) 

do RG nº ___________________- SSP/___ e CPF nº ________________ e  

___________________, brasileiro(a), <<qualificação civil>>, trabalhador(a) rural, portador(a) 

do RG nº ___________________- SSP/___ e CPF nº ________________, residentes e 

domiciliados no lote rural nº ___, quadra ___, setor ___, do Assentamento 

________________, Município de _____________/SP, declaramos, livres de coação, que a 

titularidade do referido lote ficará com o(a) Sr. (a) 

__________________________________. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração, sob as penas da lei, para 

que produza seus efeitos legais. 

 

 
___________________, ________ de ___________ de 20____ 

 
 
 
__________________________________ 

TITULAR 
_______________________________ 

TITULAR 

 
 
 
 
 

 

__________________________________ 
Testemunha 1 

(Nome) 
R.G. nº 

 

_______________________________ 
Testemunha 2 

(Nome) 
R.G. nº 
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MODELO 12 – DECLARAÇÃO DE DEFINIÇÃO DA TITULARIDADE DO LOTE  

(Testemunhado por servidor(a) do ITESP) 

 

Ilustríssimo(a) Senhor(a) Supervisor(a) Técnico(a) do Grupo Técnico de Campo 

de ______________________ desta Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo 

– ITESP.  

  

 

___________________, brasileiro(a), <<qualificação civil>>, trabalhador(a) rural, portador(a) 

do RG nº ___________________- SSP/___ e CPF nº ________________ e  

___________________, brasileiro(a), <<qualificação civil>>, trabalhador(a) rural, portador(a) 

do RG nº ___________________- SSP/___ e CPF nº ________________,, residentes e 

domiciliados no lote rural nº ___, quadra ___, setor ___, do Assentamento 

________________, Município de _____________/SP, declaramos, livres de coação, que a 

titularidade do referido lote ficará com o(a) Sr. (a) __________________________________  

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração, sob as penas da lei, para 

que produza seus efeitos legais. 

 
 

___________________, ________ de ___________ de 20____ 
 

 
 

 

Titular  
 
 

Titular 
 
 
 

Testemunha: 

Nome do(a) servidor(a):_______________________ 

Matrícula nº: _______________________________ 

Função: ___________________________________ 

Assinatura: _________________________________ 
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MODELO 13 – DECLARAÇÃO DE LINS  

 

Ilustríssimo(a) Senhor(a) Supervisor(a) Técnico(a) do Grupo Técnico de Campo 

de ______________________ desta Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo 

– ITESP.  

 

 

___________________, brasileiro(a), <<qualificação civil>>, trabalhador(a) rural, portador(a) 

do RG nº ___________________- SSP/___ e CPF nº ________________, residente e 

domiciliado(a) no lote rural nº ___, quadra ___, setor ___, do Assentamento 

________________, Município de _____________/SP, declaro que ________________   

___________________, brasileiro(a), <<qualificação civil>>, trabalhador(a) rural, portador(a) 

do RG nº ___________________- SSP/___ e CPF nº ________________, abandonou o lar 

e se encontra em local incerto e não sabido. 

 

 

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração, sob as penas da lei, para que 

produza seus efeitos legais. 

 

 

___________________, ________ de ___________ de 20_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Nome do Declarante 
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MODELO 14 – CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA COM O LAUDO DE CONSTATAÇÃO 

E AVALIAÇÃO DE BENFEITORIAS 

 
 

Ilustríssimo(a) Senhor(a) Supervisor(a) Técnico(a) do Grupo Técnico de Campo 

de ______________________ desta Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo 

– ITESP.  

 

  

___________________, brasileiro(a), <<qualificação civil>>, trabalhador(a) rural, portador(a) 

do RG nº ___________________- SSP/___ e CPF nº ________________ e  

___________________, brasileiro(a), <<qualificação civil>>, trabalhador(a) rural, portador(a) 

do RG nº ___________________- SSP/___ e CPF nº ________________,, residentes e 

domiciliados no lote rural nº ___, quadra ___, setor ___, do Assentamento 

________________, Município de _____________/SP, declaramos concordar com o Laudo 

de Constatação e Avaliação de Benfeitorias efetuado por servidor(a) da Fundação ITESP. 

 

E por estar de pleno acordo com a importância de R$ <<valor numérico>>(<<valor por 

extenso>>) descrita no referido Laudo, firmamos o presente, para que o lote rural nº ___, 

quadra ___, setor ___, do Assentamento ________________, Município de 

_____________/SP, seja publicado e encaminhado à Comissão de Seleção para os 

candidatos interessados e classificados, conforme Artigo 34 do Decreto nº 62.738/2017. 

                           Atenciosamente, 

 

 
 

___________________, _____ de ___________ de 20____ 
 

 
 
 

_______________________ 
TITULAR 

_______________________ 
TITULAR 
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MODELO 15 – DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA DEFINITIVA DO LOTE 

 

Ilustríssimo(a) Senhor(a) Supervisor(a) Técnico(a) do Grupo Técnico de Campo 

de ______________________ desta Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo 

– ITESP.  

 

 

  

___________________, brasileiro(a), <<qualificação civil>>, trabalhador(a) rural, portador(a) 

do RG nº ___________________- SSP/___ e CPF nº ________________ e  

___________________, brasileiro(a), <<qualificação civil>>, trabalhador(a) rural, portador(a) 

do RG nº ___________________- SSP/___ e CPF nº ________________, pelo presente e 

na melhor forma de direito, declaramos expressamente desistir voluntariamente, sem 

qualquer coação ou constrangimento, e de acordo com o Artigo 34 do Decreto nº 

62.738/2017, do lote rural nº ___, quadra ___, setor ___, do Assentamento 

________________, Município de _____________/SP. 

 

Desta feita, fica a Fundação ITESP no direito de convocar os candidatos aprovados pela 

Comissão de Seleção do referido Município. 

 

Por ser expressão da verdade, assino o presente em 03 (três) vias de igual teor, na 

presença de 02 (duas) testemunhas. 

 
___________________, _____ de ___________ de ____ 

 
 
 
__________________________________ 

TITULAR 
_______________________________ 

TITULAR 

 
 

 

 

__________________________________ 
Testemunha 1 

(Nome) 
R.G. n 

_______________________________ 
Testemunha 2 

(Nome) 
R.G. nº 

 



 

155 

MODELO 16 – TERMO DE COMPROMISSO 

 

Ilustríssimo(a) Senhor(a) Supervisor(a) Técnico(a) do Grupo Técnico de Campo 

de ______________________ desta Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo 

– ITESP.  

 

 

Nos, ___________________, brasileiro(a), <<qualificação civil>>, trabalhador(a) rural, 

portador(a) do RG nº ___________________- SSP/___ e CPF nº ________________ e  

___________________, brasileiro(a), <<qualificação civil>>, trabalhador(a) rural, portador(a) 

do RG nº ___________________- SSP/___ e CPF nº ________________,,  residentes e 

domiciliados no lote rural nº ___, quadra ___, setor ___, do Assentamento 

________________, Município de _____________/SP, notificados de estar cometendo a 

irregularidade de <<irregularidade>>, firmamos através deste instrumento, junto à Fundação 

Instituto de Terras do Estado de São Paulo “José Gomes da Silva”, o COMPROMISSO de 

sanarmos toda e qualquer irregularidade pendente, principalmente a acima apontada, no 

prazo de <<prazo>>a contar da presente data. 

 

Declaramos estar cientes de que o não cumprimento do compromisso firmado implicará em 

exclusão administrativa e consequente obrigação de desocuparmos o lote para convocação 

de outra família.  

 

______________, ______ de ___________ de 20____ 

 
 
 
 
__________________________________ 

TITULAR 
_______________________________ 

TITULAR 

 
 

 
 

 

__________________________________ 
Testemunha 1 

(Nome) 
R.G. n 

_______________________________ 
Testemunha 2 

(Nome) 
R.G. nº 
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MODELO 17 – SOLICITAÇÃO DE AVALIAÇÃO DA ETAPA EXPERIMENTAL 

PARA OUTORGA DACONCESSÃO DE USO DO LOTE 

 

 

Ilustríssimo(a) Senhor(a) Supervisor(a) Técnico(a) do Grupo Técnico de Campo 

de ______________________ desta Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo 

– ITESP.  

    
 

___________________, brasileiro(a), <<qualificação civil>>, trabalhador(a) rural, 

portador(a) do RG nº ___________________- SSP/___ e CPF nº ________________ e  

___________________, brasileiro(a), <<qualificação civil>>, trabalhador(a) rural, 

portador(a) do RG nº ___________________- SSP/___ e CPF nº ________________, 

residentes e domiciliados no lote rural nº ___, quadra ___, setor ___, do Assentamento 

________________, Município de _____________/SP, solicitamos a AVALIAÇÃO DA 

ETAPA EXPERIMENTAL PARA OUTORGA DA CONCESSÃO DE USO do lote acima, 

tendo em vista ter concluído as  etapas previstas na Lei Estadual nº 4.957 de 30/12/1985, 

alterada pela Lei Estadual nº 16.115, de 14/01/2016 e regulamentada pelo Decreto nº 

62.738 de 31/07/2017. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 
______________, ________ de ___________ de 20____ 

 
 
 
 
 
 
__________________________________ 

TITULAR 
_______________________________ 

TITULAR 
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MODELO 18 – SOLICITAÇÃO DE SUCESSÃO DOS DIREITOS DE CONCESSÃO 

DE USO DO LOTE POR HERDEIROS 

 

Ilustríssimo(a) Senhor(a) Supervisor(a) Técnico(a) do Grupo Técnico de Campo 

de ______________________ desta Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo 

– ITESP.  

 

___________________, brasileiro(a), <<qualificação civil>>, portador(a) do RG nº 

___________________- SSP/___ e CPF nº ________________ e  ___________________, 

brasileiro(a), <<qualificação civil>, portador(a) do RG nº ___________________- SSP/___ e 

CPF nº ________________, residentes e domiciliados no endereço ____________, 

Município de _____________/_____, solicitamos autorização de SUCESSÃO DOS 

DIREITOS DE CONCESSÃO DE USO do lote que era ocupado pelos beneficiários 

___________________, brasileiro(a), <<qualificação civil>>, trabalhador(a) rural, portador(a) 

do RG nº ___________________- SSP/___ e CPF nº ________________ e  

___________________, brasileiro(a), <<qualificação civil>>, trabalhador(a) rural, portador(a) 

do RG nº ___________________- SSP/___ e CPF nº ________________, residentes e 

domiciliados no lote rural nº ___, quadra ___ do setor ___, Assentamento 

________________, Município de _____________/SP. 

 
 
 

Termos em que, 
Pedimos deferimento. 

 
 
 
 

___________________, ________ de ___________ de 20____ 
 

 
 
 

 
__________________________________ 

REQUERENTE 
_______________________________ 

REQUERENTE 
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MODELO 19 – SOLICITAÇÃO DE PARCERIA AGRÍCOLA ENTRE TITULARES E 

AGREGADOS NA ETAPA DEFINITIVA 

 

Ilustríssimo(a) Senhor(a) Supervisor(a) Técnico(a) do Grupo Técnico de Campo 

de ______________________ desta Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo 

– ITESP.  

 

___________________, brasileiro(a), <<qualificação civil>>, trabalhador(a) rural, portador(a) 

do RG nº ___________________- SSP/___ e CPF nº ________________ e  

___________________, brasileiro(a), <<qualificação civil>>, trabalhador(a) rural, portador(a) 

do RG nº ___________________- SSP/___ e CPF nº ________________, residentes e 

domiciliados no lote rural nº ___, quadra ___, setor ___, do Assentamento 

________________, Município de _____________/SP, requeremos autorização de 

PARCERIA AGRÍCOLA ENTRE TITULARES E AGREGADOS do lote que residimos e 

exploramos, com o (os) agregados da composição familiar do referido lote, 

___________________, brasileiro(a), <<qualificação civil>>, trabalhador(a) rural, portador(a) 

do RG nº ___________________- SSP/___ e CPF nº ________________ e 

___________________, brasileiro(a), <<qualificação civil>>, trabalhador(a) rural, portador(a) 

do RG nº ___________________- SSP/___ e CPF nº ________________, conforme 

disposto no artigo 35 do Decreto nº 62.738/2017. 

 
Termos em que, 
Pedimos deferimento. 
 

 
 
 

___________________, _____ de ___________ de 20____. 
 

 
 

 
__________________________________ 

TITULAR PARCEIRO(A) 
_______________________________ 

TITULAR PARCEIRO(A) 
 
 
 
 
__________________________________ 

AGREGADO(A) PARCEIRO(A) 
_______________________________ 

AGREGADO(A) PARCEIRO(A) 
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MODELO 20 – SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO CADASTRAL – 

INCLUSÃO/EXCLUSÃO DE AGREGADOS 

 
 

Ilustríssimo(a) Senhor(a) Supervisor(a) Técnico(a) do Grupo Técnico de Campo de 

__________________ desta Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo – ITESP.

  

___________________, brasileiro(a), <<qualificação civil>>, trabalhador(a) rural, portador(a) 

do RG nº ___________________- SSP/___ e CPF nº ________________ e  

___________________, brasileiro(a), <<qualificação civil>>, trabalhador(a) rural, portador(a) 

do RG nº ___________________- SSP/___ e CPF nº ________________, residentes e 

domiciliados no lote rural nº ___, quadra ___, setor ___, do Assentamento 

________________, Município de _____________/SP, solicitamos a inclusão/exclusão na 

COMPOSIÇÃO FAMILIAR dos(as) agregados(as): 

 

Nome Grau de 
Parentesco 

Operação 
(inclusão/exclusão) 

Data que passou a 
residir OU saiu do 

lote 

    

    

    

    

    

    

 

Esta solicitação deve-se ao fato de que: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Termos em que, 
Pedimos deferimento. 
 

 

___________________, ______ de ___________ de ____. 
 

 

 

__________________________________ 
TITULAR 

_______________________________ 
TITULAR 
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MODELO 21 – SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO/EXCLUSÃO DE TITULAR 

 

 

Ilustríssimo(a) Senhor(a) Supervisor(a) Técnico(a) do Grupo Técnico de Campo 

de ______________________ desta Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo 

– ITESP.  

 

 

___________________, brasileiro(a), <<qualificação civil>>, trabalhador(a) rural, portador(a) 

do RG nº ___________________- SSP/___ e CPF nº ________________, residente e 

domiciliado no lote rural nº ___, quadra ___, setor ___, do Assentamento 

________________, Município de _____________/SP, solicitamos a inclusão/exclusão na 

titularidade do lote do(a) Sr(a) ___________________, brasileiro(a), <<qualificação civil>>, 

trabalhador(a) rural, portador(a) do RG nº ___________________- SSP/___ e CPF nº 

________________. 

 

Esta solicitação deve-se ao fato do(a) Sr.(a) _______________________________ passar a 

residir/ não residir comigo no lote desde ___________________. 

 

 

Termos em que, 
Pedimos deferimento. 

 

 

 

___________________, ________ de ___________ de ____. 

 

 

 

 

__________________________________ 
TITULAR 

_______________________________ 
TITULAR 
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MODELO 22 – SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE 

 

Ilustríssimo(a) Senhor(a) Supervisor(a) Técnico(a) do Grupo Técnico de Campo 

de ______________________ desta Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo 

– ITESP.  

