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MANIFESTAÇÃO DA SETORIAL LEGISLATIVA 
 
 
Projeto de Lei nº 431/2022 
Autor: Deputado Marcos Madureira 
Assunto: “Institui a Política de Incentivo à 
Segurança dos Mototaxistas e Motoboys, e 
renovação da frota de motocicletas utilizadas como 
ferramentas de trabalho no âmbito do estado do 
espírito santo, e dá outras providências.” 

 

Ao Ilmo. Sr. Procurador-Geral,  

O Deputado autor Marcos Madureira apresentou o referido Projeto de Lei nº 431/2022 com a 
nobre intenção de instituir a política de incentivo à segurança dos mototaxistas e motoboys, e 
renovação da frota de motocicletas utilizadas como ferramenta de trabalho, no âmbito do 
Estado do Espírito Santo. Nesta linha, passaria a estar permitido ao Poder Executivo a adoção 
das seguintes medidas: realização de campanhas educativas de prevenção de acidentes de 
trânsito envolvendo motociclistas; desenvolvimento de programas de acompanhamento e 
tratamento destes profissionais vítimas de acidentes de trabalho; desenvolvimento de 
programas de capacitação para melhoria na prestação de serviço destes profissionais; adoção 
de medidas de incentivos fiscais e tributários, bem como linhas de crédito, a fim de possibilitar 
a renovação da frota das motocicletas. Por fim, faculta ao Poder Executivo Estadual a 
regulamentação desta pretensa lei. 
 
Diante disto, o Procurador designado emitiu consubstanciado Parecer Técnico/Jurídico (fls. 17 
a 23 dos presentes autos eletrônicos) pela CONSTITUCIONALIDADE, LEGALIDADE, 
JURIDICIDADE e BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Lei nº 431/2022, com o fundamento 
de que a natureza da referida proposição legislativa é de mero “programa”. Em tempo, o 
Procurador designado juntou, em sua manifestação, adequada legislação e jurisprudência. 
 
Seguimos a linha de entendimento do Procurador de piso, entretanto observamos que o 
dispositivo do inciso IV, do art. 2º, do Projeto de Lei nº 431/2022 requer interpretação 
conforme – devendo a critério deste Parlamento suprimi-lo -, na medida em que o mesmo não 
pode ser compreendido como uma ordem aberta para o Poder Executivo realizar qualquer 
adoção de medidas de incentivos fiscais e tributários, bem como linhas de crédito, a fim de 
possibilitar a renovação da frota das motocicletas. Os incentivos fiscais são matéria de reserva 
legal e, assim, requer legislação específica (em especial no que tange ao ICMS que possui 
condicionantes especiais) – vide ADI 5979; de modo que a interpretação deste dispositivo 
deve ser, igualmente, como direcionamento programático, ou seja, possui mera definição de 
meta que não exclui a exigência de lei própria de incentivo para cada caso. 
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Ex positis e observada cautela hermenêutica acima aludida, esta Coordenação se perfilhia ao 
entendimento do Procurador designado, desta forma opinamos pelo ACOLHIMENTO, do 
Parecer Técnico/Jurídico pelo mesmo exarado (fls. 17 a 23 dos autos). 

 

Vitória (ES), 21 de setembro de 2022. 

 
Procurador Gustavo Merçon 

Coordenador da Setorial Legislativa 
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