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PROJETO DE LEI Nº770/2021 

Autor (a): Deputado Carlos Von 

Assunto: Dispõe sobre penalidades ao responsável pelo acionamento indevido (trote 

telefônico) dos serviços telefônicos de atendimento a emergências envolvendo remoções 

ou resgates, combate a incêndios, ocorrências policiais ou atendimento de desastres, no 

âmbito do Estado do Espírito Santo. 

 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

 

Trata-se do Projeto de Lei nº 770/2021, de autoria do Exmo. Deputado Carlos 

Von que Dispõe sobre penalidades ao responsável pelo acionamento indevido (trote 

telefônico) dos serviços telefônicos de atendimento a emergências envolvendo remoções 

ou resgates, combate a incêndios, ocorrências policiais ou atendimento de desastres, no 

âmbito do Estado do Espírito Santo. 

 

O procurador designado emitiu fundamentado parecer pela 

inconstitucionalidade da matéria. 

 

Como bem pontuou o nobre parecerista “Logo de plano, extrai-se da 

diagnose da pretensa norma que a sua ordem gera a atribuição de estruturação de pessoal 

e de nova atribuição para Órgãos Público do Poder Executivo Estadual, na medida em que 

cria todo um processo administrativo de apuração de autoria de ligações indevidas 

(“trotes”) para efetivação do poder de polícia administrativa instituído, com a aplicação de 

sanções pecuniárias – ainda com possível ação judicial de cobrança dos autuados.” 

 

Em continuidade de seu raciocínio o douto procurador descreve: “Nota-se 

que a medida gera a atribuição nova para a Administração Pública estadual, no que tange 

a incumbência de fiscalizar, investigar, processar administrativamente os recursos dos 

autuados e, diante da inadimplência, ainda impetrar ações de cobrança. Em outros termos, 

por ser de autoria parlamentar e, ao mesmo tempo, visar instituir procedimentos de poder 

de polícia administrativa para realizar a fiscalização e aplicação de sanção de multa 

pecuniária, sendo que tal fiscalização conformaria atribuição novel para órgãos do Poder 
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Executivo e, reflexamente; para a Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ) e para a 

Procuradoria Geral do Estado (PGE) –, o projeto acaba por invadir a competência 

legislativa do Governador do Estado”. 

 

Desta forma finaliza o subscritor em seu raciocínio: “No caso concreto, a 

Administração Pública passaria a ter a obrigação de criar procedimento permanente de 

fiscalização; criar protocolo de expedição de multas pecuniárias, além de controlar as 

hipóteses de reincidência; criar procedimentos administrativos para lançar em dívida ativa 

os que não pagarem às multas; imprime incumbência novel para a Procuradoria Geral do 

Estado – PGE para realizar a execução fiscal das multas não pagas etc. Nessa mesma 

linha, o Poder Executivo deverá criar cargos públicos e/ou funções de fiscais etc. para 

exercerem tal poder de polícia, implicando em medidas de reorganização de pessoal da 

administração pública direta estadual e de reestruturação e criação de novas atribuições 

para a Administração Pública”. 

 

Logo, por me perfilhar ao entendimento do procurador designado, sugiro o 

ACOLHIMENTO, do parecer jurídico, pela INCONSTITUCIONALIDADE, nos termos 

exarados. 

 

Vitória, 07 de dezembro de 2021. 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Coordenador da Setorial Legislativa 
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