  

___________________, brasileiro(a), <<qualificação civil>>, trabalhador(a) rural, portador(a) 

do RG nº ___________________- SSP/___ e CPF nº ________________ e  

___________________, brasileiro(a), <<qualificação civil>>, trabalhador(a) rural, portador(a) 

do RG nº ___________________- SSP/___ e CPF nº ________________,, residentes e 

domiciliados no lote rural nº ___, quadra ___, setor ___, do Assentamento 

________________, Município de _____________/SP, solicitamos a transferência de 

titularidade do lote acima para seu/sua <<grau de parentesco>>, Sr(a). 

___________________, brasileiro(a), <<qualificação civil>>, trabalhador(a) rural, portador(a) 

do RG nº ___________________- SSP/___ e CPF nº ________________ e seu/sua <<grau 

de parentesco>>, Sr(a). trabalhador(a) rural, portador(a) do RG nº ___________________- 

SSP/___ e CPF nº ________________. 

 Esta solicitação deve-se ao fato de: «justificativa» 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Informo que após esta transferência: 

(    ) não permanecerei residindo no lote. 

(    ) permanecerei residindo no lote. 

 

Termos em que, 
Pede deferimento. 
 

 
___________________, ________ de ___________ de ____. 

 
 
 
__________________________________ 

TITULAR 
_______________________________ 

TITULAR 
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MODELO 23 – SOLICITAÇÃO DE PERMUTA DE LOTES 

 

Ilustríssimo(a) Senhor(a) Supervisor(a) Técnico(a) do Grupo Técnico de Campo 

de ______________________ desta Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo 

– ITESP.  

 

___________________, brasileiro(a), <<qualificação civil>>, trabalhador(a) rural, portador(a) 

do RG nº ___________________- SSP/___ e CPF nº ________________ e  

___________________, brasileiro(a), <<qualificação civil>>, trabalhador(a) rural, portador(a) 

do RG nº ___________________- SSP/___ e CPF nº ________________, residentes e 

domiciliados no lote rural nº ___, quadra ___, setor ___, do Assentamento 

________________, Município de _____________/SP, solicitamos autorização de 

PERMUTA do lote que ocupamos com os beneficiários ___________________, 

brasileiro(a), <<qualificação civil>>, trabalhador(a) rural, portador(a) do RG nº 

___________________- SSP/___ e CPF nº ________________ e  ___________________, 

brasileiro(a), <<qualificação civil>>, trabalhador(a) rural, portador(a) do RG nº 

___________________- SSP/___ e CPF nº ________________,, residentes e domiciliados 

no lote rural nº ___, quadra ___ do setor ___, Assentamento ________________, Município 

de _____________/SP. 

 A presente solicitação de permuta faz-se necessária, pois «justificativa» 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
 

Termos em que, 
Pedimos deferimento. 

 
 
 

___________________, ________ de ___________ de ____. 
 

 
 

 
__________________________________ 

TITULAR 
_______________________________ 

TITULAR 
 
 
 
__________________________________ 

TITULAR 
_______________________________ 

TITULAR 
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MODELO 24 – SOLICITAÇÃO DE REMANEJAMENTO DE BENEFICIÁRIO 

 

Ilustríssimo(a) Senhor(a) Supervisor(a) Técnico(a) do Grupo Técnico de Campo 

de ______________________ desta Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo 

– ITESP.  

 

___________________, brasileiro(a), <<qualificação civil>>, trabalhador(a) rural, portador(a) 

do RG nº ___________________- SSP/___ e CPF nº ________________ e  

___________________, brasileiro(a), <<qualificação civil>>, trabalhador(a) rural, portador(a) 

do RG nº ___________________- SSP/___ e CPF nº ________________, residentes e 

domiciliados no lote rural nº ___, quadra ___, setor ___, do Assentamento 

________________, Município de _____________/SP, solicitamos autorização de 

REMANEJAMENTO do lote que ocupamos para o lote rural nº ___, quadra ___ do setor 

___, Assentamento ________________, Município de _____________/SP. 

A presente solicitação de remanejamento faz-se necessária, pois «justificativa» 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________. 

 
 

Termos em que, 
Pedimos deferimento. 

 
 
 

___________________, ________ de ___________ de ____. 
 

 
 
 

 
__________________________________ 

TITULAR 
_______________________________ 

TITULAR 
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MODELO 25 – SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

PÚBLICO DE INTERESSE COMUNITÁRIO 

 

Ilustríssimo(a) Senhor(a) Supervisor(a) Técnico(a) do Grupo Técnico de Campo 

de ______________________ desta Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo 

– ITESP.  

 

 

___________________, brasileiro(a), <<qualificação civil>>, trabalhador(a) rural, portador(a) 

do RG nº ___________________- SSP/___ e CPF nº ________________ e  

___________________, brasileiro(a), <<qualificação civil>>, trabalhador(a) rural, portador(a) 

do RG nº ___________________- SSP/___ e CPF nº ________________, residente(s) e 

domiciliado(s) no lote rural nº ___, quadra ___, setor ___, do Assentamento 

________________, Município de _____________/SP, solicitamos autorização para que 

o(a) Sr(a) <<nome do titular empregado>> venha a assumir/mantenha o cargo, emprego ou 

função pública de interesse comunitário 

Conforme documentação anexa, o(a) Sr(a) <<nome do titular empregado>>é funcionário(a) 

de <<local de trabalho>>, localizada no Município de <<Município>>, com carga horária 

semanal de ____ horas e remuneração mensal de R$ ___ <<valor por extenso>>. 

 

Declaramos que o vínculo empregatício não comprometerá nem prejudicará a exploração 

das atividades agropecuárias realizadas no lote. 

 

Termos em que, 
Pedimos deferimento. 

 

___________________, ________ de ___________ de ____. 

 
 
 
__________________________________ 

TITULAR 
_______________________________ 

TITULAR 
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MODELO 26 – SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE AFASTAMENTO DO LOTE 

POR MOTIVOS DE DOENÇA 

 

 

Ilustríssimo(a) Senhor(a) Supervisor(a) Técnico(a) do Grupo Técnico de Campo 

de ______________________ desta Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo 

– ITESP.  

 

 

___________________, brasileiro(a), <<qualificação civil>>, trabalhador(a) rural, portador(a) 

do RG nº ___________________- SSP/___ e CPF nº ________________ e  

___________________, brasileiro(a), <<qualificação civil>>, trabalhador(a) rural, portador(a) 

do RG nº ___________________- SSP/___ e CPF nº ________________,, residente(s) e 

domiciliado(s) no lote rural nº ___, quadra ___, setor ___, do Assentamento 

________________, Município de _____________/SP, solicitamos autorização para que 

o(a) Sr(a) <<nome do titular que irá se ausentar>> se afaste do lote por motivo de doença.  

Conforme documentação anexa, o(a) Sr(a)<<nome do titular que irá se ausentar>>realiza 

tratamento médico no Município de ___________________ e necessita se afastar das 

atividades agropecuárias realizadas no lote.  

 

 

Termos em que, 
Pedimos deferimento. 

 

___________________, ________ de ___________ de ____. 

 
 
 
__________________________________ 

TITULAR 
_______________________________ 

TITULAR 
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MODELO 27 – SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE AFASTAMENTO DO LOTE 

PARA ESTUDAR 

 

 

Ilustríssimo(a) Senhor(a) Supervisor(a) Técnico(a) do Grupo Técnico de Campo 

de ______________________ desta Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo 

– ITESP.  

 

___________________, brasileiro(a), <<qualificação civil>>, trabalhador(a) rural, portador(a) 

do RG nº ___________________- SSP/___ e CPF nº ________________ e  

___________________, brasileiro(a), <<qualificação civil>>, trabalhador(a) rural, portador(a) 

do RG nº ___________________- SSP/___ e CPF nº ________________, residente(s) e 

domiciliado(s) no lote rural nº ___, quadra ___, setor ___, do Assentamento 

________________, Município de _____________/SP, solicitamos autorização para que 

o(a) Sr(a) <<nome do titular que irá se ausentar>> se afaste do lote por motivo de estudo 

pelo período de ___________________. 

Conforme documentação anexa, o(a) Sr(a)<<nome do titular que irá se ausentar>>está 

regularmente matriculado(a) no curso de ___________________ da instituição de ensino 

___________________, localizada no Município de ___________________. 

 

Declaramos que este afastamento não comprometerá nem prejudicará a exploração das 

atividades agropecuárias realizadas no lote. E estamos cientes de que, após esse prazo, a 

ausência do lote será considerada irregularidade passível de pena de exclusão do 

Assentamento. 

 

Termos em que, 
Pedimos deferimento. 

 

___________________, ________ de ___________ de ____. 

 
 
 
__________________________________ 

TITULAR 
_______________________________ 

TITULAR 
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MODELO 28 – SOLICITAÇÃO DE DESISTÊNCIA DA EXPLORAÇÃO DO LOTE 

 

 

Ilustríssimo(a) Senhor(a) Supervisor(a) Técnico(a) do Grupo Técnico de Campo 

de ______________________ desta Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo 

– ITESP.  

 

___________________, brasileiro(a), <<qualificação civil>>, trabalhador(a) rural, portador(a) 

do RG nº ___________________- SSP/___ e CPF nº ________________ e  

___________________, brasileiro(a), <<qualificação civil>>, trabalhador(a) rural, portador(a) 

do RG nº ___________________- SSP/___ e CPF nº ________________, residentes e 

domiciliados no lote rural nº ___, quadra ___, setor ___, do Assentamento 

________________, município de _____________/SP, comunicamos a intenção de 

desistência do lote acima pelo(s) motivo(s) a seguir:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Devem ser especificadas abaixo, todas as benfeitorias necessárias, úteis ou voluptuárias 

existentes no lote agrícola. 

1. Discriminar abaixo as benfeitorias e acessões existentes no lote antes da entrada do 

assentado ou que tenham sido adquiridas gratuitamente do beneficiário antecessor: 

2. Discriminar abaixo as benfeitorias e acessões adquiridas onerosamente pelo 

antecessor do assentado desistente, descrevendo o seu estado de conservação 

atual, sua funcionalidade e estimando o seu valor: 

3. Descrever abaixo as benfeitorias e acessões que o assentado pretende retirar ao 

desocupar o lote: 

4. Indicar abaixo as benfeitorias e acessões gravadas por financiamentos não quitados: 

5. Relacionar os documentos juntados para prova das informações contidas no aviso 

de desistência: 

6. Discriminar abaixo as benfeitorias e acessões feitas pelo trabalho do assentado 

desistente, após sua entrada no lote, descrevendo a data de sua edificação, o seu 

estado de conservação, sua funcionalidade e estimando o seu valor. 
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Descrição Estado de conservação 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Termos em que, 
Pedimos deferimento. 
 

 

 

 

 

___________________, ________ de ___________ de ____. 
 

 

 

 

 

__________________________________ 
TITULAR 

_______________________________ 
TITULAR 

Valor estimado das benfeitorias: R$ 
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MODELO 29 – SOLICITAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE ESTABELECIMENTO OU 

ATIVIDADE COMERCIAL 

 

Ilustríssimo(a) Senhor(a) Supervisor(a) Técnico(a) do Grupo Técnico de Campo de 

__________________ desta Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo – ITESP.

  

___________________, brasileiro(a), <<qualificação civil>>, trabalhador(a) rural, portador(a) 

do RG nº ___________________- SSP/___ e CPF nº ________________ e  

___________________, brasileiro(a), <<qualificação civil>>, trabalhador(a) rural, portador(a) 

do RG nº ___________________- SSP/___ e CPF nº ________________,  residentes e 

domiciliados no lote rural nº ___, quadra ___, setor ___, do Assentamento 

________________, município de _____________/SP, solicitamos autorização para 

instalação da atividade secundária – estabelecimento comercial no lote acima. 

 

Características do Estabelecimento:  

Dias da semana e horário de funcionamento: de __________________ à 

____________________, das _____h às ______h.  

Produtos que serão comercializados: 

________________________________________________________________________ 

Produtos que não serão comercializados: 

 ________________________________________________________________________ 

Compromisso de praticar varejo e não atacado, bem como de operar com preços mínimos 

de mercado? Sim (   )   Não (   ) 

 Outros critérios a serem decididos pela própria comunidade:  

________________________________________________________________________ 

Esclarecemos que esta atividade está referendada pelos assentados conforme Abaixo 

Assinado anexo. 

Termos em que, pedimos deferimento. 

 

______________, ________ de ___________ de 20___. 

 
 
__________________________________ 

TITULAR 
_______________________________ 

TITULAR 
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LOTE RG ou CPF 
NOME LEGÍVEL DOS 

TITULARES 

ASSINATURA ou 

IMPRESSÃO DIGITAL 
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MODELO 30 – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 

Fundação Instituto de Terras  
do Estado de São Paulo  
"José Gomes da Silva"  
 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO Nº 00XX-00XX/20XX  

 

A FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO “JOSÉ GOMES DA SILVA” - 

ITESP, pessoa jurídica de direito público, criada pela Lei Estadual n.º 10.207, de 8 de janeiro de 1999, 

instituída pelo Decreto Estadual n.º 44.294/99, regida por tais diplomas legais e por seus Estatutos 

aprovados pelo Decreto Estadual n.º 44.944/00, inscrita no CNPJ sob n. 03.598.715/0001-86, com sede na 

Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 554, São Paulo/SP, doravante denominada AUTORIZANTE, neste ato 

representada por seu Diretor Adjunto de Políticas de Desenvolvimento XXXXXXXXXXXXXX, portador da 

Cédula de Identidade RG nº 29.082.346-8, expedida pela SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 190.148.208-10, 

no uso das atribuições que confere a Portaria ITESP nº 11, de 26 de fevereiro de 2008 e nos termos do 

artigo 3º, inc. II, da Lei nº 10.207/99, AUTORIZA O USO do lote rural descrito na Cláusula Primeira ao(a) 

senhora XXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileira, trabalhadora rural, RG nº XXXXXXXXXXXXXXXX órgão 

emissor SSP/XX, e inscrita no CPF XXXXXXXXXXXXX, e a(o) senhor XXXXXXXXXXXXXXXXX, 

brasileiro, trabalhador rural, RG nº XXXXXXXXXX órgão emissor SSP/XX, e inscrito no CPF 

XXXXXXXXXX, residente(s) e domiciliado(s) no local, doravante denominado(s) AUTORIZATÁRIO(s), 

em conformidade com a Lei Estadual nº 4.957/85, com as alterações inseridas pela Lei nº 16.115/16, e 

com o Decreto Estadual nº 62.738/17, mediante as cláusulas e condições estabelecidas a seguir, e que são 
aceitas sem quaisquer restrições:  

CLÁUSULA PRIMEIRA 

O objeto desta Autorização consiste no Lote Agrícola nº XX, com área de XX,00 ha, Lote Agrovila nº 

XX, com área de XX,00 ha, e Lote Manejo nº X, com área de X,XX ha, devidamente caracterizado(s) na(s) 

planta(s) e memorial(is) descritivo(s), constantes no Processo XX nº XXXX, destacado de uma área maior, 

denominada Assentamento Provisório XXXXXXXXX, no município de XXXXXXXXXXX-SP, de propriedade 

da Fazenda do Estado de São Paulo, administrada pela Fundação Instituto de Terras do Estado de São 
Paulo "José Gomes da Silva" - ITESP.  

CLÁUSULA SEGUNDA 

A implantação do plano provisório será precedida de estudos técnicos realizados pela Fundação ITESP 

que conterá informações do planejamento territorial do imóvel, levantamento do meio físico, da aptidão 

agrícola do imóvel, indicações de localização e dimensões das áreas de preservação permanente, de 
reserva legal, sistema viário e forma de exploração agrícola. 

