
LEI   Nº 2.084

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO:

Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e nos termos do Art. 3º 
da Emenda Constitucional nº 3 – Ato Adicional, eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Fica aprovada a seguinte linha divisória, entre o Estado de Minas 
Gerais e o do Espírito Santo, ao norte do rio Doce, sugerida, em 8 de junho de 1963, 
pela comissão mista, organizada pelos respectivos governos, composta, por parte 
do Estado de Minas Gerais, do Dr. Raul de Barros Fernandes, Secretário do Interior 
e Justiça, Dr. Darcy Bessone de Oliveira Andrade, advogado, Dr.  Getúlio Vargas 
Barbosa,  geográfo do Departamento  Geográfico  do Estado,  Dr.  Manoel  da  Silva 
Costa,  Deputado  líder  da  minoria,  Dr.  Antonio  Aureliano  Chaves  de  Mendonça, 
Deputado líder da maioria, e composta por parte do Estado do Espírito Santo, do Dr. 
Eliseu Lofêgo, Secretário do Interior e Justiça, Dr. Cícero Moraes, advogado, Dr. 
Asdrúbal Soares, engenheiro, Dr. Délio Magalhães, advogado do Serviço Jurídico, 
Dr. Eugênio Neves Cunha, advogado, Dr. Mário Gurgel, Deputado líder da maioria, 
Dr.  Christiano  Dias  Lopes,  Deputado  líder  da  minoria,  Dr.  José  Parente  Frota, 
Deputado vice-líder da minoria, linha essa assim: “começa na Pedra do Souza, à 
margem esquerda do rio Doce; segue pelo divisor de águas entre os rios Resplendor  
e Eme, por um lado, e rios Mutum, Pancas e São José, por outro lado, até o ponto 
em que começa o divisor de águas entre os rios Eme e braço sul do rio São Mateus;  
segue por este divisor até o entroncamento do divisor de águas entre os córregos 
Floresta e Barra Alegre; segue por esse divisor até encontrar o paralelo que passa 
pela  confluência  do  córrego  Boa  Vista  com  o  rio  denominado  Mantenas,  pelo 
Espírito Santo, e denominado ribeirão Vargem Alegre, por Minas Gerais; segue por 
esse paralelo  até a referida confluência;  sobe pelo córrego Boa Vista até a sua 
cabeceira; segue até o divisor entre o córrego São Domingos e ribeirão Itaúnas, por 
uma linha reta passando no ponto equidistante dos pontos mais altos das pedras do 
Emiliano  e  Bananal;  segue  por  esse  último  divisor  até  a  cabeceira  do  córrego 
Bananal;  segue pelo  divisor  de  águas  da  margem direita  do  córrego  Bananal  e 
desce até a foz do rio São Francisco; daí segue pelo meridiano até atingir o braço  
sul do rio São Mateus; sobe por este até a foz do córrego do Garfo; segue pelo 
divisor  de  águas  da  margem direita  do  córrego  do  Café,  passando  a  oeste  do 
povoado denominado Café Ralo, até a cabeceira do citado córrego do Café; segue 
por uma linha reta até a confluência do rio Preto com o seu afluente ribeirão Águas  
Claras; sobe pelo rio Preto até a foz do córrego Santo Agostinho; segue por uma 
linha reta até a cabeceira do córrego Azul no divisor de águas da serra do Norte ou 
serra de São Mateus; segue pela citada serra do Norte até a cabeceira do primeiro 
afluente do rio Peixe Branco, a montanha do lugar denominado Novo Horizonte; 
desce por esse afluente até a sua foz no rio Peixe Branco; desce por este até a sua 
foz no braço norte do rio São Mateus; desce por este até a foz do córrego Muritiba; 
sobe por este até o ponto em que uma reta; partindo da cabeceira do córrego Pistoia 
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ou Pistola, no divisor de águas da serra Map Map Crac, que divide as águas dos rios 
Braço Norte e rio São Mateus e rio Itaúnas, por um lado, e Mucuri, por outro lado, 
com o azimute geográfico 45º SE (quarenta e cinco sueste), corta o citado córrego 
Muritiba; segue por essa reta até a cabeceira do córrego Pistoia ou Pistola; segue 
por este divisor até a cabeceira do córrego Limoeiro ou Guaribas; desce por este até 
a sua confluência com o córrego Barreado; desce por este até a sua confluência 
com o córrego Palmital, na divisa com o Estado da Bahia.

Art. 2º  - Logo que a linha for aprovada pelos poderes competentes do 
Estado de Minas Gerais, o Poder Executivo promoverá as medidas próprias para se 
encerrar o litígio no Supremo Tribunal Federal.

Art.  3º  -  Do  mesmo  modo,  aprovada  a  linha,  logo  se  promoverá  a 
demarcação da mesma, através do Departamento Geográfico do Estado do Espírito 
Santo,  em  entendimento  com  o  seu  congênere  do  Estado  de  Minas  Gerais, 
lavrando-se, de tudo, ata para os devidos fins.

Art.  4º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  confirmar  os  títulos  de 
terras, devolutas expedidas, até 8 de junho de 1963 pelo Governo do Estado de 
Minas  Gerais,  relativamente  a  área  delimitada  pela  linha  constante  do  Serviço 
Geográfico do Exercito e a que se acha descrita no artigo 1º.

Art.  5º  -  Fica  o  Poder  Executivo  igualmente  autorizado  a  ratificar 
quaisquer outros atos do Governo Mineiro referente à mesma região.

Art. 6º - As ratificações autorizadas pelos artigos 4º e 5º serão precedidas 
do  exame  necessário,  inclusive  quanto  a  atos  semelhantes  de  autoridades 
capixabas.

Art. 7º - Os funcionários, cujas sedes de ofícios sofrerem modificação, por 
efeito das linhas estabelecidas, serão mantidos em seus cargos, salvo os direitos de 
outros titulares porventura nomeados pelo Governo Capixaba.

Parágrafo  único  -  O  Governador  praticará  os  atos  necessários  à 
execução deste artigo.

Art. 8º - Fica reservado ao Estado do Espírito Santo, por parte do Estado 
de Minas Gerais, o direito à indenização do valor de suas benfeitorias, a ser apurado 
na época, benfeitorias essas existentes na área objeto do acordo.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
restrições em contrário.

Ordeno,  portanto,  a  todas  as  autoridades  que  a  cumpram e  a  façam 
cumprir como nela se contém.

O Secretário do Interior e Justiça faça publicá-la, imprimir e correr.
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Palácio Anchieta, em Vitória, 22 de dezembro de 1964.

FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR
AYLTON ROCHA BERMUDES

Selada e publicada nesta Secretaria do Interior e Justiça do Estado do 
Espírito Santo, em 22 de dezembro de 1964.

EDNA FERRAZ PESSOA
Diretor do Serviço de Administração do Interior e Justiça

(D.O. 05/01/65)

Obs.:  Esta  Lei  integra  esta  coletânea  de  1965,  por  haver  sido  
publicada com este número no D.O. de 05/01/65. Entretanto, outra lei sob este  
número foi  publicada  no D.O.  de 31/12/64,  recebendo,  posteriormente nova  
numeração: Lei nº 2.085.  
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