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Projeto de Lei n.º:  1036/2019  

Autor (a): Deputado Estadual Euclério Sampaio 

Assunto: 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. 

 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

 

O deputado proponente apresentou o referido Projeto de Lei com a nobre 

intenção de estabelecer 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. 

 

O procurador designado emitiu parecer técnico jurídico pela 

inconstitucionalidade da matéria, “tendo em vista que o projeto pretende estabelecer 

diretrizes para punição daqueles que acionam indevidamente os serviços telefônicos de 

atendimento a emergência e combate a incêndios ou ocorrências policiais no Estado”. 

 

Contudo, com a devida vênia aos argumentos do procurador designado, 

entendo que a matéria é constitucional, conforme será demonstrado a seguir. 

 

O Estado no uso de sua competência remanescente ou residual para tratar 

sobre segurança pública, resguardando um serviço público que é prestado pelo Estado, 

como preceitua o § 1º do art. 25 da Constituição Federal.  

 

Como a proposição visa a instituir uma multa a ser aplicada aos proprietários 

de linhas telefônicas que realizem trotes, ainda que se possa entender, em uma 

primeira análise, estar impondo obrigação a órgão público, tal conclusão é afastada ao 

se verificar que a obrigação prevista é voltada apenas a garantir a efetividade do 

serviço de segurança pública prestado à população. 
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Nesse sentido, deve-se ressaltar que as hipóteses constitucionais de 

iniciativa privativa formam um rol taxativo. Configuram a exceção, devendo, portanto, 

serem interpretadas de forma restritiva, sob pena de se esvaziar a atividade legislativa 

das Assembleias. Essa é a posição pacificada do Supremo Tribunal Federal, verbis:  

 

A iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito, não se presume e 

nem comporta interpretação ampliativa, na medida em que, por implicar 

limitação ao poder de instauração do processo legislativo, deve 

necessariamente derivar de norma constitucional explícita e inequívoca
1
 

 

No caso em questão, cumpre-nos responder à seguinte indagação: o objeto 

do presente projeto de lei interfere na estrutura organizacional e administrativa de 

algum órgão ou Secretaria do Estado? Entende-se que a resposta seja negativa. Vale 

dizer, o objeto deste projeto em nada atinge o funcionamento e organização de 

Secretaria ou órgão do Governo, tampouco faz necessária a criação de um aparato 

administrativo para o cumprimento da determinação prevista no projeto, não havendo a 

previsão de nova atribuição ou criação de órgão novo.  

 

Com efeito, a fixação de uma multa a ser aplicada aos detentores de linhas 

telefônicas que realizem trotes, no intuito de resguardar o direito à vida e garantir a 

segurança de toda a população, pode ser inserida perfeitamente nas atribuições já 

fixadas para um órgão já existente, não invadindo a competência privativa do Chefe do 

Executivo. Trata-se, ao revés, de criar um direcionamento para assegurar a efetivação 

de direitos constitucionalmente assegurados. 

 

Assim, em face da capacidade de auto-organização e autogoverno 

outorgada pela Carta Magna aos Estados-membros (CF, art. 25, caput, e § 1º), é de se 

concluir que compete a esta Casa Legislativa, com a sanção do Governador do Estado, 

dispor sobre a matéria em exame. 

                                                 
1
 STF, Pleno, ADI-MC nº 724/RS, Relator Ministro Celso de Mello, DJ de 27.4.2001. 
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Desta feita, fica evidente que pode o Estado do Espírito Santo exercer 

competência legislativa para tratar da matéria alvo do projeto em apreço, não havendo, 

portanto, que se falar em inconstitucionalidade por vício de competência, conforme art. 

25, parágrafo primeiro da CRFB/1988. 

 

Logo, por NÃO me perfilhar ao entendimento do procurador designado, 

sugiro o NÃO ACOLHIMENTO, do parecer técnico jurídico, em razão da sua 

CONSTITUCIONALIDADE. 

 

Por fim, tramita nesta Casa de Leis o Projeto de Lei nº 438/2019, 441/2019 e 

442/2019 que trata de matéria correlata à estabelecida neste projeto. Sugerimos, portanto, a 

anexação dos projetos para tramitação conjunta, nos termos dos artigos 93 e 178, do 

Regimento Interno. 

 

 

Vitória, 09 de março de 2020. 

 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Coordenador da Setorial Legislativa 
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