Parágrafo Único 

O(s) AUTORIZATÁRIO(s), neste ato, fica(m) ciente(s) do Projeto Técnico elaborado pela Fundação 

ITESP, contendo as diretrizes básicas que deverão ser seguidas.  

1 

 

 

SEDE: Av. Brig. Luiz Antonio, 554 - Bela Vista - Cep. 01318-000 - São Paulo/SP  
Pabx: (11) 3293-3300 - itesp@itesp.sp.gov.br - www.itesp.sp.gov.br 
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Fundação Instituto de Terras  
do Estado de São Paulo  
"José Gomes da Silva"  

  

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO Nº 00XX-00XX/20XX  

   

CLÁUSULA TERCEIRA 

A presente Autorização de Uso, gratuita, não reconhece qualquer direito possessório ou dominial, 

a qualquer título, ao(s) AUTORIZATÁRIO(s), porque concedida a título unilateral, discricionário e 
precário.  

CLÁUSULA QUARTA 

O(s) AUTORIZATÁRIO(s)se obriga(m) ainda a: 

a) Garantir o livre acesso dos representantes da Fundação ITESP na(s) área(s) objeto do presente 

Termo de Permissão de Uso; 

b) Obedecer às normas de conservação do solo preconizadas pela assistência técnica oficial, protegendo 

a(s) área(s) contra erosões, bem como a respeitar as áreas de preservação permanente, de reserva 

florestal legal e outras de interesse ambiental; 

c) Ter domicílio na área autorizada, explorando-a de forma racional, direta, pessoal ou familiar, ou de 

forma associada ou cooperada com outros beneficiários do assentamento, de acordo com o Projeto 

Técnico elaborado pela Fundação ITESP; 

d) Não ceder o uso da(s) área(s) por alienação, cessão, aluguel, empréstimo, arrendamento ou por 
qualquer outra forma, no todo ou em parte, ficando, inclusive, vedada a moradia na(s) mesma(s) de 
terceiros estranhos que não integrem a composição familiar registrada no banco de dados da Fundação 
Itesp; 

e) Responder pelos encargos incidentes sobre a(s) área(s) e sua produção, durante a vigência do 

presente Termo de Autorização de Uso, bem como se responsabilizar integralmente, inclusive 

perante terceiros, pelo seu uso e por eventuais prejuízos, perdas ou danos; 

f) Seguir as normas técnicas que favoreçam o aumento gradativo da produção agropecuária e de 

comercialização;  

g) Ter boa conduta social e desenvolver esforços para a adaptação à vida comunitária, visando o 

desenvolvimento dos trabalhos e do assentamento; 

h) Explorar a área de acordo com as diretrizes traçadas no Projeto Técnico; 

i) Zelar pela conservação de divisas existentes e pela guarda e conservação da(s) área(s), de forma 

que se necessário devolvê-la(s) a Fundação ITESP nas condições em que a(s) recebeu e impedindo 

que terceiros dela(s) se utilizem, dando em tais casos conhecimento imediato à Fundação de 
qualquer ato de turbação ou esbulho.  

CLÁUSULA QUINTA  

O(s) AUTORIZATÁRIO(s) poderá(ão) contratar financiamento junto às instituições de crédito, 

oferecendo, em garantia real, penhor rural das safras e das lavouras existentes ou que venham a ser 

formadas no imóvel e de outros bens compatíveis com essa espécie de gravame, por períodos 

agrícolas ou prazos até a liquidação total do débito contraído em função do aludido financiamento.  
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Fundação Instituto de Terras  
do Estado de São Paulo  
"José Gomes da Silva"  

  

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO Nº 00XX-00XX/20XX  

     

CLÁUSULA SEXTA 

Dar-se-á a revogação do presente Termo de Autorização de Uso nos casos de inobservância de 

qualquer das obrigações aqui estabelecidas ou a qualquer tempo, a critério da Fundação ITESP, 

devendo a restituição da(s) área(s) com os bens a ela(s) incorporado(s) se dar por simples 

notificação administrativa, não cabendo ao(s) AUTORIZATÁRIO(s) direito de retenção por 
benfeitorias, ainda que necessárias ou úteis, ou indenização de qualquer natureza.  

Parágrafo Primeiro  

Quando ficar configurado o abandono da(s) área(s) pelo(s)AUTORIZATÁRIO(s), o Termo de 

Autorização de Uso será revogado, independentemente de notificação ou interpelação.  

Parágrafo Segundo  

O(s) AUTORIZATÁRIO(s) deverá(ão), no caso de desistência voluntária da exploração do 

lote, comunicar sua intenção à Fundação ITESP, e, se não o fizer(em), considerar-se-á 
configurado o abandono, inclusive para os fins previstos no parágrafo anterior.  

Parágrafo Terceiro  

Em qualquer das hipóteses previstas nesta cláusula, a área reverterá à AUTORIZANTE, que 
promoverá a redistribuição da mesma. 

CLÁUSULA SÉTIMA  

Ao(s) AUTORIZATÁRIO(s)ficam dispensada a observância dos momentos, etapas e fases 

previstas na Lei Estadual nº 4.957/85, alterada pela Lei nº 16.115/16, e no Decreto Estadual nº 

62.738/17, a não ser que tenham interesse em acessar os Planos Públicos definitivamente 
implantados, situação na qual poderão se tornar candidatos aos assentamentos, desde que 
preenchidos os critérios obrigatórios legais. 

CLÁUSULA OITAVA  

O presente Termo de Autorização, firmado em 03 (três) vias de igual teor, vigorará pelo prazo 

de 03 (três) anos, a partir da data de sua assinatura, ou até a sua revogação.  
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Fundação Instituto de Terras  
do Estado de São Paulo  
"José Gomes da Silva"  

  

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO Nº 00XX-00XX/20XX  

   

  CLÁUSULA NONA 

Exaurindo-se os meios administrativos, elege-se o foro da Comarca da localidade do 

imóvel, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja, para solução de 

dúvidas e pendências oriundas do presente Termo de Autorização de Uso.  

 

 

São Paulo, XX de XXXXXXXXXX de 20XX.  

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

DIRETORIA ADJUNTA DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO 

Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo 
''José Gomes da Silva'' 

 

Concordo(amos) com as condições estabelecidas  

no presente Termo de Permissão de Uso.  

 

 

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

 

 

 

Testemunhas:  

 

1. ____________________________________  

    (Nome e RG)  

 

 

 

2. ____________________________________  

    (Nome e RG)  
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MODELO 31 – TERMO DE PERMISSÃO DE USO 

Fundação Instituto de Terras  
do Estado de São Paulo  
"José Gomes da Silva"  
 

TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 00XX-00XX/20XX  

A FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO “JOSÉ GOMES DA SILVA” - ITESP, 
pessoa jurídica de direito público, criada pela Lei Estadual n.º 10.207, de 8 de janeiro de 1999, instituída pelo 
Decreto Estadual n.º 44.294/99, regida por tais diplomas legais e por seus Estatutos aprovados pelo Decreto 
Estadual n.º 44.944/00, inscrita no CNPJ sob n. 03.598.715/0001-86, com sede na Avenida Brigadeiro Luís 
Antônio, 554, São Paulo/SP, doravante denominada PERMITENTE, neste ato representada por seu Diretor 
Adjunto de Políticas de Desenvolvimento XXXXXXXXXXXXXX, portador da Cédula de Identidade RG nº 
29.082.346-8, expedida pela SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 190.148.208-10, no uso das atribuições que 
confere a Portaria ITESP nº 11, de 26 de fevereiro de 2008 e nos termos do artigo 3º, inc. II, da Lei nº 
10.207/99, PERMITE O USO do lote rural descrito na Cláusula Primeira ao(a) senhora 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileira, trabalhadora rural, RG nº XXXXXXXXXXXXXXXX órgão emissor 
SSP/XX, e inscrita no CPF XXXXXXXXXXXXX, e a(o) senhor XXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, 
trabalhadora rural RG nº XXXXXXXXXX órgão emissor SSP/XX, e inscrito no CPF XXXXXXXXXX, 
residente(s) e domiciliado(s) no local, doravante denominado(s) PERMISSIONÁRIO(s), devidamente 
selecionado(s) através de procedimento público previsto na Lei Estadual nº 4.957/85, com as alterações 
inseridas pela Lei nº 16.115/16 e em conformidade ainda com o Decreto Estadual nº 62.738/17, mediante as 
cláusulas e condições estabelecidas a seguir, e que são aceitas sem quaisquer restrições:  

CLÁUSULA PRIMEIRA 

O objeto desta Permissão consiste no Lote Agrícola nº XX, com área de XX,00 ha, Lote Agrovila nº XX, com 
área de XX,00 ha, e Lote Manejo nº X, com área de X,XX ha, devidamente caracterizado(s) na(s) planta(s) e 
memorial(is) descritivo(s), constantes no Processo XX nº XXXX, destacado de uma área maior, denominada 
Assentamento XXXXXXXXX, no município de XXXXXXXXXXX-SP, de propriedade da Fazenda do Estado de 
São Paulo, administrada pela Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo "José Gomes da Silva" - 
ITESP.  

CLÁUSULA SEGUNDA 

O(s) PERMISSIONÁRIO(S) neste ato está(ão) ciente(s) e se obriga(m ao cumprimento das condições 
estabelecidas no Projeto Técnico elaborado pela PERMITENTE, bem como ao cumprimento das condições 
estabelecidas na etapa experimental do assentamento, conforme a Lei nº 4.957/85, alterada pela Lei nº 
16.115/2016 e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 62.738/17 e demais normativas aplicáveis.  

Parágrafo Único 

O(s) PERMISSIONÁRIO(s), neste ato, fica(m) ciente(s) do Projeto Técnico elaborado pela Fundação ITESP, 
contendo as diretrizes básicas que deverão ser seguidas.  

1 
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Fundação Instituto de Terras  
do Estado de São Paulo  
"José Gomes da Silva"  

  
TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 00XX-00XX/20XX  

   

CLÁUSULA TERCEIRA 

A presente Permissão de Uso, gratuita, não reconhece qualquer direito possessório ou dominial, a 
qualquer título, ao(s) PERMISSIONÁRIO(s), porque concedida por mera liberalidade e a título precário.  

CLÁUSULA QUARTA 

O(s) PERMISSIONÁRIO(s) se obriga(m) ainda a: 

a) Garantir o livre acesso dos representantes da Fundação ITESP na(s) área(s) objeto do presente 
Termo de Permissão de Uso; 

b) Obedecer às normas de conservação do solo preconizadas pela assistência técnica oficial, protegendo 
a(s) área(s) contra erosões, bem como a respeitar as áreas de preservação permanente, de reserva 
florestal legal e outras de interesse ambiental; 

c) Ter domicílio na área permissionada, explorando-a de forma racional, direta, pessoal ou familiar, ou de 
forma associada ou cooperada com outros beneficiários do assentamento, de acordo com o Projeto 
Técnico elaborado pela Fundação ITESP; 

d) Não ceder o uso da(s) área(s) por alienação, cessão, aluguel, empréstimo, arrendamento ou por 
qualquer outra forma, no todo ou em parte, ficando, inclusive, vedada a moradia na(s) mesma(s) de 
terceiros estranhos que não integrem a composição familiar registrada no banco de dados da 
Fundação Itesp; 

e) Responder pelos encargos incidentes sobre a(s) área(s) e sua produção, durante a vigência do 
presente Termo de Permissão de Uso, bem como se responsabilizar integralmente, inclusive perante 
terceiros, pelo seu uso e por eventuais prejuízos, perdas ou danos; 

f) Seguir as normas técnicas que favoreçam o aumento gradativo da produção agropecuária e de 
comercialização;  

g) Ter boa conduta social e desenvolver esforços para a adaptação à vida comunitária, visando o 
desenvolvimento dos trabalhos e do assentamento; 

h) Explorar a área de acordo com as diretrizes traçadas no Projeto Técnico; 
i) Zelar pela conservação de divisas existentes e pela guarda e conservação da(s) área(s), de forma que 

se necessário devolvê-la(s) a Fundação ITESP nas condições em que a(s) recebeu e impedindo que 
terceiros dela(s) se utilizem, dando em tais casos conhecimento imediato à Fundação de qualquer ato 
de turbação ou esbulho.  

CLÁUSULA QUINTA  

O(s) PERMISSIONÁRIO(s) poderá(ão) contratar financiamento junto às instituições de crédito, oferecendo, 
em garantia real, penhor rural das safras e das lavouras existentes ou que venham a ser formadas no 
imóvel e de outros bens compatíveis com essa espécie de gravame, por períodos agrícolas ou prazos até a 
liquidação total do débito contraído em função do aludido financiamento.  
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Fundação Instituto de Terras  
do Estado de São Paulo  
"José Gomes da Silva"  

  
TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 00XX-00XX/20XX  

     

CLÁUSULA SEXTA 

Dar-se-á a revogação do presente Termo de Permissão de Uso nos casos de inobservância de 
qualquer das obrigações aqui estabelecidas ou a qualquer tempo, a critério da Fundação ITESP, 
devendo a restituição da(s) área(s) com os bens a ela(s) incorporado(s) se dar por simples 
notificação administrativa, não cabendo ao(s) PERMISSIONÁRIO(s) direito de retenção por 
benfeitorias, ainda que necessárias ou úteis, ou indenização de qualquer natureza.  

Parágrafo Primeiro  

Quando ficar configurado o abandono da(s) área(s) pelo(s) PERMISSIONÁRIO(s), o Termo de 
Permissão de Uso será revogado, independentemente de notificação ou interpelação.  

Parágrafo Segundo  

O(s) PERMISSIONÁRIO(s) poderá(ão), no caso de impossibilidade superveniente, desistir 
voluntariamente da exploração do lote, devendo comunicar sua intenção à FUNDAÇÃO ITESP, 
conforme os parâmetros estabelecidos pelo artigo 34 do Decreto nº 62.738/2017 e, se não o 
fizer(em), considerar-se-á configurado o abandono, inclusive para os fins previstos no parágrafo 
anterior.  

Parágrafo Terceiro  

Em qualquer das hipóteses previstas nesta cláusula, a área reverterá à PERMITENTE, que 
promoverá a redistribuição da mesma, observados os critérios de seleção previstos na Lei nº 
4.957/85 e Decreto nº 62.738/2017. 

CLÁUSULA SÉTIMA  

Cumpridas as condições estabelecidas no presente Termo, no prazo fixado, a Fundação ITESP 
poderá celebrar com o(s) PERMISSIONÁRIO(s) contrato de Concessão de Uso, nos termos dos 
artigos 9º, 10, 11 e 12 da Lei 4.957/85.  

CLÁUSULA OITAVA  

O presente Termo de Permissão, firmado em 03 (três) vias de igual teor, vigorará pelo prazo de 05 
(cinco) anos, a partir da data de sua assinatura, ou até a sua revogação.  
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Fundação Instituto de Terras  
do Estado de São Paulo  
"José Gomes da Silva"  
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TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 00XX-00XX/20XX    
   
   

CLÁUSULA NONA 

Exaurindo-se os meios administrativos, elege-se o foro da Comarca da localidade do imóvel, com 
renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja, para solução de dúvidas e pendências 
oriundas do presente Termo de Permissão de Uso.  

 
 

São Paulo, XX de XXXXXXXXXX de 20XX.  
 
