
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo
Gabinete do Deputado Euclério Sampaio

PROJETO DE LEI Nº       /2019

“Estabelece a aplicação de multa administrativa pelo
acionamento  indevido  dos  serviços  telefônicos  de
atendimento a emergência e combate a incêndios ou
ocorrências policiais e dá outras providências.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA:

Art. 1º Ficam sancionados com multa administrativa como penalidade pelos custos
relativos  a  conduta  ilícita  os  proprietários  de linhas  telefônicas  de cujos  aparelhos  sejam
originados trotes aos serviços telefônicos de atendimento a emergência e combate a incêndios
ou ocorrências policiais, independentemente das sanções previstas na lei penal em vigor.

§ 1º A multa administrativa a que se refere o caput fica estabelecida até o limite de 3
salários mínimos vigentes.

§ 2º Os critérios de gradação, fixação e cobrança da multa prevista no  caput serão
estabelecidos em regulamento.

Art. 2º Entende-se por trote o acionamento indevido originado de má-fé ou que não
tenha como objeto  o atendimento  a  emergência  ou situação real  que venha a  justificar  o
acionamento, ressalvados os casos de erro justificável.

Art. 3º Identificados os proprietários da linha telefônica originária do acionamento
indevido, são enviados relatórios ao órgão responsável pela segurança pública competente,
que adota as medidas cabíveis, inclusive a lavratura do auto de infração e o envio da multa ao
endereço do infrator.

Parágrafo único. Após o recebimento do auto de infração, o proprietário da linha
telefônica originária do acionamento indevido tem prazo de 30 (trinta) dias para apresentar
defesa  por  escrito  junto  ao  órgão  competente,  que  pode  acatar  o  pedido  cancelando  a
aplicação da multa.

Art. 4º O responsável pela linha telefônica originária do trote deve assistir a palestra
educativa,  a  ser  ministrada  pelo  órgão  responsável  pela  segurança  pública  do  Estado  do
Espírito Santo, de modo a evitar a reincidência do trote pelo infrator.

Art.  5º As  ligações  originadas  de  telefones  públicos  são  anotadas  em  relatório
separado para  futuro  levantamento de incidência  geográfica e  posterior  identificação pelo
órgão competente, podendo ser adotadas medidas preventivas.

Parágrafo único. Havendo possibilidade da identificação do autor do acionamento
indevido por telefones públicos, ele é responsabilizado e deve ser penalizado na forma desta
Lei, sem prejuízo das sanções previstas na lei penal em vigor.

Av. Américo Buaiz, nº 205 – 5º andar – Gab. 504
Enseada do Suá – CEP 29.050-950 – Vitória – ES

eucleriosampaio@al.es.gov.br
Identificador: 380037003700380038003A005000 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo
Gabinete do Deputado Euclério Sampaio

Art.  6º Os  recursos  provenientes  da  arrecadação  das  multas  previstas  nesta  Lei
constituem  receitas  a  serem  destinadas  a  aprimoramento,  ampliação  e  modernização
tecnológica das unidades operacionais mencionadas no art. 1º.

Art. 7º Não havendo o pagamento da multa pela via administrativa, o poder público
pode realizar a cobrança pela via judicial.

Art.  8º Se  houver  comprovação  ou  suspeita  por  parte  da  instituição  pública
responsável pelo registro de que o trote teve como consequência o agravamento de saúde de
pessoa que deixou de ser atendida devido ao deslocamento desnecessário do serviço, ou se o
cometimento de algum crime tiver deixado de ser combatido, o agente do serviço público de
emergência deve comunicar tal fato à autoridade policial competente visando a abertura de
inquérito e apuração das devidas responsabilidades.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio Domingos Martins, Sala das Sessões, em 17 de dezembro de 2019.

EUCLÉRIO SAMPAIO
Deputado Estadual 

Presidente da Comissão de Finanças
Subcorregedor Geral

Membro Efetivo da Comissão de Defesa do Consumidor
Membro Efetivo da Comissão de Segurança
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JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei ora apresentado, visa coibir a prática de trotes telefónicos,
estabelecendo a aplicação de multas administrativas para os proprietários de linhas telefonicas
cujos aparelhos sejam originados trotes aos serviços telefônicos de atendimento a emergência
e combate a incêndios ou ocorrências policiais.

