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PARECER TÉCNICO 

PROJETO DE LEI Nº 876/2019 

Autor (a): Deputado Estadual Dr. Emilio Mameri 

Assunto: Estabelece normas sobre controle de resíduos de navios, embarcações, 

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

outras providências. 

1. RELATÓRIO 

Trata-se do Projeto de Lei nº 876/2019, de autoria do Deputado 

Estadual Dr. Emilio Mameri, cuja finalidade é estabelecer normas sobre controle de 

resíduos de navios, embarcações, oleodutos e instalações costeiras, no âmbito do 

Estado do Espírito Santo, e dar outras providências, nos seguintes termos: 

Art. 1º Fica obrigatória, no Estado do Espírito Santo, a observância dos 
procedimentos e critérios 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 emprego 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 instalações terrestres.  
 
Art. 4º Os navios e embarcações comerciais que atracarem em área portuária 
do litoral espírito-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. 
§ 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 indevido.  
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§ 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, embarcação ou instalação em que 
ocorreu o incidente. Parágrafo único - É proibido o emprego de produtos 
químicos no controle de eventuais derramamentos de óleo.  
 
Art. 7º O Poder Executivo regulará a presente Lei, em especial quanto à 
fiscalização e às penalidades decorrentes de seu descumprimento.  
 
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação oficial 
 
 

Em sua justificativa, o autor argumenta que a iniciativa visa contribuir 

para o enfrentamento de um problema de escala global, que é a poluição marinha 

causada por resíduos sólidos, que têm grande capacidade de dispersão no mar, por 

ondas, correntes e ventos e que a instituição das obrigações previstas pelo Projeto 

de Lei 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. 

A matéria foi protocolada no dia 16.10.2019. Lida no expediente da 

sessão ordinária do dia 10.09.2019, o Exmo. Sr. Presidente da Mesa Diretora proferiu 

despacho denegatório, com fulcro no art. 143, VIII do Regimento Interno da Casa 

(Resolução no. 2.700/2009), inadmitindo a tramitação da matéria, por entender, a 

priori, existir manifesta inconstitucionalidade na proposição, por afronta ao art. 22, X 

da CRFB/1988. 

Em seguida, foi deferido o pedido de recurso à Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, nos termos do art. 143, parágrafo 

único do Regimento Interno. 

Não consta, nos autos, até o presente momento, evidência de 

publicação da matéria no Diário do Poder Legislativo – DPL. Não consta, ainda, 

estudo de técnica legislativa elaborado pela Diretoria de Redação. 
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Em seguida, a propositura recebeu encaminhamento para esta 

Procuradoria Legislativa para análise e parecer, na forma do art. 3º, inciso XX, da Lei 

Complementar Estadual nº 287/2004, combinado com o art. 121 do Regimento 

Interno da ALES (Resolução nº 2.700/2009). Distribuída a matéria, coube-me 

examiná-la e oferecer parecer técnico quanto ao despacho denegatório. 

É o relatório. 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

Preliminarmente, é conveniente consignar que esta manifestação toma 

por base, exclusivamente, os elementos que constam até a presente data nos autos 

do Projeto de Lei no. 876/2019 e que incumbe a esta Procuradoria prestar consultoria 

sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência e 

oportunidade dos atos praticados no âmbito desta ALES, nem analisar aspectos 

econômicos ou de natureza eminentemente técnico-administrativa. 

2.1. Constitucionalidade Formal 

Verifica-se a inconstitucionalidade formal quando ocorre algum tipo de 

vício no processo de formação das normas, seja no processo legislativo de sua 

elaboração, seja em razão de sua elaboração por autoridade incompetente. 

A inconstitucionalidade formal orgânica decorre da inobservância da 

competência legislativa para a elaboração do ato. Faz-se necessário verificar se a 

competência para elaboração da proposição é da União, do Estado ou de Município. 

Dentro do panorama de distribuição de competências erigido pela 

CRFB/1988, em especial com base no que determina o princípio federativo 

estabelecido expressamente em seus arts. 1º1 e 252, tem-se que a autonomia 

legislativa de cada ente federativo é assegurada nos termos da Carta da República, 

desde que atendidos os seus preceitos e princípios. 

                                           
1 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em 
Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. 
2 Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. 

§ 1º - São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. 
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A propositura em questão objetiva estabelecer normas sobre controle de 

resíduos de navios, embarcações, oleodutos e instalações costeiras, no âmbito do 

Estado do Espírito Santo, e dar outras providências. Trata-se, portanto, de matéria 

relacionada à proteção ao meio ambiente. 