 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
DIRETORIA ADJUNTA DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO 

Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo 
''José Gomes da Silva'' 

Concordo(amos) com as condições estabelecidas  
no presente Termo de Permissão de Uso.  
 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
Testemunhas:  
 
1. ____________________________________  
    (Nome e RG)  
 
 
 
2. ____________________________________  
    (Nome e RG)  
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MODELO 32 – CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO GRATUITA 

Fundação Instituto de Terras  
do Estado de São Paulo  
"José Gomes da Silva"  

 

CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO GRATUITA Nº 00XX-00XX/20XX 

Pelo presente instrumento, de um lado, a FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE 
SÃO PAULO "JOSÉ GOMES DA SILVA", regida pela Lei Estadual 10.207, de 08 de janeiro de 
1999, instituída pelo Decreto nº 44.294, de 04 de outubro de 1999 e por seus Estatutos aprovados 
pelo Decreto nº 44.944, de 31 de maio de 2000, inscrita no CNPJ n.º 03.598.715/0001-86, com sede 
na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 554, Bela Vista, São Paulo-SP, neste ato representada por 
seu Diretor Executivo ______________, portador da Cédula de Identidade RG nº ________, 
expedida pela SSP-__ e inscrito no CPF sob nº __________, doravante denominada FUNDAÇÃO 
ITESP, e de outro lado, NOME COMPLETO, brasileira, trabalhadora rural, RG nº __________ 
órgão emissor ____, e inscrita no CPF ___________, e o senhor ______________, brasileiro, 
trabalhador rural, RG nº ___________ órgão emissor _____, e inscrito no CPF __________, 
residente(s) e domiciliado(s) no Lote rural nº __, setor ___,  doravante denominado(s) 
CONCESSIONÁRIO(S), tendo concluído de forma satisfatória a etapa experimental do plano público 
de valorização dos recursos fundiários do estado de São Paulo, nos termos da avaliação prevista no 
artigo 9º, inciso I da Lei nº 4.957, de 30 de dezembro de 1985, complementada pela Lei nº 16.115, de 
14 de janeiro de 2016 e posteriores alterações, formalizam o presente CONTRATO DE 
CONCESSÃO DE USO DE LOTE RURAL, descrito na Cláusula Primeira, atendidas as cláusulas e 
condições deste instrumento.  

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO 

O objeto desta CONCESSÃO DE USO consiste no Lote Rural nº ___, setor ___, quadra ___, com 
área de ___ ha, e lote de agrovila nº ___, devidamente caracterizado(s) na(s) planta(s) e 
memorial(is) descritivo(s), constantes no Processo ITESP ___/___, destacada de uma área maior, 
denominada Assentamento _______, no município de _________ /SP, de propriedade da (Fazenda 
do Estado de São Paulo OU Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo "José Gomes da 
Silva" - ITESP). Por meio deste contrato administrativo a FUNDAÇÃO ITESP atribui a utilização 
exclusiva do lote descrito nesta cláusula ao(s) CONCESSIONÁRIO(S) supraindicado(s), para que o 
explorem segundo os objetivos estabelecidos nos Planos Públicos de aproveitamento dos recursos 
fundiários do Estado de São Paulo nos termos da Lei estadual nº 4.957, de 30 de dezembro de 1985 
e posteriores alterações, do Decreto nº 62.738, de 31 de julho de 2017, da Portaria Itesp nº 39, de 29 
de maio de 2008, das demais normas pertinentes e do Projeto Técnico elaborado pela Fundação 
Itesp. 

Parágrafo primeiro. O(s) CONCESSIONÁRIO(s), neste ato, fica(m) ciente(s) do Projeto Técnico 
elaborado pela FUNDAÇÃO ITESP, contendo as diretrizes básicas que deverão ser seguidas. 
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Fundação Instituto de Terras  
do Estado de São Paulo  
"José Gomes da Silva"  
 

CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO GRATUITA Nº 00XX-00XX/20XX 

Parágrafo segundo. Para fins dos direitos e deveres decorrentes desta CONCESSÃO DE USO, 
consideram-se membros da composição familiar do lote apenas aqueles registrados no cadastro 
eletrônico de beneficiários da FUNDAÇÃO ITESP. 

Parágrafo terceiro. Constitui ônus dos CONCESSIONÁRIOS informar quaisquer alterações havidas 
na composição familiar do lote. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DOS CONCESSIONÁRIOS 

O(s) CONCESSIONÁRIO(s) se obriga(m) a: 

a) Garantir o livre acesso dos representantes da FUNDAÇÃO ITESP na(s) área(s) objeto do 
presente Contrato de CONCESSÃO DE USO, independente de aviso ou prévia autorização; 

b) Obedecer às normas de conservação do solo preconizadas pela assistência técnica oficial, 
protegendo a(s) área(s) contra erosões, bem como a respeitar as áreas de preservação permanente, 
de reserva florestal legal e outras de interesse ambiental; 

c) Ter domicílio na área de concessão, explorando-a de forma racional, direta, pessoal ou familiar, ou 
de forma associada ou cooperada com outros beneficiários do assentamento, de acordo com o 
Projeto Técnico elaborado pela FUNDAÇÃO ITESP; 

d) Não ceder, dividir nem transferir o uso da(s) área(s) por alienação, cessão, aluguel, empréstimo, 
arrendamento ou por qualquer outra forma, no todo ou em parte, ficando, inclusive, proibida a 
moradia na(s) mesma(s) de terceiros estranhos que não componham a força familiar de trabalho 
declarada; 

e) Informar, para fins de atualização do cadastro eletrônico de beneficiários da Fundação Itesp, toda 
e qualquer alteração na composição familiar do lote; 

f) Responder pelos encargos que incidem ou venham a incidir sobre a(s) área(s), como impostos, 
taxas e todos os tipos de tributos, bem como aqueles que incidam ou venham a incidir sobre sua 
produção, durante a vigência do presente Contrato de CONCESSÃO DE USO, e ainda, se 
responsabilizar integralmente, inclusive perante terceiros, pelo seu uso e por eventuais prejuízos, 
perdas ou danos;  

g) Seguir as normas técnicas que favoreçam o aumento gradativo da produção agropecuária e de 
comercialização; 

h) Ter boa conduta social e desenvolver esforços para a adaptação à vida comunitária, visando o 
desenvolvimento dos trabalhos e do assentamento; 

i) Zelar pela conservação de divisas existentes e pela guarda e conservação da área, de  
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Fundação Instituto de Terras  
do Estado de São Paulo  
"José Gomes da Silva"  
 

CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO GRATUITA Nº 00XX-00XX/20XX 

forma que, se necessário, devolvê-la(s) a FUNDAÇÃO ITESP nas condições em que a(s) recebeu e 
impedindo que terceiros dela(s) se utilizem, dando em tais casos conhecimento imediato à 
Fundação de qualquer ato de turbação ou esbulho; 

j) Apresentar, para fins de aprovação dos órgãos técnicos competentes, projetos e memoriais das 
edificações necessárias e úteis, os quais deverão atender às exigências Fundação Instituto de Terras 
legais, respondendo por eventuais danos resultantes das obras ou serviços que realizar no imóvel; 

k) Observar e cumprir todas as normas que regulam o presente Contrato de Concessão de Uso e 
todos os deveres estabelecidos neste instrumento, sob pena de rescisão contratual, nos termos do 
art. 31 do Decreto Estadual nº 62.738, de 31 de julho de 2017. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS FINANCIAMENTOS  

O(s) CONCESSIONÁRIO(s) poderá(ão) contratar financiamento junto às instituições de crédito 
oficiais, oferecendo, em garantia real, penhor rural das safras e das lavouras existentes ou que 
venham a ser formadas no imóvel ou de outros bens compatíveis com essa espécie de gravame, por 
períodos agrícolas ou prazos, até a liquidação total do débito contraído em função do aludido 
financiamento.    

 
CLÁUSULA QUARTA - DAS HIPÓTESES DE EXTINÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE 
USO 

O presente Contrato de CONCESSÃO DE USO será rescindido nos casos de inobservância de 
quaisquer das obrigações estabelecidas no seu instrumento ou quando infringidas quaisquer das 
condições estabelecidas neste contrato. 

Parágrafo Primeiro. O presente Contrato de Concessão de Uso poderá ser revogado a qualquer 
tempo, a critério da Fundação Itesp, ou quando ficar configurado o abandono da(s) área(s) pelo(s) 
CONCESSIONÁRIO(s), independente, neste último caso, de notificação ou interpelação. 

Parágrafo Segundo. Em qualquer hipótese de extinção do contrato de CONCESSÃO DE USO, a 
restituição da(s) área(s), com os bens a ela(s) incorporado(s), se dará por simples notificação 
administrativa, não cabendo ao(s) CONCESSIONÁRIO(s) direito de retenção por benfeitorias, ainda 
que necessárias ou úteis, ou indenização de qualquer natureza. 

Parágrafo Terceiro. Em caso de impossibilidade superveniente, 
o(s)CONCESSIONÁRIO(s)poderá(ão) desistir voluntariamente da exploração do lote e do Contrato 
de CONCESSÃO 
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Fundação Instituto de Terras  
do Estado de São Paulo  
"José Gomes da Silva"  
 

CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO GRATUITA Nº 00XX-00XX/20XX 

DE USO, devendo comunicar sua intenção à FUNDAÇÃO ITESP, conforme procedimentos 
estabelecidos pelo artigo 34 do Decreto nº 62.738/2017 e, se não o fizer(em), considerar-se-á 
configurado o abandono, inclusive para os fins previstos no parágrafo terceiro desta cláusula sexta. 

CLÁUSULA QUINTA – DA REVERSÃO DOS BENS 

Em quaisquer hipóteses previstas na cláusula anterior, a(s) área(s) reverterá(ao) sempre à 
FUNDAÇÃO ITESP, que promoverá sua redistribuição, observados os critérios de seleção previstos 
na Lei nº 4.957/85, alterada pela Lei nº 16.115/16 e regulamentada pelo Decreto nº 62.738/17. 
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO 

O presente contrato de CONCESSÃO DE USO vigorará por tempo indeterminado, até que ocorra 
qualquer das hipóteses de extinção, definidas nas cláusulas segunda e quarta. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO 

Exaurindo-se os meios administrativos, elege-se o foro da Comarca da localidade do imóvel, com 
renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja, para solução de dúvidas e pendências 
oriundas do presente contrato de CONCESSÃO DE USO. 

Por estarem assim ajustadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, com um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo. 

__________________________________ 
CONCESSIONÁRIO 

_______________________________ 
CONCESSIONÁRIO 

 
 
 
__________________________________ 

Testemunha 1 
R.G. nº 

 

_______________________________ 
Testemunha 2 

R.G. nº 
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MODELO 33 – CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO ONEROSA 

 
Fundação Instituto de Terras  
do Estado de São Paulo  
"José Gomes da Silva"  
 

CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO ONEROSA Nº 00XX-00XX/20XX 
 

Pelo presente instrumento, de um lado, a FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE 
SÃO PAULO “JOSÉ GOMES DA SILVA”, regida pela Lei Estadual 10.207, de 08 de janeiro de 
1999, instituída pelo Decreto nº 44.294, de 04 de outubro de 1999 e por seus Estatutos aprovados 
pelo Decreto nº 44.944, de 31 de maio de 2000, inscrita no CNPJ nº 03.598.715/0001-86, com sede 
na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 554, Bela Vista, São Paulo-SP, neste ato representada por 
seu Diretor Executivo ______________, portador da Cédula de Identidade RG nº ________, 
expedida pela SSP - __ e inscrito no CPF sob nº __________, doravante denominada FUNDAÇÃO 
ITESP, e de outro lado, NOME COMPLETO, brasileira, trabalhadora rural, RG nº __________ 
órgão emissor ____, e inscrita no CPF ___________, e o senhor ______________, brasileiro, 
trabalhador rural, RG nº ___________ órgão emissor _____, e inscrito no CPF __________, 
residente(s) e domiciliado(s) no Lote rural nº __, setor ___,  doravante denominado(s) 
CONCESSIONÁRIO(S), tendo concluído de forma satisfatória a etapa experimental do plano público 
de valorização dos recursos fundiários do estado de São Paulo, nos termos da avaliação prevista no 
artigo 9º, inciso I da Lei nº 4.957, de 30 de dezembro de 1985, complementada pela Lei nº 16.115, de 
14 de janeiro de 2016 e posteriores alterações, ouvido o Conselho Curador da Fundação Itesp, 
formalizam o presente CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO DE LOTE RURAL, descrito na 
Cláusula Primeira, atendidas as cláusulas e condições deste instrumento.  

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO 

O objeto desta CONCESSÃO DE USO consiste no Lote Rural nº ___, setor ___, quadra ___, com 
área de ___ ha, e lote de agrovila nº ___, devidamente caracterizado(s) na(s) planta(s) e 
memorial(is) descritivo(s), constantes no Processo ITESP ___/___, destacada de uma área maior, 
denominada Assentamento _______, no município de _________ /SP, de propriedade da (Fazenda 
do Estado de São Paulo OU Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo “José Gomes da 
Silva” – ITESP). Por meio deste contrato administrativo a FUNDAÇÃO ITESP atribui a utilização 
exclusiva do lote descrito nesta cláusula ao(s) CONCESSIONÁRIO(S) supraindicado(s), para que o 
explorem segundo os objetivos estabelecidos nos Planos Públicos de aproveitamento dos recursos 
fundiários do Estado de São Paulo nos termos da Lei estadual nº 4.957, de 30 de dezembro de 1985 
e posteriores alterações, do Decreto nº 62.738, de 31 de julho de 2017, da Portaria Itesp nº 39, de 29 
de maio de 2008, das demais normas pertinentes e do Projeto Técnico elaborado pela Fundação 
Itesp. 
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Fundação Instituto de Terras  
do Estado de São Paulo  
"José Gomes da Silva"  
 

CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO ONEROSA Nº 00XX-00XX/20XX 
 

Parágrafo primeiro. O(s) CONCESSIONÁRIO(s), neste ato, fica(m) ciente(s) do Projeto Técnico 
elaborado pela FUNDAÇÃO ITESP, contendo as diretrizes básicas que deverão ser seguidas. 

Parágrafo segundo. Este contrato de CONCESSÃO DE USO é oneroso, nos termos da decisão do 
Conselho Curador da FUNDAÇÃO ITESP, reunido na sessão ordinária de __/__/20__, cuja ata 
instrui os autos do Processo Itesp ___/____. 

Parágrafo terceiro. Para fins dos direitos e deveres decorrentes desta CONCESSÃO DE USO, 
consideram-se membros da composição familiar do lote apenas aqueles registrados no cadastro 
eletrônico de beneficiários da FUNDAÇÃO ITESP. 

