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PROJETO DE LEI Nº _____/2019 

 

Estabelece normas sobre controle de re-

síduos de navios, embarcações, oleodu-

tos e instalações costeiras, no âmbito do 

Estado do Espírito Santo, e dá outras 

providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica obrigatória, no Estado do Espírito Santo, a observância dos procedimentos e cri-

térios instituídos por esta Lei para o controle de resíduos oriundos de navios, embarcações, 

oleodutos e instalações costeiras, com o objetivo de diminuir os riscos de poluição do mar 

litorâneo do Estado. 

 

Art. 2º Considera-se resíduo todo refugo, esgoto, lodo, borra, misturas oleosas, lastro sujo, 

água de lavagem de tanques e qualquer substância ou material resultante da operação ou em-

prego na embarcação ou instalação costeira que devem ser descartados de uma embarcação ou 

removidos de uma instalação costeira. 

 

Art. 3º As embarcações e instalações costeiras deverão contar com sistemas adequados para 

receber, selecionar e dispor seus próprios resíduos, que serão descartados somente em instala-

ções terrestres. 

 

Art. 4º Os navios e embarcações comerciais que atracarem em área portuária do litoral espíri-

to-santense devem realizar a remoção adequada de seus resíduos sólidos, de modo a prevenir 

a recorrência do descarte de resíduos internacionais nas imediações, atendendo ao serviço 

essencial e contínuo de saúde pública e preservação do meio ambiente. 

 

§ 1º O responsável legal pelo navio ou embarcação comercial deve efetivar todas as medidas 

para obediência da presente Lei, sob pena das sanções legais previstas na Lei Federal nº 

9.605, de 12 de fevereiro de 1998, no Decreto Federal nº 6.514, de 22 de julho de 2008, e na 

Lei nº 9.264, de 15 de julho de 2009. 
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§ 2º Os casos em que não haja resíduos sólidos a serem removidos devem ser justificados e 

registrados pelo responsável pelo navio ou embarcação comercial, perante a gestão ambiental 

da autoridade portuária, para fins de eventual responsabilização do gerador de descarte inde-

vido. 

 

§ 3º A destinação final dos resíduos sólidos deve ser realizada conforme estabelecido pela Lei 

nº 9.264, de 15 de julho de 2009, e pela Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. 

 

Art. 5º Esta Lei é aplicável a todas as instalações industriais, de lazer ou particulares com 

potencial de poluir o mar litorâneo do Estado. 

 

Art. 6º Em caso de derramamento, vazamento ou deposição acidental de óleo, em trato 

d’água ou solo, as despesas de limpeza e restauração da área e bens atingidos, assim como a 

destinação final dos resíduos gerados, serão de responsabilidade do porto, terminal, embarca-

ção ou instalação em que ocorreu o incidente. 

 

Parágrafo único - É proibido o emprego de produtos químicos no controle de eventuais der-

ramamentos de óleo. 

 

Art. 7º O Poder Executivo regulará a presente Lei, em especial quanto à fiscalização e às pe-

nalidades decorrentes de seu descumprimento. 

 

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação oficial. 

 

 

Sala das Sessões, 16 de outubro de 2019. 

 

 

 

Dr. Emílio Mameri 

Deputado Estadual (PSDB)
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JUSTIFICATIVA 

 

O presente Projeto de Lei visa estabelecer normas sobre controle de resíduos de embarcações, 

oleodutos e instalações costeiras, no âmbito do Estado do Espírito Santo, e dá outras provi-

dências. 

 

A proposição se coaduna com a Constituição Federal, que, em seu art. 23, inciso VI, prevê 

como competência comum da União, Estados e Municípios “proteger o meio ambiente e 

combater a poluição em qualquer de suas formas”. 

 

O Projeto de Lei ainda encontra guarida no que apregoa o art. 225 da Carta Magna, reprodu-

zido pela Constituição Estadual, no art. 186, tendo em vista que os dispositivos preveem que 

todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao Poder Público 

e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

 

A Constituição Estadual também prevê medidas para efetivar a proteção ao meio ambiente, 

dentre elas a insculpida no inciso VII do parágrafo único do art. 186, que é “fiscalizar e nor-

matizar a produção, o armazenamento, o transporte, o uso e o destino final de produtos, emba-

lagens e substâncias potencialmente perigosas à saúde e aos recursos naturais”. 

 

Nos Estados do Paraná e de Santa Catarina, encontram-se em vigor leis semelhantes (Lei nº 

18.626, de 20 de novembro de 2015, e Lei nº 11.078, de 11 de janeiro de 1999, respectivamente). 

A lei catarinense, inclusive, foi questionada, em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade 

perante o Supremo Tribunal Federal, que assim se posicionou em acórdão publicado há menos de 

um ano: 

 

10450786 - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Repartição de compe-

tências. Lei estadual 11.078/1999, de Santa Catarina, que estabelece normas sobre controle 

de resíduos de embarcações, oleodutos e instalações costeiras. Alegação de ofensa aos arti-

gos 22, I, da Constituição Federal. Não ocorrência. Legislação estadual que trata de direito 

ambiental marítimo, e não de direito marítimo ambiental. Competência legislativa concor-

rente para legislar sobre proteção do meio ambiente e controle da poluição (art. 22, I, cf), e 

sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente (art. 24, VIII, cf). Superveniência de Lei 

geral sobre o tema. Suspensão da eficácia do diploma legislativo estadual no que contrariar 

a legislação geral. Ação julgada improcedente. (STF; ADI 2.030; Tribunal Pleno; Rel. Min. 

Gilmar Mendes; DJE 19/11/2018) 
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No mérito, a presente iniciativa visa contribuir com o enfrentamento de um problema de esca-

la global, que é a poluição marinha causada por resíduos sólidos, que têm grande capacidade 

de dispersão no mar, por ondas, correntes e ventos
1
. 

 

Por outro lado, a instituição das obrigações previstas pelo Projeto de Lei ora apresentado tem 

a potencialidade não só de contribuir para a redução da poluição marinha, mas também para a 

geração de trabalho, emprego e renda no Estado.  

 

Por essas razões, conclama-se o apoio dos nobres edis à aprovação do presente Projeto de Lei 

por esta Casa. 

 

Sala das Sessões, 16 de outubro de 2019. 

 

 

 

Dr. Emílio Mameri 

Deputado Estadual (PSDB) 

                                                 
1
 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente: Relatório Final. Brasí-

lia, DF, 2013. 
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