Não partilhamos do entendimento adotado pelo Presidente da Mesa de 

que a matéria relaciona-se a regime de portos, navegação lacustre, fluvial ou 

marítima, e que por isso a competência legislativa seria privativa da União, nos 

termos do art, 22, X3 da CRFB/1988, em seu despacho denegatório. Nosso 

entendimento é que a matéria relaciona-se com direito ambiental, em sintonia com a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, verbis: 

Ementa: Ação Direta de Inconstitucionalidade. Repartição de competências. 
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 artigos 22, I, da Constituição Federal. Não 
ocorrência. Legislação estadual que trata de direito ambiental marítimo, e não 
de direito marítimo ambiental. Competência legislativa concorrente 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. (ADI 2030, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Tribunal 
Pleno, julgado em 09/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 
16-10-2018 PUBLIC 17-10-2018) 
 
 

Cabe mencionar que os arts. 3º e 6º da presente proposição são 

idênticos, respectivamente, aos arts. 4º e 8º. da Lei catarinense, e que tais 

dispositivos foram declarado constitucionais pelo STF. 

Destacamos alguns trechos do brilhante voto do Ministro Relator Gilmar 

Mendes: 

“No que tange à alegação de inconstitucionalidade formal, não raras 
vezes, surgem dúvidas sobre os limites de competência legislativa dos entes 
federados, tendo em vista os critérios utilizados pelo próprio constituinte na 
sua definição e na aparente vinculação de uma determinada matéria a mais 
de um tipo de competência. 

Aqui, a dúvida é se o conteúdo dos dispositivos impugnados incluise 
na competência privativa da União para legislar sobre direito marítimo (art. 

                                           
3 Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

(...) 
X - regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial; 
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22, I, da Constituição Federal) ou na competência concorrente para legislar 
sobre proteção do meio ambiente e controle da poluição (art. 24, VI, da 
Constituição Federal), bem como sobre responsabilidade por dano ao meio 
ambiente (art. 24, VIII, da Constituição Federal). (...) 

Ao ser constatada aparente incidência de determinado assunto a 
mais de um tipo de competência, deve-se realizar interpretação que leve em 
consideração duas premissas: a intensidade da relação da situação fática 
normatizada com a estrutura básica descrita no tipo da competência em 
análise e, além disso, o fim primário a que se destina essa norma, que possui 
direta relação com o “princípio da predominância de interesses”. 
(DEGENHART, Christoph. Staatsrecht, I, Heidelberg, 22ª edição, 2006, p. 56-
60). (...) 

Assim, necessário faz-se descrever um tipo de competência de modo 
mais específico, para que não se entre em conflito ou se limitem outras áreas 
igualmente descritas na divisão de competências entre os entes. 

Nesse contexto, o eventualmente denominado “direito marítimo 
ambiental” revela-se, em realidade, como “direito ambiental marítimo”, por ter-
se como base o fim a que se destina a norma e sua direta vinculação à 
proteção ao meio ambiente. Questões atinentes a direito marítimo não 
constituem o objeto principal do dispositivo do art. 4º da Lei 11.078, de 1999, 
do Estado de Santa Catarina. Seu principal escopo é, nitidamente, a tutela ao 
meio ambiente. 

Na mesma linha interpretativa, por igual não se trata, no art. 8º deste 
diploma estadual, de legislação sobre responsabilidade civil stricto sensu . O 
caso aqui é de responsabilidade do agente causador por dano ao meio 
ambiente, nos limites do disposto no art. 24, inciso VIII, da Constituição, que 
estabelece que “responsabilidade por dano ao meio ambiente” é matéria de 
legislação concorrente.” 

 
 

A CRFB/1988, em seu art. 24, XII estabelece a competência legislativa 

concorrente para tratar do tema. In verbis: 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 
(...) 
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e 
dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; 
(...) 
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e 
direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 
(...) 
§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-
á a estabelecer normas gerais. 
§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a 
competência suplementar dos Estados. 
§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a 
competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. 
§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia 
da lei estadual, no que lhe for contrário. 
 
 

Nesse sentido, a competência estadual é suplementar, cabendo à União a 

edição de normas gerais. Sobre o tema, a União editou algumas normas.  
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A norma geral sobre a temática da matéria da presente proposição surgiu 

eficientemente com a edição da Lei 9.966, de 28 de abril de 2000, que dispõe sobre 

a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo 

e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional e dá 

outras providências. Da sua leitura, não identifico trechos conflitantes com os 

dispositivos da presente matéria. Alguns artigos da Lei 9.966/2000 tratam de 

questões semelhantes ao tema aqui em análise. 