Parágrafo quarto. Constitui ônus dos CONCESSIONÁRIOS informar quaisquer alterações havidas 
na composição familiar do lote. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DOS CONCESSIONÁRIOS 

O(s) CONCESSIONÁRIO(s) se obriga(m) a: 

a) Garantir o livre acesso dos representantes da FUNDAÇÃO ITESP na(s) área(s) objeto do 
presente Contrato de CONCESSÃO DE USO, independente de aviso ou prévia autorização; 

b) Obedecer às normas de conservação do solo preconizadas pela assistência técnica oficial, 
protegendo a(s) área(s) contra erosões, bem como a respeitar as áreas de preservação permanente, 
de reserva florestal legal e outras de interesse ambiental; 

c) Ter domicílio na área de concessão, explorando-a de forma racional, direta, pessoal ou familiar, ou 
de forma associada ou cooperada com outros beneficiários do assentamento, de acordo com o 
Projeto Técnico elaborado pela FUNDAÇÃO ITESP; 

d) Não ceder, dividir nem transferir o uso da(s) área(s) por alienação, cessão, aluguel, empréstimo, 
arrendamento ou por qualquer outra forma, no todo ou em parte, ficando, inclusive, proibida a 
moradia na(s) mesma(s) de terceiros estranhos que não componham a força familiar de trabalho 
declarada; 

e) Informar, para fins de atualização do cadastro eletrônico de beneficiários da Fundação Itesp, toda 
e qualquer alteração na composição familiar do lote; 

f) Responder pelos encargos que incidem ou venham a incidir sobre a(s) área(s), como impostos, 
taxas e todos os tipos de tributos, bem como aqueles que incidam ou venham a incidir sobre sua 
produção, durante a vigência do presente Contrato de CONCESSÃO DE  
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Fundação Instituto de Terras  
do Estado de São Paulo  
"José Gomes da Silva"  

 
CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO ONEROSA Nº 00XX-00XX/20XX 

 
USO, e ainda, se responsabilizar integralmente, inclusive perante terceiros, pelo seu uso e por 
eventuais prejuízos, perdas ou danos; g) Seguir as normas técnicas que favoreçam o aumento 
gradativo da produção agropecuária e de comercialização; 

h) Ter boa conduta social e desenvolver esforços para a adaptação à vida comunitária, visando o 
desenvolvimento dos trabalhos e do assentamento; 

i) Zelar pela conservação de divisas existentes e pela guarda e conservação da área, de forma que, 
se necessário, devolvê-la(s) a FUNDAÇÃO ITESP nas condições em que a(s) recebeu e impedindo 
que terceiros dela(s) se utilizem, dando em tais casos conhecimento imediato à Fundação de 
qualquer ato de turbação ou esbulho; 

j) Apresentar, para fins de aprovação dos órgãos técnicos competentes, projetos e memoriais das 
edificações necessárias e úteis, os quais deverão atender às exigências legais, respondendo por 
eventuais danos resultantes das obras ou serviços que realizar no imóvel; 

k) Pagar, pelo uso do referido imóvel, o preço definido na Cláusula Quarta, observadas as condições, 
prazos e penalidades estabelecidas; 

l) Observar e cumprir todas as normas que regulam o presente Contrato de Concessão de Uso e 
todos os deveres estabelecidos neste instrumento, sob pena de rescisão contratual, nos termos do 
art. 31 do Decreto Estadual nº 62.738, de 31 de julho de 2017. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS FINANCIAMENTOS  

O(s) CONCESSIONÁRIO(s) poderá(ão) contratar financiamento junto às instituições de crédito 
oficiais, oferecendo, em garantia real, penhor rural das safras e das lavouras existentes ou que 
venham a ser formadas no imóvel ou de outros bens compatíveis com essa espécie de gravame, por 
períodos agrícolas ou prazos, até a liquidação total do débito contraído em função do aludido 
financiamento.    

 
CLÁUSULA QUARTA – DA CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA 

Como contraprestação pecuniária pela Concessão de Uso do lote rural objeto deste contrato, os 
CONCESSIONÁRIOS pagarão à FUNDAÇÃO ITESP o preço mensal/anual de R$____,__________ 
(extenso), reajustáveis pelo índice _______, vencendo-se a primeira parcela a ___ (extenso) dias da 
assinatura do presente instrumento. 
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Fundação Instituto de Terras  
do Estado de São Paulo  
"José Gomes da Silva"  
 

CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO ONEROSA Nº 00XX-00XX/20XX 
 

CLÁUSULA QUINTA – DAS HIPÓTESES DE EXTINÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE 
USO 

O presente Contrato de CONCESSÃO DE USO será rescindido nos casos de inobservância de 
quaisquer das obrigações estabelecidas no seu instrumento ou quando infringidas quaisquer das 
condições estabelecidas neste contrato. 

Parágrafo Primeiro. O presente Contrato de Concessão de Uso poderá ser revogado a qualquer 
tempo, a critério da Fundação Itesp, ou quando ficar configurado o abandono da(s) área(s) pelo(s) 
CONCESSIONÁRIO(s), independente, neste último caso, de notificação ou interpelação. 

Parágrafo Segundo. Em qualquer hipótese de extinção do contrato de CONCESSÃO DE USO, a 
restituição da(s) área(s), com os bens a ela(s) incorporado(s), se dará por simples notificação 
administrativa, não cabendo ao(s) CONCESSIONÁRIO(s) direito de retenção por benfeitorias, ainda 
que necessárias ou úteis, ou indenização de qualquer natureza. 

Parágrafo Terceiro. Em caso de impossibilidade superveniente, o(s) CONCESSIONÁRIO(s) 
poderá(ão) desistir voluntariamente da exploração do lote e do Contrato de CONCESSÃO DE USO, 
devendo comunicar sua intenção à FUNDAÇÃO ITESP, conforme procedimentos estabelecidos pelo 
artigo 34 do Decreto nº 62.738/2017 e, se não o fizer(em), considerar-se-á configurado o abandono, 
inclusive para os fins previstos no parágrafo terceiro desta cláusula sexta. 

CLÁUSULA SEXTA – DA REVERSÃO DOS BENS 

Em quaisquer hipóteses previstas na cláusula anterior, a(s) área(s) reverterá(ao) sempre à 
FUNDAÇÃO ITESP, que promoverá sua redistribuição, observados os critérios de seleção previstos 
na Lei nº 4.957/85, alterada pela Lei nº 16.115/16 e regulamentada pelo Decreto nº 62.738/17. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO 

O presente contrato de CONCESSÃO DE USO vigorará por tempo indeterminado, até que ocorra 
qualquer das hipóteses de extinção, definidas nas cláusulas segunda e quinta. 

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO 

Exaurindo-se os meios administrativos, elege-se o foro da Comarca da localidade do imóvel, com 
renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja, para solução de dúvidas e pendências 
oriundas do presente contrato de CONCESSÃO DE USO. 
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Fundação Instituto de Terras  
do Estado de São Paulo  
"José Gomes da Silva"  
 
 

CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO ONEROSA Nº 00XX-00XX/20XX 
 

Por estarem assim ajustadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, com um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo. 

 

__________________________________ 
CONCESSIONÁRIO 

_______________________________ 
CONCESSIONÁRIO 

 
 
 
__________________________________ 

Testemunha 1 
R.G. nº 

 

_______________________________ 
Testemunha 2 

R.G. nº 
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Concordo(amos) com as condições estabelecidas  
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MODELO 34 –TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PARCERIA AGRÍCOLA ENTRE 

TITULARES E AGREGADOS 

 

EXPEDIENTE: PROCESSO/_____/_____/_____ 

INTERESSADOS: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

ASSUNTO: TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PARCERIA AGRÍCOLA ENTRE TITULARES E 

AGREGADOSDO LOTE RURAL N° ___, QUADRA___, SETOR___, DO 

ASSENTAMENTO _____________, MUNICÍPIO DE __________________/SP 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PARCERIA AGRÍCOLA 

ENTRE TITULARES E AGREGADOS N° ____/_____ 

 

A Diretoria Adjunta de Políticas de Desenvolvimento da Fundação Instituto de Terras do 

Estado de São Paulo “José Gomes da Silva” - ITESP, nos termos do art. 3º, II, da Lei nº 

10.207, de 08 de janeiro de 1999, dos artigos 8º e 10 da Lei 4.957, de 30/12/1985, alterada 

pela Lei nº 16.115, de 14 de janeiro de 2016 e regulamentada pelo Decreto nº 62.738, de 31 

de julho de 2017, e de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo artigo 35 do referido 

Decreto, considerando os documentos acostados ao Processo ITESP n° ___/___, 

AUTORIZA a PARCERIA AGRÍCOLA ENTRE TITULARES E AGREGADOS do(as) 

beneficiário(as) ____________ portador(a) da Cédula de Identidade RG nº 

______________- SSP/___ e CPF nº ________________-___, e ______________ 

portador(a) da Cédula de Identidade RG nº ______________- SSP/___ e CPF nº 

________________-___, e o (a)s agregado(as) ____________ portador(a) da Cédula de 

Identidade RG nº ______________- SSP/___ e CPF nº ________________-___, e 

______________ portador(a) da Cédula de Identidade RG nº ______________- SSP/___ e 

CPF nº ________________-___, residentes no lote rural nº ___, quadra __ do setor ___, 

Assentamento ________________, Município de _____________/SP. 

 

São Paulo, ______ de _____________ de 20_____. 

 
 
 

___________________________ 
Diretoria Adjunta de Políticas  

de Desenvolvimento  
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MODELO 35 – TERMO DE ATUALIZAÇÃO DE TITULARIDADE POR 
CASAMENTO 

 

EXPEDIENTE: PROCESSO/_____/_____/_____ 

INTERESSADOS: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

ASSUNTO: TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DO LOTE RURAL N° ___, QUADRA___, 

SETOR___, DO ASSENTAMENTO _____________, MUNICÍPIO DE 

__________________/SP 

__________________________________________________________________ 

 

TERMO DE ATUALIZAÇÃO DE TITULARIDADE Nº ___/_____ 

 
A Diretoria Adjunta de Políticas de Desenvolvimento da Fundação Instituto de Terras do 

Estado de São Paulo “José Gomes da Silva” - ITESP, nos termos do art. 3º, II, da Lei nº 

10.207, de 08 de janeiro de 1999, dos artigos 8º e 10 da Lei 4.957, de 30/12/1985, alterada 

pela Lei nº 16.115, de 14 de janeiro de 2016 e regulamentada pelo Decreto nº 62.738, de 31 

de julho de 2017, considerando <<.o casamento ou a união estável >>da(o) beneficiária(o) 

____________ portador(a) da Cédula de Identidade RG nº ______________- SSP/___  e 

CPF nº ________________-___, com ______________ portador(a) da Cédula de 

Identidade RG nº ______________- SSP/___  e CPF nº ________________-___, e os 

documentos acostados ao processo ITESP nº ___/___, REVOGA o Termo de 

Autorização/Permissão de Uso nº _____________ e DETERMINA a expedição de Termo de 

Autorização/Permissão de Uso referente ao lote rural nº ___, quadra ___, setor ___ do 

Assentamento ________________, Município de _____________/SP, em favor dos 

mesmos, que exploram o lote regularmente. 

 
 
 
 

São Paulo, ______ de _____________ de 20___. 
 
 
 
 

___________________________ 
Diretoria Adjunta de Políticas 

de Desenvolvimento 
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MODELO 36 – TERMO DE ATUALIZAÇÃO DE TITULARIDADE POR 

FALECIMENTO 

 

EXPEDIENTE: PROCESSO/_____/_____/_____ 

INTERESSADOS: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

ASSUNTO: TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DO LOTE RURAL N° ___, QUADRA___, 

SETOR___, DO ASSENTAMENTO _____________, MUNICÍPIO DE 

__________________/SP 

__________________________________________________________________ 

 

TERMO DE ATUALIZAÇÃO DE TITULARIDADE Nº ____/____ 

 

A Diretoria Adjunta de Políticas de Desenvolvimento da Fundação Instituto de Terras do 

Estado de São Paulo “José Gomes da Silva” - ITESP, nos termos do art. 3º, II, da Lei nº 

10.207, de 08 de janeiro de 1999, dos artigos 8º e 10 da Lei 4.957, de 30/12/1985, alterada 

pela Lei nº 16.115, de 14 de janeiro de 2016 e regulamentada pelo Decreto nº 62.738, de 31 

de julho de 2017, considerando o FALECIMENTO do (a) (o) beneficiário (a)____________, 

portador(a) da Cédula de Identidade RG nº ______________- SSP/___  e CPF nº 

________________-___, e os documentos acostados ao processo ITESP nº _____/_____, 

REVOGA o Termo de Autorização/Permissão de Uso nº ________ e DETERMINA a 

expedição de Termo de Autorização/Permissão de Uso referente ao lote rural nº ___, quadra 

___, setor ___ do Assentamento ________________, Município de _____________/SP, em 

favor do(as) beneficiário(as) supérstite(s), ______________, portador(a) da Cédula de 

Identidade RG nº ______________- SSP/___  e CPF nº ________________-________,  e 

______________, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº ______________- SSP/___  e 

CPF nº, que continua (m) explorando o lote regularmente. 

 
 
 

São Paulo, ______ de _____________ de 20__. 
 
 

 
 

___________________________ 
Diretoria Adjunta de Políticas 

de Desenvolvimento  
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MODELO 37–TERMO DE ATUALIZAÇÃO DE TITULARIDADE POR 

TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE 

 

EXPEDIENTE: PROCESSO/_____/_____/_____ 

INTERESSADOS: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

ASSUNTO: TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DO LOTE RURAL N° ___, QUADRA___, 

SETOR___, DO ASSENTAMENTO _____________, MUNICÍPIO DE 

__________________/SP 

__________________________________________________________________ 

 

TERMO DE ATUALIZAÇÃO DE TITULARIDADE Nº ____/_____ 

 

A Diretoria Adjunta de Políticas de Desenvolvimento da Fundação Instituto de Terras do 

Estado de São Paulo “José Gomes da Silva”, nos termos do art. 3º, II, da Lei nº 10.207, de 

08 de janeiro de 1999, dos artigos 8º e 10 da Lei 4.957, de 30/12/1985, alterada pela Lei nº 

16.115, de 14 de janeiro de 2016 e regulamentada pelo Decreto nº 62.738, de 31 de julho de 

2017, DEFERE o pedido de transferência de titularidade do lote rural nº ___, quadra ___, 

setor ___ do Assentamento ________________, Município de _____________/SP, objeto 

do Processo ITESP nº _____/_____, formulado pelo(as) beneficiário(as) ____________ 

portador(a) da Cédula de Identidade RG nº ______________- SSP/___  e CPF nº 

________________-___, e ______________ portador(a) da Cédula de Identidade RG nº 

______________- SSP/___  e CPF nº ________________-___ para 

____________________________________ portador(a) da Cédula de Identidade RG nº 

______________- SSP/___ e CPF nº ________________-___, e ______________ 

portador(a) da Cédula de Identidade RG nº ______________- SSP/___ e CPF nº 

________________-___, e em consequência, REVOGA o Termo de Autorização/Permissão 

nº ________ e DETERMINA a expedição de Termo de Permissão de Uso em favor do(s) 

novos titular(es), devendo constar da sua composição familiar os beneficiário(s) 

requerente(s). 

São Paulo, ______ de _____________ de 20___. 

 
 
 

___________________________ 
Diretoria Adjunta de Políticas 

de Desenvolvimento  
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MODELO 38 – TERMO DE PERMUTA DE  LOTES 

 
EXPEDIENTE: PROCESSO/_____/_____/_____ 

INTERESSADOS: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

ASSUNTO: TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DO LOTE RURAL N° ___, QUADRA___, 

SETOR___, DO ASSENTAMENTO _____________, MUNICÍPIO DE 

__________________/SP 

 

 

TERMO DE PERMUTA DE LOTE Nº ____/_____ 

 
A Diretoria Adjunta de Políticas de Desenvolvimento da Fundação Instituto de Terras do 

Estado de São Paulo “José Gomes da Silva” - ITESP, nos termos do art. 3º, II, da Lei nº 

10.2007, de 08 de janeiro de 1999, dos artigos 8º e 10 da Lei 4.957, de 30/12/1985, alterada 

pela Lei nº 16.115, de 14 de janeiro de 2016 e regulamentada pelo Decreto nº 62.738, de 31 

de julho de 2017, considerando os documentos acostados ao Processo ITESP nº 

_____/_____, AUTORIZA A PERMUTA entre o(as) beneficiário(as) ____________ 

portador(a) da Cédula de Identidade RG nº ______________- SSP/___  e CPF nº 

________________-___, e ______________ portador(a) da Cédula de Identidade RG nº 

______________- SSP/___  e CPF nº ________________-___, beneficiário(s) do lote rural 

nº ___ da quadra __ do setor ___ do Assentamento ________________, Município de 

_____________/SP, com o(as) beneficiário(as) ____________ portador(a) da Cédula de 

Identidade RG nº ______________- SSP/___  e CPF nº ________________-___, e 

______________ portador(a) da Cédula de Identidade RG nº ______________- SSP/___ e 

CPF nº ________________-___, beneficiário(s) do lote rural nº ___, quadra ___, setor ___ 

do Assentamento ________________, Município de _____________/SP e, 

consequentemente, REVOGA os Termos de Autorização/Permissão de Uso nº 

_____________, e DETERMINA a expedição dos Termos de Permissão de Uso referentes 

aos lotes rurais que passam a ocupar. 

