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DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 625/2021 à técnica legislativa, às normas 

gramaticais, ao Manual de Normas de Redação Legislativa da Ales, publicado no DPL de 

27.11.2015, e ao disposto na Lei Complementar Federal nº 95/1998, alterada pela Lei 

Complementar Federal nº 107/2001, esta DR sugere as modificações abaixo, em destaque ao 

texto da matéria, que deverão ser acolhidas por ocasião da extração de autógrafos. 

 

“PROJETO DE LEI Nº 625/2021 

 

Dá nova redação a dispositivos da Lei nº 

9.769, de 26 de dezembro de 2011, que 

regulamenta o regime jurídico das terras 

devolutas, sua arrecadação e legitimação pelo 

Estado. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º A Lei nº 9.769, de 26 de dezembro de 2011, passa a vigorar com as seguintes 

alterações: 

 

“Art. 2º Não são passíveis de legitimação as terras públicas devolutas incluídas nas 

seguintes situações: 

 

I - as arrecadadas pelo Estado para a criação ou ampliação de unidades de 

conservação de proteção integral, definidas pelo órgão estadual competente; 

 

(...) 

 

IV – as localizadas nas ilhas fluviais, lacustres, costeiras e oceânicas que estiverem 

em seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, dos municípios e de 

terceiros.”(NR) 

 

“Art 3º (...) 

 

(...) 

 

§ 3º Na hipótese da cadeia dominial não revelar a origem do direito proveniente do 

Estado, bastará a comprovação de propriedade sobre o imóvel pelo prazo mínimo 

de 20 (vinte) anos, ressalvados os direitos de terceiros.” (NR) 

 

“Art. 5º Concluído o procedimento discriminatório e não comprovada a existência 

de domínio privado sobre áreas rurais ou urbanas, ou a hipótese prevista no § 3° do 

art. 3º desta Lei, o Estado as arrecadará mediante ato do Diretor-Presidente do 
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IDAF, do qual constará a situação do imóvel, suas características, confrontações e 

eventual denominação, podendo submeter à abertura de matrícula no cartório 

competente diretamente para o interessado.” (NR) 

 

“Art. 7º Fica criada a Comissão Especial Permanente de Discriminatória – CEPD, 

que terá como atribuição realizar os procedimentos de discriminação administrativa 

individual ou coletiva e será constituída com no mínimo 3 (três) componentes, 

sendo o presidente e membro técnico pertencentes ao quadro funcional efetivo do 

IDAF, a saber: 

 

(...) 

 

II - 1 (um) servidor do quadro técnico que exercerá a função de membro técnico; e 

 

III - 1 (um) servidor do quadro administrativo ou técnico, que exercerá a função de 

secretário. 

 

§ 1º A CEPD será permanente, podendo ter seus componentes alterados por ato do 

Diretor-Presidente do IDAF e terá atuação em todo o território do Estado do 

Espírito Santo, incumbindo-lhe a identificação e a declaração de que as áreas são 

devolutas, e sua sede será a do Escritório Central do IDAF. 

 

§ 2º A discriminação de que trata o caput consiste na verificação de que sobre a 

área legitimanda não existe matrícula em cartório de registro de imóveis ou disputa 

pela área, mediante a apresentação de certidão imobiliária atestando não haver 

qualquer registro ou matrícula anterior. 

 

§ 3º A CEPD fará 04 (quatro) publicações simultâneas do edital de discriminação 

individual de terras devolutas, sendo: 1 (uma) versão integral no sítio eletrônico do 

IDAF; no Escritório local onde se encontra o imóvel; e, na sede da autarquia 

contendo informações do nome do ocupante, da área total discriminada, do lugar, 

uma coordenada UTM e dos nomes dos confrontantes do imóvel; e, ainda, 1 (uma) 

versão na forma de extrato resumido em jornal de circulação estadual ou no Diário 

Oficial do Estado. 

 

§ 4º Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias da publicação, e não havendo 

impugnação, a CEPD declarará a área como devoluta. 

 

§ 5º Durante a realização da discriminatória administrativa, o IDAF terá acesso aos 

registros imobiliários locais, independente do pagamento de taxas e emolumentos 

específicos, podendo requerer certidões de cadeia dominial ou outros documentos 

necessários à identificação e à separação dos imóveis já legitimados das terras 

devolutas.” (NR) 

 

“Art. 11. (...) 