Em relação especialmente ao descarte de resíduos, merece destaque a 

Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos e dispõe sobre diretrizes à gestão integrada ao gerenciamento de resíduos 

sólidos (art. 1º, caput). Nos termos de seu art. 13, inciso I, letra “j”, incluem-se como 

resíduo submetido a esta lei os resíduos de serviços de transportes originários de 

portos. Essa lei prevê a obrigatoriedade de elaboração de plano de gerenciamento 

de resíduos sólidos, a ser feito pelos responsáveis pelos portos (art. 20, IV), e indica 

seu conteúdo mínimo, que inclui a “explicitação dos responsáveis por cada etapa do 

gerenciamento de resíduos sólidos” (art. 21, III, “a”), bem como de “medidas 

saneadoras dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos” (art. 21, 

VIII). 

Destaca-se, também, que um dos princípios da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos é, inclusive, o respeito às diversidades locais e regionais (art. 6º, 

IX), objetivo da legislação catarinense ora impugnada. 

Além das normas gerais supracitadas, para disciplinar a prestação de 

serviços de retirada de resíduos de embarcações, a partir do seu acondicionamento 

a bordo, seu transbordo para terra e transporte para destinação em local apropriado, 

exigida pela Lei 9966/2000, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários emitiu a 

Resolução 2190, de 28 de julho de 2011. Nos termos da legislação que criou a 

ANTAQ, é seu papel estabelecer normas e padrões a serem observados pelas 

autoridades portuárias, inclusive ambientais (art. 27, XIV, Lei 10.233/01). 

Vê-se, pois, que agora já há disciplina nacional sobre descarte de 

resíduos de embarcações, bem como sobre derrame, vazamento ou deposição 
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acidental de óleo. Não era essa a realidade à época da edição da lei catarinense, 

em 1999, e na falta completa da lei com normas gerais, o Estado pôde legislar 

amplamente, suprindo a inexistência do diploma federal. Por isso a norma 

catarinense foi declarada constitucional pelo STF. Com a ulterior edição de norma 

geral pela União, fica suspensa a eficácia da lei estadual, que perde sua força 

normativa, no que contrariar a federal. 

Analisando detalhadamente o teor da presente proposição, verifica-se que 

todos os seus dispositivos enquadram-se no rol de normas gerais, referente a 

matérias para as quais cabe à União a sua edição – ou seja, normas não exaustivas, 

leis-quadro, princípios amplos –, que traçam um plano, e que já foram editadas, 

conforme leis e resoluções supramencionados. 

Havendo normas gerais, como é o caso nos dias de hoje, o Estado não 

pode legislar sobre normas gerais. Assim, constata-se que a União já estabeleceu 

normas gerais a respeito dos mesmos assuntos abordados pela presente 

proposição, dentro da competência que lhe foi atribuída pelo § 1º. do art. 24 da 

CRFB/1988. A matéria da presente proposição não suplementa nem preenche os 

vazios da norma federal vigente, no que seria o campo de competência estadual 

estabelecido pelo §2º. do art. 24 da Constituição Federal. Por essa razão, tem-se 

que a matéria do Projeto de Lei no. 876/2019 é formalmente inconstitucional. 

Portanto, em que pese a nobre intenção do autor, conclui-se que não 

pode o Estado do Espírito Santo exercer competência legislativa para tratar da 

matéria alvo do Projeto de Lei no. 876/2019, sob pena de incorrer em vício insanável 

de inconstitucionalidade formal, por invasão de competência legislativa privativa da 

União, decorrente do art. 24, VI e VIII § 1º da CF/1988. 

Dito de outro modo, toda a matéria do Projeto de Lei no. 876/2019 já foi 

regulada pela União, de forma que a presente proposição não preenche lacunas das 

normas federais; apenas traz diretrizes já positivadas em nosso ordenamento 

jurídico federal. 
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Enfim, são estes os aspectos que acarretam a inconstitucionalidade da 

proposição. Deixa-se, assim, de mencionar os demais aspectos da proposição, nos 

termos do parágrafo único do art. 16 do Ato da Mesa no. 964/2018. 

 

3. CONCLUSÃO 

Em face do exposto, opino pela INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL do 

Projeto de Lei no. 876/2019, de autoria do Exmo. Deputado Estadual Doutor Emilio 

Mameri, por invasão de competência legislativa privativa da União, decorrente do 

art. 24, VI e VIII e § 1º da CF/1988, e pela consequente MANUTENÇÃO do 

despacho denegatório da Mesa, ainda que por fundamentos diversos. 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Vitória/ES, 31 de outubro de 2019. 

 

DIOVANA BARBOSA LORIATO HERMESMEYER 

Procuradora da ALES 
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