 
 

São Paulo, ______ de _____________ de 20___. 
 

 
___________________________ 
Diretoria Adjunta de Políticas 

de Desenvolvimento  
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MODELO 39 –TERMO DE REMANEJAMENTO DE BENEFICIÁRIO 

 
EXPEDIENTE: PROCESSO/_____/_____/_____ 

INTERESSADOS: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

ASSUNTO: TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DO LOTE RURAL N° ___, QUADRA___, 

SETOR___, DO ASSENTAMENTO _____________, MUNICÍPIO DE 

__________________/SP 

 

 

TERMO DE REMANEJAMENTO DE BENEFICIÁRO Nº ____/_____ 

  

A Diretoria Adjunta de Políticas de Desenvolvimento da Fundação Instituto de Terras do 

Estado de São Paulo “José Gomes da Silva” - ITESP, nos termos do art. 3º, II, da Lei nº 

10.207, de 08 de janeiro de 1999, dos artigos 8º e 10 da Lei 4.957, de 30/12/1985, alterada 

pela Lei nº 16.115, de 14 de janeiro de 2016 e regulamentada pelo Decreto nº 62.738, de 31 

de julho de 2017, considerando os documentos acostados ao Processo ITESP nº ___/___, 

AUTORIZA o REMANEJAMENTO do(as) beneficiário(as), ____________ portador(a) da 

Cédula de Identidade RG nº ______________- SSP/___  e CPF nº ________________-___, 

e ______________ portador(a) da Cédula de Identidade RG nº ______________- SSP/___ 

e CPF nº ________________-___, do lote rural nº ___, quadra __ do setor ___, 

Assentamento ________________, Município de _____________/SP, para o lote rural nº 

___, quadra __ do setor ___, Assentamento ________________, Município de 

_____________/SP, e consequentemente, REVOGA o Termo de Autorização/Permissão de 

Uso nº _____, e DETERMINA a expedição do Termo de Autorização/Permissão de Uso 

referente ao lote rural que passa a ocupar. 

 
 
 

São Paulo, ______ de _____________ de 20___. 
 

 
 

___________________________ 
Diretoria Adjunta de Políticas 

de Desenvolvimento 
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MODELO 40 – TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO E 

AVALIAÇÃO DE BENFEITORIAS 

 
EXPEDIENTE: PROCESSO/_____/_____/_____ 

INTERESSADOS: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

ASSUNTO: TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DO LOTE RURAL N° ___, QUADRA___, 

SETOR___, DO ASSENTAMENTO _____________, MUNICÍPIO DE 

__________________/SP 

 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE BENFEITORIAS Nº ____/_____ 

 

A Diretoria Adjunta de Políticas de Desenvolvimento da Fundação Instituto de Terras do 

Estado de São Paulo “José Gomes da Silva” - ITESP, nos termos do artigo 15 da Lei 4.957, 

de 30/12/1985, alterada pela Lei nº 16.115, de 14 de janeiro de 2016 e regulamentada pelo 

Decreto nº 62.738, de 31 de julho de 2017, e de acordo com os parâmetros estabelecidos 

pelo artigo 34 do referido Decreto, HOMOLOGA O LAUDO DE AVALIAÇÃO DAS 

BENFEITORIAS, às fls. ___ do Processo ITESP n° ___/___, existentes no lote rural nº ___, 

quadra __ do setor ___, Assentamento ________________, Município de 

_____________/SP, tendo como beneficiário(as) ____________ portador(a) da Cédula de 

Identidade RG nº ______________- SSP/___  e CPF nº ________________-___, e 

______________ portador(a) da Cédula de Identidade RG nº ______________- SSP/___ e 

CPF nº ________________-___. 

 

O presente ato não gera qualquer obrigação para a Fundação ITESP, em especial de 

ressarcir os assentados por benfeitorias e acessões. 

Dê-se ciência aos assentados desistentes e à respectiva Comissão de Seleção. 

 

São Paulo, ______ de _____________ de 20__ 

 
___________________________ 
Diretoria Adjunta de Políticas 

de Desenvolvimento  
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MODELO 41 – TERMO DE EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO POR 

IMPOSSIBILIDADE SUPERVENIENTE (DESISTÊNCIA DA EXPLORAÇÃO DO 

LOTE) 

 

EXPEDIENTE: PROCESSO/_____/_____/_____ 

INTERESSADOS: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

ASSUNTO: TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DO LOTE RURAL N° ___, QUADRA___, 

SETOR___, DO ASSENTAMENTO _____________, MUNICÍPIO DE 

__________________/SP 

 

 

TERMO DE EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO N° ____/_____ 

A Diretoria Adjunta de Políticas de Desenvolvimento da Fundação Instituto de Terras do 

Estado de São Paulo “José Gomes da Silva” - ITESP, nos termos do artigo 15 da Lei 4.957, 

de 30/12/1985, alterada pela Lei nº 16.115, de 14 de janeiro de 2016 e regulamentada pelo 

Decreto nº 62.738, de 31 de julho de 2017, e de acordo com os parâmetros estabelecidos 

pelo artigo 34 do referido Decreto, considerando os documentos acostados ao Processo 

ITESP n° ___/___, DECLARA a EXCLUSÃO do(as) beneficiário(as) ____________ 

portador(a) da Cédula de Identidade RG nº ______________- SSP/___ e CPF nº 

________________-___, e ______________ portador(a) da Cédula de Identidade RG nº 

______________- SSP/___ e CPF nº ________________-___, do lote rural nº ___, quadra 

__ do setor ___, Assentamento ________________, Município de _____________/SP, em 

razão da desistência voluntária da exploração do lote e, em consequência, REVOGA o 

Termo de Autorização/Permissão de Uso n° _____________ . 

 

São Paulo, ______ de _____________ de 20_____ 

 

 
___________________________ 
Diretoria Adjunta de Políticas 

de Desenvolvimento  
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MODELO 42 – TERMO DE EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO POR SEPARAÇÃO 

CONJUGAL 

 
EXPEDIENTE: PROCESSO/_____/_____/_____ 

INTERESSADOS: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

ASSUNTO: TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DO LOTE RURAL N° ___, QUADRA___, 

SETOR___, DO ASSENTAMENTO _____________, MUNICÍPIO DE 

__________________/SP 

 
TERMO DE EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO N° ____/_____ 

A Diretoria Adjunta de Políticas de Desenvolvimento da Fundação Instituto de Terras do 

Estado de São Paulo “José Gomes da Silva” - ITESP, nos termos do art. 3º, II, da Lei nº 

10.207, de 08 de janeiro de 1999, dos artigos 8º e 10 da Lei 4.957, de 30/12/1985, alterada 

pela Lei nº 16.115, de 14 de janeiro de 2016 e regulamentada pelo Decreto nº 62.738, de 31 

de julho de 2017, considerando os documentos acostados ao Processo ITESP nº ____/___, 

DECLARA a EXCLUSÃO de ___________________, portador(a) da Cédula de Identidade 

portador(a) da Cédula de Identidade RG nº ______________- SSP/___  e CPF nº 

________________-___, do lote rural nº ___, quadra __ do setor ___, Assentamento 

________________, Município de _____________/SP, em razão da desistência da 

exploração do lote em virtude da separação conjugal e, em consequência, REVOGA o 

Termo de Autorização/Permissão de Uso nº _____________, e DETERMINA a expedição 

do Termo Autorização/Permissão de Uso em favor do(a) beneficiário(a)  

__________________, portador(a) da Cédula de Identidade nº RG nº ______________- 

SSP/___ e CPF nº ________________-___, que continua explorando o lote. 

 

 
São Paulo, ______ de _____________ de 20____ 

 
 
 
 

___________________________ 
Diretoria Adjunta de Políticas 

de Desenvolvimento  
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MODELO 43 – TERMO DE EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO POR 

TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE 

 
EXPEDIENTE: PROCESSO/_____/_____/_____ 

INTERESSADOS: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

ASSUNTO: TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DO LOTE RURAL N° ___, QUADRA___, 

SETOR___, DO ASSENTAMENTO _____________, MUNICÍPIO DE 

__________________/SP 

 

 
TERMO DE EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO N°____/_____ 

A Diretoria Adjunta de Políticas de Desenvolvimento da Fundação Instituto de Terras do 

Estado de São Paulo “José Gomes da Silva” - ITESP, nos termos do art. 3º, II, da Lei nº 

10.207, de 08 de janeiro de 1999, dos artigos 8º e 10 da Lei 4.957, de 30/12/1985, alterada 

pela Lei nº 16.115, de 14 de janeiro de 2016 e regulamentada pelo Decreto nº 62.738, de 31 

de julho de 2017, considerando os documentos acostados ao Processo ITESP n° ___/___, 

DECLARA a EXCLUSÃO do(as) beneficiário(as) ____________ portador(a) da Cédula de 

Identidade RG nº ______________- SSP/___  e CPF nº ________________-___, e 

______________ portador(a) da Cédula de Identidade RG nº ______________- SSP/___ e 

CPF nº ________________-___, do lote rural nº ___, quadra __ do setor ___, Assentamento 

________________, Município de _____________/SP, em razão da transferência de 

titularidade. Em consequência REVOGA o Termo de Autorização/Permissão de Uso nº ___ 

e DETERMINA a expedição do Termo de Autorização/Permissão de Uso em favor de 

____________ portador(a) da Cédula de Identidade RG nº ______________- SSP/___  e 

CPF nº ________________-___, e ______________ portador(a) da Cédula de Identidade 

RG nº ______________- SSP/___ e CPF nº ________________-___, que continua(m) 

explorando o lote. 

 

São Paulo, ______ de _____________ de 20____. 

 
 

 
___________________________ 
Diretoria Adjunta de Políticas 

de Desenvolvimento 
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MODELO 44 – TERMO DE EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO POR 

IRREGULARIDADE 

 
 
 
 

EXPEDIENTE: PROCESSO/_____/_____/_____ 

INTERESSADOS: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

ASSUNTO: TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DO LOTE RURAL N° ___, QUADRA___, 

SETOR___, DO ASSENTAMENTO _____________, MUNICÍPIO DE 

__________________/SP 

 

 

TERMO DE EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO N° ____/_____ 

 

A Diretoria Adjunta de Políticas de Desenvolvimento da Fundação Instituto de Terras do 

Estado de São Paulo “José Gomes da Silva” - ITESP, no uso das atribuições que lhe 

confere a Portaria ITESP Nº 11, de 26 de fevereiro de 2008 e nos termos do art. 3º, II, da Lei 

nº 10.207, de 08 de janeiro de 1999, dos artigos 8º e 10º da Lei 4.957, de 30/12/1985, 

alterada pela Lei nº 16.115, de 14 de janeiro de 2016 e regulamentada pelo Decreto nº 

62.738, de 31 de julho de 2017, considerando os documentos acostados ao Processo 

ITESP nº _____/_____, DECLARA a EXCLUSÃO do(as) beneficiário(as) ____________ 

portador(a) da Cédula de Identidade RG nº ______________- SSP/___  e CPF nº 

________________-___, e ______________ portador(a) da Cédula de Identidade RG nº 

______________- SSP/___  e CPF nº ________________-___, beneficiário(s) do lote rural 

nº ___ da quadra __ do setor ___ do Assentamento ________________, Município de 

_____________/SP, em razão de <<.motivo da exclusão>> e, em consequência REVOGA o 

Termo de Autorização/ Permissão de Uso nº  _____________. 

 

 

São Paulo, ______ de _____________ de 20____ 

 
 
 

___________________________ 
Diretoria Adjunta de Políticas 

de Desenvolvimento  
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MODELO 45 – TERMO DE REVOGAÇÃO 

 
EXPEDIENTE: PROCESSO/_____/_____/_____ 

INTERESSADOS: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

ASSUNTO: TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DO LOTE RURAL N° ___, QUADRA___, 

SETOR___, DO ASSENTAMENTO _____________, MUNICÍPIO DE 

__________________/SP 

 

 

TERMO DE REVOGAÇÃO Nº ____/_____ 

A Diretoria Adjunta de Políticas de Desenvolvimento da Fundação Instituto de Terras do 

Estado de São Paulo “José Gomes da Silva” - ITESP, nos termos do art. 3º, II, da Lei nº 

10.207, de 08 de janeiro de 1999, dos artigos 8º e 10 da Lei 4.957, de 30/12/1985, alterada 

pela Lei nº 16.115, de 14 de janeiro de 2016 e regulamentada pelo Decreto nº 62.738, de 31 

de julho de 2017, considerando os documentos acostados ao Processo ITESP nº ___/___, 

DECLARA REVOGADA a <<convocação,exclusão, etc.>> do(as) beneficiário(as), 

____________ portador(a) da Cédula de Identidade RG nº ______________- SSP/___  e 

CPF nº ________________-___, e ______________ portador(a) da Cédula de Identidade 

RG nº ______________- SSP/___ e CPF nº ________________-___, do lote rural nº ___, 

quadra __ do setor ___, Assentamento ________________, Município de 

_____________/SP. 

 

 

 

São Paulo, ______ de _____________ de 20____ 

 
 
 
 

___________________________ 
Diretoria Adjunta de Políticas 

de Desenvolvimento  
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MODELO 46 – TERMO DE VACÂNCIA DE LOTE 

 
EXPEDIENTE: PROCESSO/_____/_____/_____ 

INTERESSADOS: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

ASSUNTO: TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DO LOTE RURAL N° ___, QUADRA___, 

SETOR___, DO ASSENTAMENTO _____________, MUNICÍPIO DE 

__________________/SP 

 

 
TERMO DE VACÂNCIA DE LOTE Nº ____/_____ 

 

A Diretoria Adjunta de Políticas de Desenvolvimento da Fundação Instituto de Terras do 

Estado de São Paulo “José Gomes da Silva” - ITESP, nos termos do art. 3º, II, da Lei nº 

10.207, de 08 de janeiro de 1999, dos artigos 8º e 10 da Lei 4.957, de 30/12/1985, alterada 

pela Lei nº 16.115, de 14 de janeiro de 2016 e regulamentada pelo Decreto nº 62.738, de 31 

de julho de 2017, considerando os documentos acostados ao Processo ITESP nº ___/___, 

DECLARA VAGO o lote rural nº ___, quadra __ do setor ___, Assentamento 

________________, Município de _____________/SP, em razão <<falecimento ou 

exclusão>>do(as) beneficiário(as), ____________ portador(a) da Cédula de Identidade RG 

nº ______________- SSP/___  e CPF nº ________________-___, e ______________ 

portador(a) da Cédula de Identidade RG nº ______________- SSP/___ e CPF nº 

________________-___. 

 

 

São Paulo, ______ de _____________ de 20____. 