 

Parágrafo único. A área legitimanda e a área que já tiver sido legitimada em favor 

do adquirente ou de seu cônjuge ou companheiro(a) será considerada 

cumulativamente para efeito dos limites definidos no caput.” (NR) 
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“Art. 12. (...) 

 

(...) 

 

II - comprovar atividade agropecuária; 

 

(...) 

 

IV - efetuar o pagamento da taxa de legitimação estipulada nesta Lei. 

Parágrafo único.  A apuração de atividade agropecuária, ocupação e exploração do 

imóvel, assim como a verificação de características inerentes ao tempo de exercício 

da posse pelo prazo previsto neste artigo será efetuada por intermédio de laudo 

técnico de vistoria, que poderá ser feita por meio de sensoriamento remoto, 

dispensando assim qualquer outro documento.” (NR) 

 

“Art. 13. (...) 

 

(...) 

 

III - comprovar atividade agropecuária; 

 

(...) 

 

V - efetuar o pagamento da taxa de legitimação estipulada nesta Lei. 

 

§ 1º (...) 

 

(...) 

 

§ 3º Não se aplicará o quesito previsto nos incisos III e IV do caput nas 

legitimações requeridas por pessoa jurídica de direito público, associação, 

cooperativa, fundação, organização religiosa, entidade sem fins lucrativos ou de 

utilidade pública. 

 

§ 4º A apuração de atividade agropecuária, ocupação e exploração do imóvel, assim 

como a verificação de características inerentes ao tempo de exercício da posse pelo 

prazo previsto neste artigo, será efetuada por intermédio de laudo técnico de 

vistoria, que poderá ser feita por meio de sensoriamento remoto, dispensando assim 

qualquer outro documento.” (NR) 

 

“Art. 14. Os imóveis devolutos rurais totalmente cobertos por fragmento florestal 

da mata atlântica, assim definida pela legislação específica, serão legitimados, 

dispensando-se o cumprimento dos incisos II do art. 12 e III do art. 13. 

 

§ 1º Os imóveis rurais cobertos parcialmente, ou não, por vegetação nativa da mata 

atlântica, cuja área seja inferior à fração mínima de parcelamento, serão 

legitimados, dispensando-se o cumprimento dos incisos II do art. 12 e III do art. 13. 
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§ 2º Na legitimação de imóveis cobertos parcialmente por vegetação nativa da mata 

atlântica, cuja área seja superior à fração mínima de parcelamento, o requerente 

deverá comprovar todos os requisitos previstos nos arts. 12 e 13.” (NR) 

 

“Art. 15. O requerimento para a legitimação prevista nos arts. 12 e 13 será feito 

mediante o pagamento de taxas, das quais estará isento: 

 

(...) 

 

Parágrafo único. Excetua-se das isenções previstas no caput a taxa de legitimação 

estabelecida nesta Lei.” (NR) 

 

“Art. 17. O processo de legitimação de terras devolutas rurais será efetivado 

mediante o pagamento de taxas administrativas em Valores de Referência do 

Tesouro Estadual – VRTEs por hectare, da seguinte forma: 

 

I - até o limite de 25 ha (vinte e cinco hectares), 02 (duas) VRTEs; 

 

II - acima de 25 ha (vinte e cinco hectares) e até 50 ha (cinquenta hectares), 05 

(cinco) VRTEs; 

 

III - acima de 50 ha (cinquenta hectares) e até 100 ha (cem hectares), 10 (dez) 

VRTEs; 

 

IV - acima de 100 ha (cem hectares) e até 150 ha (cento e cinquenta hectares), 30 

(trinta) VRTEs; 

 

V - acima de 150 ha (cento e cinquenta hectares) e até o limite de 250 ha (duzentos 

e cinquenta hectares), 60 (sessenta) VRTEs.” (NR) 

 

“Art. 21. O Estado, por meio do IDAF, legitimará as terras devolutas com 

características urbanas para pessoas físicas ou jurídicas até o limite da fração 

mínima de parcelamento rural definida para o município.” (NR) 

 

“Art. 22. (...) 

 

(...) 