O trote é uma conduta reprovável e traz duplo prejuízo à sociedade. Por um lado,
mobilizam-se desnecessariamente recursos que têm alto custo para a sociedade.  Por outro
lado, uma emergência real deixa de ser atendida, colocando, assim, patrimônios e vidas em
risco, tendo em vista que os fatos narrados não são verdadeiros. 

Os prejuízos causados por essa prática são incalculáveis, tanto para o Poder Público,
quanto para a população em geral. Cremos que com a presente proposição estamos dando um
passo no sentido da conscientização dos cidadãos em relação a esse tipo de atitude negativa
que acontece frequentemente no Espírito Santo e em outros estados.

A prática de trotes é uma contravenção. O tema é tratado no art. 340 do Código Penal,
é  crime:  “Provocar  a  ação  de  autoridade,  comunicando-lhe  a  ocorrência  de  crime  ou  de
contravenção que sabe não se ter verificado". A pena é o pagamento de multa ou a detenção
de um a seis meses do contraventor.

Contudo, muito embora o Código oferece possibilidades de punição para o trote,  a
tipificação é limitada. A aplicação do art. 340 não abarca a comunicação falsa de situações de
emergência que motivem o acionamento do SAMU, por exemplo. Tampouco alcança o trote
que  informa  um  acidente  envolvendo  veículo  automotor  que  demande  a  presença  dos
bombeiros. Assim, situações em que não há o comunicado de uma infração penal (crime ou
contravenção) ficam descobertas. 

Outro dispositivo penal que poderia ser aplicado ao trote seria o art. 265 do Código
Penal, que pune atentados contra a segurança ou o funcionamento de serviços de utilidade
pública, com pena de reclusão, de um a cinco anos, e multa.

Todavia, para tanto, exige-se dolo, ou seja, a intenção do agente de atentar contra o
funcionamento  de  tais  serviços.  Na  maior  parte  dos  casos,  o  autor  do  trote  não  quer  o
resultado lesivo ou sequer tem consciência dele, pois muitas vezes o infrator é um menor de
idade, não alcançável pelo direito penal em razão de sua inimputabilidade.

De qualquer forma, a resposta de natureza penal não parece ser a mais adequada para a
situação. A resposta penal é morosa, demanda investigação e ação judicial, o estabelecimento
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de contraditório exaustivo, para então resultar numa pena de restrição de direitos, prisão e/ou
multa, que podem, ao final, não se revelar adequadas para a correção de rumos. 

O princípio da eficiência inscrito no art. 37 da nossa Constituição Federal exige que a
Administração Pública faça mais com menos. É necessário, portanto, discutir uma solução
que seja célere para coibir novos trotes e eficiente para evitar maiores custos sociais do que
aqueles  que  se  pretende  evitar.  A resposta  eficiente  ao  trote  pode se  encerrar  no  âmbito
administrativo e produzir os efeitos desejados: evitar a reincidência, aumentando os custos da
conduta ilícita para seu autor e, assim, conscientizar a sociedade. 

Portanto, o tema merece discussão mais ampla e aprofundada. Precisamos debatê-los
sob a ótica de sua eficácia para coibir os trotes e de sua eficiência para funcionamento do
aparato estatal.  A proposição se pauta como um mecanismo de frenagem de que dispõe o
poder público pode impor para controlar as atividades e liberdade dos administrados, com
vistas a atingir o interesse público.

Pelas razões aqui expostas, peço o apoio dos Nobres Parlamentares para aprovação da
presente proposição, no sentido de aplicar sanção administrativa àquele que permitir ou agir
de modo lesivo ao serviço público de atendimento médico de urgência, praticando ato imoral
e ilegal de uso indevliqo de chamadas telefónicas despropositadas. 
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EUCLÉRIO SAMPAIO
Deputado Estadual 
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