 

 
 
 
 
 

___________________________ 
Diretoria Adjunta de Políticas 

de Desenvolvimento  
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MODELO 47 – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ATIVIDADE 

SECUNDÁRIA – ESTABELECIMENTO COMERCIAL 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO Nº ____/ _____ 

A FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO “JOSÉ GOMES 

DA SILVA” – ITESP, fundação pública regida pela Lei Estadual nº 10.207, de 08 de janeiro 

de 1999 e por seus Estatutos aprovados pelo Decreto nº 44.944, de 31 de maio de 2000, 

inscrita no CNPJ sob nº 03.598.715/0001-86, com sede na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 

554, 5º andar, São Paulo/SP, ora denominada simplesmente FUNDAÇÃO ITESP, neste ato 

representada por seu Diretor(a) Adjunto(a) de Políticas de Desenvolvimento _________, 

portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _________, expedida pela SSP-__ e inscrito(a) 

no CPF sob nº __________, nos termos do artigo 3º, inciso II, da Lei nº 10.207/1999, 

AUTORIZA que a Senhora «Nome», brasileira,  trabalhadora rural, Cédula de Identidade 

RG n° «RG» e CPF n° «CPF» e o Senhor «Nome», brasileiro, trabalhador rural, Cédula 

de Identidade RG n° «RG» e CPF n° «CPF», ora denominados simplesmente 

AUTORIZATÁRIOS explorem atividade comercial no lote rural nº ___, quadra __ do setor 

___, Assentamento ________________, município de _____________/SP, considerando 

que a instalação do comércio é de interesse comunitário e mediante as condições 

estabelecidas na Portaria ITESP Nº 131 de 07/11/2018 para implementação de atividades 

econômicas secundárias nos lotes de assentamentos implantados nos termos da Lei nº 

4.957/1985, alterada pela Lei nº 16.115/2016 e regulamentada pelo Decreto nº 62.738/2017; 

as demais condicionantes constantes no Processo ____, nº ___/____; e as condições a 

seguir. 

Cláusula Primeira 

A atividade comercial que se permite é a instalação de um ________ no lote rural nº ___, 

quadra __ do setor ___, Assentamento ________________, município de 

_____________/SP, com funcionamento de <<.dias da semana>> das _______h às 

_______h, onde serão comercializados ________________. 

Cláusula Segunda 

Os beneficiários se obrigam a: 

I – não comprometerem ou virem a descaracterizar a atividade principal do lote, qual seja, 

desenvolver com a força de trabalho familiar necessária, o máximo aproveitamento possível 

do lote, na agricultura e pecuária; 

II – manter a segurança e o bem estar da comunidade assentada; 

III – manter plena compatibilidade das atividades com as necessidades dos assentados, 

contribuindo para a fixação da atual e das futuras gerações no Assentamento.  

IV – respeitar os limites do lote que regularmente ocupa, para desenvolvimento da atividade 

comercial; 
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V – respeitar as obrigações previstas no Termo de Permissão de Uso referente ao lote, ou 

outro instrumento jurídico que vier a substituí-lo, bem como as diretrizes traçadas pela 

Diretoria Adjunta de Políticas de Desenvolvimento; 

VI – obter as necessárias licenças estaduais e municipais que a legislação impõe à 

instalação e funcionamento de tal atividade; 

VII – não transferir a presente permissão a terceiros; 

VIII – outras obrigações eventualmente necessárias. 

Cláusula Terceira 

A presente autorização é gratuita e não reconhece direito possessório, dominial ou 

comercial, a qualquer título, aos permissionários, porque concedida por mera liberalidade a 

título precário. 

Cláusula Quarta 

Dar-se-á a revogação da presente Autorização a qualquer momento, seja pelo 

descumprimento do disposto nas cláusulas primeira ou segunda, seja pelo disposto no 

artigo 205 do Manual de Procedimentos Estaduais – Portaria Itesp nº 131, de 07/11/2018, ou 

ainda, por motivos de conveniência e oportunidade da Fundação ITESP. 

Parágrafo Único 

Quando ficar configurado o abandono da área pelos titulares, a presente permissão será 

cancelada, independentemente de notificação ou interpelação. 

Cláusula Quinta 

A presente autorização, firmada em 03 (três) vias de igual teor e forma, vigorará por prazo 

indeterminado, a partir da data de sua assinatura, ou até a sua revogação. 

São Paulo, ______ de ________________ de 20____. 

 
______________________________ 

Diretoria Adjunta de Políticas 
de Desenvolvimento 

 
Concordo(amos) com as condições estabelecidas no presente Termo de Autorização e 
estamos cientes de que a instalação de estabelecimento comercial com CNPJ implica na 
perda da condição de segurado especial junto à Previdência Social. 

__________________________________ 
TITULAR 

_______________________________ 
TITULAR 

 
_______________________________ 

Testemunha 1 
_______________________________ 

Testemunha 2 
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MODELO 48 – CERTIDÃO DE RESIDÊNCIA E ATIVIDADE RURAL 

 

A Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo “José Gomes da Silva” – ITESP, 

criada pela LEI Estadual no. 10207/99 com o objetivo de planejar e executar as políticas 

agrária e fundiária no âmbito do Estado, tendo por atribuição, dentre outras atividades, 

implantar assentamentos de trabalhadores rurais nos termos da Lei nº 4957/85, alterada 

pela Lei nº 16.115, de 14 de janeiro de 2016 e regulamentada pelo Decreto nº 62.738, de 31 

de julho de 2017, CERTIFICA para os devidos fins de <<aposentadoria, salário 

maternidade, auxilio doença, escola, etc>>, que o(a) Sr(a). 

______________________________________, trabalhador(a) rural, RG nº 

________________ SSP/___, CPF nº _______________, é residente e explora 

regularmente o lote agrícola, desde ___/___/____ até a presente data, conforme exige a 

legislação e o Termo de Autorização/Permissão de Uso nº ________________, constante 

do Processo ITESP nº _____/_____, firmado entre os titulares Sr(a). ____________ e Sr(a). 

___________ e a Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo vinculado à 

Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, em ______de ______________de  20___. 

O referido lote é o de nº _____, Quadra _____, Setor _____, com ______ha, e lote agrovila 

nº _____ com _____ha., destacadas de uma área maior no Assentamento 

________________________, Município de _________________/SP.  

 

 

______________, ________ de ___________ de 20___ 

 

 

_______________________________ 

Supervisão Técnica do 

GTC de __________________ 
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MODELO 49 – CERTIDÃO DE RESIDÊNCIA RURAL 

 
 
 
 

A Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo “José Gomes da Silva” – ITESP, 

criada pela LEI Estadual no. 10207/99 com o objetivo de planejar e executar as políticas 

agrária e fundiária no âmbito do Estado, tendo por atribuição, dentre outras atividades, 

implantar assentamentos de trabalhadores rurais nos termos da Lei nº 4957/85, alterada 

pela Lei nº 16.115, de 14 de janeiro de 2016 e regulamentada pelo Decreto nº 62.738, de 31 

de julho de 2017, CERTIFICA para os devidos fins de <<aposentadoria, salário 

maternidade, auxilio doença, escola, etc>>, que o(a) Sr(a). 

______________________________________, RG nº ________________ SSP/___, CPF 

nº _______________, é agregado e reside no lote agrícola, desde ___/___/____ até a 

presente data, conforme exige a legislação e o Termo de Autorização/Permissão de Uso nº 

________________, constante do Processo ITESP nº _____/_____, firmado entre os 

titulares Sr(a). ____________ e Sr(a). ___________ e a Fundação Instituto de Terras do 

Estado de São Paulo vinculado à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, em 

______de ______________de  20___. 

O referido lote é o de nº _____, Quadra _____, Setor _____, com ______ha, e lote agrovila 

nº _____ com _____ha., destacadas de uma área maior no Assentamento 

________________________, Município de _________________/SP.  

 

 
 
 

______________, ________ de ___________ de 20___. 

 

 

_______________________________ 

Supervisão Técnica do 
GTC de (município) 
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MODELO 50 – NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS 

PARA ALTERAÇÃO/ATUALIZAÇÃO NA TITULARIDADE 

Ilmos. Sra. ____________________ e Sr._______________________, beneficiários do lote rural nº 

___, quadra ___ do setor ___, Assentamento ________________, município de _____________/SP 

 

A Supervisão Técnica do GTC de _________________ da Fundação ITESP NOTIFICA Vossa(s) 

Senhoria(s) a apresentar no prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento desta, cópias da 

seguinte documentação para alteração/atualização de titularidade: 

1.  Conforme qualificação civil, Certidão de Casamento ou Declaração de União Estável (as 

assinaturas devem ter firma reconhecida e o registro da declaração em cartório é opcional). Para 

os solteiros, Certidão de Nascimento. Para os viúvos, Certidão de Óbito do(a) cônjuge; 

2.  RG e CPF ou, na inexistência desses documentos, Certidão de Nascimento de todos que farão 

parte da composição familiar (filhos e enteados, pais, irmãos, genros, noras, cunhados, avós, 

dependentes legais e quaisquer parentes que irão residir no lote); 

3.  Carteira Profissional de Trabalho dos pretensos titulares (cópia da foto, qualificação civil, folha 

com o último registro de contrato de trabalho e a seguinte em branco); 

4.  Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), expedido pela Previdência Social, dos 

pretensos titulares (solicitado em posto ou agência do INSS, não o retirado em internet);  

5.  Certidão do INSS, onde conste ou não, recebimento de benefício, dos pretensos titulares; 

6.  Certidão negativa de registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo, dos pretensos 

titulares; 

7.  Atestado recente de Antecedentes criminais, expedido pela Secretaria da Segurança Pública do 

Estado de São Paulo, de todos maiores de 18 anos; 

8. Certidão ou Declaração negativa de comércio dos candidatos a titulares; 

9. Certidão ou Declaração dos candidatos a titulares de que não exercem função, cargo ou 

emprego público; 

10. Certidão ou Declaração dos candidatos a titulares de que não foram beneficiários da Reforma 

Agrária. 

11. Declaração dos pretensos titulares de que não foram beneficiários da Reforma Agrária.  

___________, ____ de ___________ de 20 ___. 
 

_________________________________ 
Supervisão Técnica do 

GTC de (município) 

Recebi em ___/___/___ 
 
 

__________________________________ 
Titular 

_______________________________ 
Titular 
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MODELO 51 – NOTIFICAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO 

E AVALIAÇÃO DAS BENFEITORIAS 

 
 
 
 

Ilmos. Sra. _______________________ e Sr. _________________________, 

beneficiários do lote rural nº ____, quadra ___, setor ___, do Assentamento 

________________, Município de _____________/SP. 

 

 

A Supervisão Técnica do Grupo Técnico de Campo de _________________ da Fundação 

ITESP NOTIFICA Vossa(s) Senhoria(s) que o Laudo de Avaliação e Constatação das 

Benfeitorias do lote será realizado no dia ______ de _______________, às _____h pelo(a) 

servidor(a) Sr(a).  _______________________. 

 

 

Vossa(s) Senhoria(s) deverão, obrigatoriamente, acompanhar todo procedimento. 

 

 

______________, __ de ___________ de 20 ____ 

 
 
Atenciosamente, 
 
 

__________________________ 
Supervisão Técnica do 

GTC de (município) 

 
 
Recebi em ___/___/___ 
 
 
 
__________________________________ 

TITULAR 
_______________________________ 

TITULAR 
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MODELO 52 – NOTIFICAÇÃO DE DEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO PELA 

DIRETORIA ADJUNTA DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO 

 

 
 

 

Ilmos. Sra. _______________________ e Sr. ___________________________, 

beneficiários do lote rural nº ____, quadra ___, setor ___, do Assentamento 

________________, Município de _____________/SP. 

 
 

 
A Supervisão Técnica do Grupo Técnico de Campo de ______________ da 

Fundação ITESP informa que o pedido de <<inclusão; exclusão, permissão para>> foi 

DEFERIDO, pela Diretoria Adjunta de Políticas de Desenvolvimento. 

 

 
______________, __ de ___________ de 20 ___. 

 
 
Atenciosamente, 
 
 

__________________________ 
Supervisão Técnica do 

GTC de (município) 

 
 
 
Recebi em ___/___/___ 
 
 
 
__________________________________ 

TITULAR 
_______________________________ 

TITULAR 
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MODELO 53 – NOTIFICAÇÃO DE INDEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO PELA 

DIRETORIA ADJUNTA DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO 

 

Ilmos. Sra. _______________________ e Sr. ___________________________, 

beneficiários do lote rural nº ____, quadra ___, setor ___, do Assentamento 

________________, Município de _____________/SP. 

A Supervisão Técnica do Grupo Técnico de Campo de ______________ da 

Fundação ITESP informa que o pedido de <<transferência de titularidade, permuta, 

alteração de cadastro, etc.>> foi INDEFERIDO pela Diretoria Adjunta de Políticas de 

Desenvolvimento, pelos seguintes motivos:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Notificamos, ainda, que Vossa(s) Senhoria(s) poderá(ão) apresentar recurso fundamentado 

da decisão no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de recebimento desta 

notificação. 

 

_________________, ____ de _______________ de 20 ___. 

 

Atenciosamente, 

__________________________ 
Supervisão Técnica do 

GTC de (município) 

 
Recebi em ___/___/___ 
 
 
 
__________________________________ 

TITULAR 
_______________________________ 

TITULAR 
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MODELO 54 – NOTIFICAÇÃO PARACOMUNICAÇÃO QUANTO À 

TITULARIDADE DO LOTE  

 

Ilmo(a). Sr(a). _______________________, beneficiário(a) do lote rural nº ____, 

quadra ___, setor ___, do Assentamento ________________, Município de 

_____________/SP. 

A Supervisão Técnica do Grupo Técnico de Campo de ______________ da Fundação 

ITESP NOTIFICA Vossa Senhoria a manifestar por escrito e no prazo de 15 (quinze) dias, 

sua intenção quanto à titularidade do lote. A não comunicação no prazo estipulado será 

considerada irregularidade, passível dos procedimentos administrativos cabíveis, podendo 

culminar em exclusão. 

A Fundação ITESP esclarece ainda que: 

a. A titularidade do lote é familiar. Sendo assim, ambos os beneficiários, casados ou 

vivendo em união estável, são responsáveis pelo lote e detêm sobre ele os mesmos 

direitos e obrigações. Portanto, são igualmente titulares; 

b. Quando houver alteração na situação civil, a atualização da titularidade deve ser 

formalmente requerida pelos interessados à Fundação ITESP, acompanhada, quando 

houver, da sentença judicial, averbação da separação do casamento e/ou a dissolução 

da união estável, contendo divisão de bens móveis, decisão sobre a titularidade do lote 

e guarda ou curatela dos filhos menores, bem como informação da nova situação civil; 

c. Qualquer uma das partes poderá solicitar a exclusão do(a) ex-cônjuge, tornando-se o(a) 

único(a) beneficiário(a) do lote. Neste caso, o requerimento de pedido de exclusão 

deverá ser assinado por ambos os beneficiários com testemunhas ou na presença de 

funcionário do Itesp; e o(a) cônjuge excluído(a) deverá ser indenizado(a); 

d. Os beneficiários poderão desistir da exploração do lote conjuntamente e solicitar a 

avaliação das benfeitorias, cuja indenização deverá ser dividida; 

e. Em casos não consensuais em relação à titularidade do lote, será assegurada a 

permanência da mulher como titular do lote, desde que ela possua a guarda ou 

curatelados filhos e cumpra os outros requisitos obrigatórios previstos em Lei; 
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f. Nos casos em que o homem ficar com a guarda ou curatela dos filhos, será assegurada 

a ele a titularidade do lote, desde que cumpra os outros requisitos obrigatórios previstos 

em Lei; 

 
g. Caso um dos titulares seja ameaçado, coagido ou agredido, pelo(a) outro(a) titular ou 

por terceiro, sentindo-se obrigado a se ausentar do lote, deverá comunicar o fato ao 

GTC, presencialmente ou por carta, podendo juntar cópia de documentos como Boletins 

de Ocorrência Policial, Medidas Protetivas, Judiciais, etc.  A não justificativa da 

ausência poderá ser configurada abandono de lote, irregularidade que pode ocasionar a 

exclusão do assentamento; 

h. É vedada a divisão do lote, inclusive nos casos de assentamentos que possuem lote 

agrícola e lote agrovila; 

i. Ao ex-beneficiário(a) excluído(a) por separação conjugal, caso haja interesse e 

respeitada a legislação pertinente, será assegurada a possibilidade de realização de 

novo cadastramento visando à participação em procedimento público de seleção de 

candidatos para ser assentado(a) novamente, condicionado à disponibilidade de vagas 

e ao cumprimento da legislação pertinente; 

j. Em nenhuma hipótese a Fundação Itesp media ou participa de acordos e transações 

financeiras entre os beneficiários.  