 

IV – efetuar o pagamento da taxa de legitimação estipulada nesta Lei.” (NR) 

 

“Art. 23. (...) 

 

(...) 

 

V - efetuar o pagamento da taxa de legitimação estipulada nesta Lei. 

 

(...).” (NR) 
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“Art. 24. O requerimento para a legitimação previsto nos arts. 22 e 23 será feito 

mediante o pagamento das taxas, das quais estará isento: 

 

(...) 

 

Parágrafo único. Excetua-se das isenções previstas no caput a taxa de legitimação 

estabelecida nesta Lei.” (NR) 

 

“Art. 27. Para que seja legitimada a área de terra devoluta urbana, o interessado 

deverá pagar a taxa de 0,50 (zero vírgula cinquenta) VRTEs por m² (metro 

quadrado).” (NR) 

 

“Art. 29. O título de legitimação de terra devoluta será concedido ao beneficiário e  

é o documento hábil para registro no cartório competente, e representará o 

reconhecimento do Estado quanto ao domínio privado sobre a terra devoluta assim 

discriminada. 

 

Parágrafo único. Não incidirá sobre o título de legitimação de terra devoluta 

qualquer tributo público que venha a ser condicionado como pré-requisito para 

abertura de matrícula imobiliária no cartório competente, pois se trata de direito 

originário.” (NR) 

 

“Art. 31. (...) 

 

§ 1º A anulabilidade ou nulidade de títulos ainda não registrados será investigada 

pelo IDAF nos casos em que se verificarem vícios no processo de legitimação: 

 

I - se ocorrer vícios formais que demandem adequações de peças topográficas, 

revisão de laudos, ou descoberta de gleba já titulada sobre a área legitimada, a 

nulidade ou correção do título se dará de ofício no processo administrativo em que 

se deu a legitimação, bastando publicidade nos moldes definidos no art. 7º desta 

Lei; 

 

II - para vícios decorrentes de presunção de culpa ou dolo atribuído ao requerente a 

partir de documentações ou declarações falsas inseridas no processo de legitimação, 

a anulabilidade ou nulidade do título será precedida de processo de sindicância, 

com decisão final do presidente do IDAF; 

 

III - para vícios com indícios de participação fraudulenta de servidor do IDAF, será 

instaurado procedimento de sindicância que avaliará a anulabilidade ou nulidade do 

título, podendo resultar em processo administrativo disciplinar contra o servidor 

investigado. 

 

(...).” (NR) 

 

“Art. 34. No caso de disputa pela área em legitimação, com apresentação de 

protesto judicial ou administrativo por escrito, o processo será sobrestado por 06 

(seis) meses.” (NR) 
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Art. 2º A Lei nº 9.769, de 2011, passa a vigorar acrescida dos arts. 35-B e 35-C, com a 

seguinte redação: 

 

“Art. 35-B. A legitimação de imóveis devolutos rurais e urbanos, sob posse ou de 

interesse público de ente estadual, municipal, federal e nos projetos massivos, não 

será sujeita aos limites cumulativos previstos nesta Lei, não se aplicando o disposto 

nos arts. 12, 13, 21 e 22, e terá sua regulamentação por instrução normativa do 

IDAF.” 

 

“Art. 35-C. Para os efeitos desta Lei, considera-se de interesse social a legitimação 

de terra devoluta urbana destinada a atender famílias com renda mensal de até 3 

(três) salários mínimos, a legitimação de terra devoluta rural para beneficiários da 

agricultura familiar e demais situações previstas em lei.” 

 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se de imediato aos 

processos em tramitação. 

 

Art. 4º Ficam revogados da Lei nº 9.769, de 26 de dezembro de 2011, o inciso II do art. 2º; 

incisos I, II, III e IV do § 1º do art. 7º; parágrafo único do art. 16; art. 18 e art. 19; incisos I, 

II, III, IV, V e parágrafo único do art. 21; inciso III do art. 22; inciso IV do art. 23; parágrafo 

único do art. 25; art. 26 e art. 33.” 

 

 

Em 16 de novembro de 2021. 

 

_______________________ 

Luciana Maria F.O.de Souza 

Diretor de Redação – DR 

(Em exercício) 
 

Ernesta/Luciana 

ETL nº 679/2021 

 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320031003000360038003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.


		2021-11-16T18:42:17-0300




