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Projeto de Lei n.º: 625/2021  

Autor: Governador do Estado 

Assunto: Dá nova redação a dispositivos da Lei n° 9.769, de 26 de dezembro de 2011 

que regulamenta o regime jurídico das terras devolutas, sua arrecadação e legitimação 

pelo Estado. 

 

Ao Ilmo. Sr. Procurador-Geral, 

 

Trata-se do Projeto de Lei nº 625/2021, de autoria do Governador do 

Estado, que dá nova redação a dispositivos da Lei n° 9.769, de 26 de dezembro de 

2011 que regulamenta o regime jurídico das terras devolutas, sua arrecadação e 

legitimação pelo Estado. 

 

O procurador designado apresentou parecer jurídico devidamente 

fundamentado pela constitucionalidade da matéria. 

 

Conforme destacado na manifestação do procurador: “afere-se que a 

competência legislativa para dispor sobre a matéria pertence, exclusivamente, ao Ente 

Federado Estadual, haja vista tratar-se de terras devolutas integradas ao patrimônio do 

próprio Estado do Espírito Santo (ou seja, ressalvadas as terras devolutas da União, 

nos termos do inciso II, do art. 20, da Constituição Federal), executadas pela autarquia 

estadual denominada de Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo 

– IDAF”. 

 

Em relação à constitucionalidade material conforme bem destacado pelo 

parecerista: “verifica-se que existe total compatibilidade dos preceitos da proposição 

com as normas e princípios materiais da Constituição Federal e da Constituição 

Estadual. Vale dizer que se torna tipificado o interesse público e a sua condição 

materialmente uníssona com os ordenamentos jurídicos federal e estadual.” 

 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320032003300370033003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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Desta forma conclui o douto procurador: “Considerando todo o exposto, 

fica confirmado que o Projeto de Lei n° 625/2021 não ataca a legislação federal e a 

legislação estadual e nem possui embargo por parte dos tribunais pátrios, assim 

recebendo a qualidade de ser patenteado incontestavelmente como jurídico e legal.”. 

 

 

Por me perfilhar ao entendimento do procurador designado, sugiro o 

ACOLHIMENTO, do parecer técnico jurídico, conforme os fundamentos exarados. 

 

Vitória, 24 de novembro de 2021. 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Coordenador da Setorial Legislativa 
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