 

______________, __ de ___________ de 20 ___ 
 
 
Atenciosamente, 
 
 

__________________________ 
Supervisão Técnica do 

GTC de (município) 
Recebi em ___/___/___ 
 
 
 
__________________________________ 

TITULAR 
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MODELO 55 – NOTIFICAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS IRREGULARES 

Ilmos. Sra. _______________________ e Sr. __________________________, 

beneficiários do lote rural nº ____, quadra ___, setor ___, do Assentamento 

________________, município de _____________/SP. 

______________, ___ de ___________ de 20 ____ 

A Supervisão Técnica do Grupo Técnico de Campo de ______________ da Fundação 

ITESP informa que, através de vistoria realizada por funcionário(a) desta Fundação, 

constatou-se a prática da(s) seguinte(s) irregularidade(s) no lote ocupado por Vossas 

Senhorias: 

 Não explora atividade agropecuária no lote 

 Não está morando no lote 

 Pessoas estranhas à composição familiar residindo no lote 

 Práticas de atividades contrárias ao projeto técnico 

 Utilização inadequada ou insuficiente do lote  

 Má conduta social (do ocupante ou de integrante da composição familiar) 

 Vinculo empregatício 

 Outras (especificar): 

Observação: ___________________________________________________________ 
 
Tal(is) irregularidade(s) está(ão) em desacordo com os preceitos estabelecidos pela Lei 

Estadual 4.957/1985, alterada pela Lei Estadual 16.115/2016 e regulamentada pelo Decreto 

nº 62.738, de 31 de julho de 2017, que dispõe sobre os Planos Públicos de Valorização e 

Aproveitamento dos Recursos Fundiários do Estado e tem como meta efetivar a exploração 

agropecuária das terras onde desenvolve os assentamentos e criar oportunidades de 

trabalho, progresso social e econômico a trabalhadores rurais, além de promover o aumento 

da produtividade no campo e a emancipação do trabalhador rural. 

Diante disso, vem a presente NOTIFICAR Vossas Senhorias a sanarem a(s) 

irregularidade(s) imediatamente ou, querendo, apresentarem defesa escrita, no prazo 

de 15 (quinze) dias, com a indicação das provas que pretendem produzir, sob pena de 

exclusão do assentamento e de submissão às medidas judiciais cabíveis, visando à 

reintegração da Fundação ITESP na posse do lote e a convocação imediata de outra 

família. 

___________________________________ 
Supervisão Técnica do 

GTC de (município) 

Recebi em ___/___/___ 
 
 
__________________________________ 

TITULAR 
_______________________________ 

TITULAR 
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MODELO 56 – NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO DE ÁREA DE RESERVA 

 

Ilmos. Sra. _______________________ e Sr. __________________________, 

beneficiários do lote rural nº ____, quadra ___, setor ___, do Assentamento 

________________, Município de _____________/SP. 

 

______________, ___ de ___________ de 20 ___ 

 

A Supervisão Técnica do Grupo Técnico de Campo de ______________ da Fundação 

ITESP informa que, em relação ao lote ocupado por Vossas Senhorias, através de vistoria 

realizada por funcionário(a) desta Fundação, constatou-se a prática da(s) seguinte(s) 

irregularidade(s): 

 

 INVASÃO de Áreas de Reserva e Preservação Permanente por animais e/ou para 
plantação 

 SUPRESSÃO VEGETAL em Áreas de Reserva e Preservação Permanente por animais 
e/ou para plantação 

 

Tal(is) irregularidade(s) está(ão) em desacordo com os preceitos estabelecidos pela Lei 

Estadual 4.957/1985, alterada pela Lei Estadual 16.115/2016 e regulamentada pelo Decreto 

nº 62.738, de 31 de julho de 2017, que dispõe sobre os Planos Públicos de Valorização e 

Aproveitamento dos Recursos Fundiários do Estado e tem como meta efetivar a exploração 

agropecuária das terras onde desenvolve os assentamentos e criar oportunidades de 

trabalho, progresso social e econômico a trabalhadores rurais, além de promover o aumento 

da produtividade no campo e a emancipação do trabalhador rural. 

Diante disso, vem a presente NOTIFICAR Vossa(s) Senhoria(s) a sanar a(s) 

irregularidade(s) imediatamente ou, no prazo máximo de 03 (três) dias, e arcar com os 

custos do reparo do dano ocasionado em 30 (trinta) dias, sob pena de exclusão do 

Assentamento e de submissão às medidas judiciais cabíveis, visando à reintegração da 

Fundação ITESP na posse do lote e a convocação imediata de outra família. 

Atenciosamente, 
 

___________________________________ 
Supervisão Técnica do 

GTC de (município) 

Recebi em ___/___/___ 
 
 
__________________________________ 

TITULAR 
_______________________________ 

TITULAR 
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MODELO 57 – NOTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADE POR ARRENDAMENTO 

DE PASTO 

Ilmo(s). Sra. _______________________ e Sr. _________________________, 

beneficiário(s) do lote rural nº ____, quadra ___, setor ___, do Assentamento 

________________, Município de _____________/SP. 

A Supervisão Técnica do Grupo Técnico de Campo de ______________ da Fundação 

ITESP informa que, através de vistoria realizada por funcionário(a) desta Fundação, 

constatou-se a irregularidade por arrendamento de pasto no lote ocupado por Vossa(s) 

Senhoria(s). 

Tal irregularidade está em desacordo com os preceitos estabelecidos pela Lei Estadual 

4.957/1985, alterada pela Lei Estadual 16.115/2016 e regulamentada pelo Decreto nº 

62.738, de 31 de julho de 2017, que dispõe sobre os Planos Públicos de Valorização e 

Aproveitamento dos Recursos Fundiários do Estado e tem como meta efetivar a exploração 

agropecuária das terras onde desenvolve os assentamentos e criar oportunidades de 

trabalho, progresso social e econômico a trabalhadores rurais, além de promover o aumento 

da produtividade no campo e a emancipação do trabalhador rural. 

Diante disso, a presente NOTIFICA Vossa(s) Senhoria(s) a sanar(em) a irregularidade 

imediatamente ou, querendo, apresentar(em) defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) 

dias, com a indicação das provas que pretendem produzir, sob pena de exclusão do 

Assentamento e de submissão às medidas judiciais cabíveis, visando à reintegração da 

Fundação ITESP na posse do lote e a convocação imediata de outra família. 

Uma cópia desta notificação deverá ser enviada à Defesa Agropecuária para ciência e 

providências cabíveis. 

Atenciosamente,                

__________________________________ 
Supervisão Técnica do 

GTC de (município) 

 

                                                                    ______________, ___ de ___________ de 20 __ 

 

Recebi em ___/___/___ 
 
 
__________________________________ 

TITULAR 
_______________________________ 

TITULAR 
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MODELO 58 – NOTIFICAÇÃO DE DEFERIMENTO DE DEFESA PELA DIRETORIA 

ADJUNTA DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO – BENEFICIÁRIOS 

IRREGULARES 

 

Ilmos. Sra. _______________________ e Sr. __________________________, 

beneficiários do lote rural nº ____, quadra ___, setor ___, do Assentamento 

________________, Município de _____________/SP. 

 
A Supervisão Técnica do Grupo Técnico de Campo de ______________ da Fundação 

ITESP informa que a defesa apresentada quanto à(s) irregularidade(s) <<descrição>> foi 

acatada, dando assim por sanada a(s) irregularidade(s).  

 

 
_________________, ____ de _______________ de 20 ___. 

 
 
Atenciosamente, 
 
 

________________________ 
Supervisão Técnica do 

GTC de (município) 

 
 

 
 
Recebi em ___/___/___ 
 
 
 
 
__________________________________ 

TITULAR 
_______________________________ 

TITULAR 
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MODELO 59 – NOTIFICAÇÃO DE INDEFERIMENTO DE DEFESA PELA 

DIRETORIA ADJUNTA DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO – 

BENEFICIÁRIOS IRREGULARES 

 

 

Ilmos. Sra. _______________________ e Sr. __________________________, 

beneficiários do lote rural nº ____, quadra ___, setor ___, do Assentamento 

________________, Município de _____________/SP. 

 

A Supervisão Técnica do Grupo Técnico de Campo de ______________ da Fundação 

ITESP informa que a defesa apresentada quanto à(s) irregularidade(s) <<descrição>> foi 

INDEFERIDA, devendo Vossa(s) Senhoria(s) sanar(em) a(s) irregularidade(s) 

definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias contados do recebimento desta, sob pena de 

serem excluídos do Assentamento e de submeter-se às medidas judiciais cabíveis, visando 

à reintegração da Fundação ITESP na posse do lote e a convocação imediata de outra 

família. 

 

 

 

_________________, ____ de _______________ de 20 ___ 

 
Atenciosamente, 
 

 
__________________________ 

Supervisão Técnica do 
GTC de (município) 

 
 
 
Recebi em ___/___/___ 
 
 
 
__________________________________ 

TITULAR 
_______________________________ 

TITULAR 
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MODELO 60 – NOTIFICAÇÃO DE DEFERIMENTO DE RECURSO PELA 

DIRETORIA EXECUTIVA 

 
 
 

 

Ilmos. Sra. _______________________ e Sr. ___________________________, 

beneficiários do lote rural nº ____, quadra ___, setor ___, do Assentamento 

________________, Município de _____________/SP. 

 
 

 
A Supervisão Técnica do Grupo Técnico de Campo de ______________ da 

Fundação ITESP informa que o recurso interposto por Vossa Senhoria foi DEFERIDO, pela 

Diretoria Executiva. 

 

 
______________, __ de ___________ de 20 ___. 

 
 
Atenciosamente, 
 
 

__________________________ 
Supervisão Técnica do 

GTC de (município) 

 
 
 
 
Recebi em ___/___/___ 
 
 
 
 
__________________________________ 

TITULAR 
_______________________________ 

TITULAR 
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MODELO 61 – NOTIFICAÇÃO DE INDEFERIMENTO DE RECURSO PELA 

DIRETORIA EXECUTIVA 

 

Ilmos. Sra. _______________________ e Sr. __________________________, 

beneficiários do lote rural nº ____, quadra ___, setor ___, do Assentamento 

________________, Município de _____________/SP. 

 

A Supervisão Técnica do Grupo Técnico de Campo de ______________ da Fundação 

ITESP informa que o recurso interposto por Vossa(s) Senhoria(s) foi INDEFERIDO, 

conforme decisão publicada no Diário Oficial do Estado em ___/___/____ (cópia em anexo). 

 Conforme fundamentação da Diretoria Executiva, o indeferimento se deu pelos seguintes 

motivos: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Notificamos, ainda, que Vossa(s) Senhoria(s) deverá(ão) sanar a(s) irregularidade(s) 

definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias contados do recebimento desta. 

 

_________________, ____ de _______________ de 20 ___. 

 

Atenciosamente, 

__________________________ 
Supervisão Técnica do 

GTC de (município) 

 
 
Recebi em ___/___/___ 
 
 
 
__________________________________ 

TITULAR 
_______________________________ 

TITULAR 
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MODELO 62 – NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO DE LOTE POR 

EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIOS 

 

 
 

Ilmos. Sra. _______________________ e Sr. __________________________, 

beneficiários do lote rural nº ____, quadra ___, setor ___, do Assentamento 

________________, município de _____________/SP. 

 

 

A Diretoria Adjunta de Políticas de Desenvolvimento da Fundação ITESP NOTIFICA 

Vossa(s) Senhoria(s) da EXCLUSÃO ADMINISTRATIVA - Termo de Exclusão n°____ 

publicado no Diário Oficial do Estado no dia <<data>>, devendo Vossa(s) Senhoria(s) e 

família desocupar o lote ou apresentar recurso no prazo de 5 (cinco) dias, contados do 

recebimento desta, sob pena de serem tomadas as medidas judiciais cabíveis.  

 

_________________, ____ de _______________ de 20 ___ 

 
 
Atenciosamente, 
 

__________________________ 
Diretoria Adjunta de 

Políticas de Desenvolvimento 
 
 

 
 
Recebi em ___/___/___ 
 
 
 
 
 
__________________________________ 

TITULAR 
_______________________________ 

TITULAR 
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MODELO 63 – NOTIFICAÇÃO PARA OCUPANTE IRREGULAR 

 
Ilmos. Sra. ____________________ e Sr. ________________________ 

A Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo “José Gomes da Silva”, entidade de 

direito público, criada pela Lei Estadual 10.207 de 08 de janeiro de 1999, responsável pela 

implantação e execução do Assentamento ___________________, no Município de 

_____________ /SP, por intermédio da Diretoria Adjunta de Políticas de Desenvolvimento – 

Supervisão Técnica do Grupo Técnico de Campo de ______________, NOTIFICA Vossa(s) 

Senhoria(s),em razão da ocupação irregular do lote rural nº ___, quadra ___, setor ___ do 

Assentamento ________________, Município de _____________/SP, para que 

proceda(m) a desocupação da área no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob 

pena de não o fazendo, sujeitarem-se às medidas judiciais cabíveis. 

 

Ficam assim, Vossa(s) Senhoria(s) ciente(s) de que a área ocupada é patrimônio público, 

destinado à implantação de Assentamento em conformidade com a Lei Estadual nº 4.957, 

de 30 de dezembro de 1985, alterada pela Lei Estadual nº 16.115, de 14 de janeiro de 2016 

e regulamentada pelo Decreto nº 62.738, de 31 de julho de 2017, que dispõe sobre os 

Planos Públicos de Valorização e Aproveitamento dos Recursos Fundiários do Estado. E 

que este ato constitui crime de invasão de terra pública, previsto no Artigo 20 da Lei Federal 

nº 4.947, de 06 e abril de 1966: 

 “Art. 20 – Invadir, com intenção de ocupá-las, terras da União, dos Estados e dos 
Municípios: 

 Pena: Detenção de 06 meses a 03 anos. 

 Parágrafo Único – Na mesma pena incorre quem, com idêntico propósito, invadir terras 
de órgãos federais, estaduais ou municipais, destinadas à Reforma Agrária”. 

 
_________________, ____ de _______________ de 20 ___ 

Atenciosamente, 
__________________________ 

Supervisão Técnica do 
GTC de (município) 

 
Recebi em ___/___/___ 
 
__________________________________ 

OCUPANTE 
_______________________________ 

OCUPANTE 
 


