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PROJETO DE LEI Nº          /2019 

 
Dispõe sobre a regulamentação da prática do 
“Esporte Eletrônico” dentro do Estado do 
Espírito Santo, e dá outras providências.  

 

Art. 1º Fica reconhecida a prática do esporte eletrônico no âmbito do Estado do 

Espírito Santo, que deverá obedecer às regras previstas nesta lei. 

 

§1º. Entende-se por prática de esporte eletrônico todo aquele evento destinado à 

competição entre 2 ou mais pessoas, por meio de jogos de computador, smartphones, 

consoles de videogame ou qualquer outro dispositivo eletrônico, podendo ocorrer 

individualmente ou em grupo, em rede online ou offline, com a finalidade de 

premiação, educação ou desenvolvimento da criança, do adolescente ou do adulto, 

podendo ser executado das seguintes formas: 

 

I - Round-Robin Tournament Systems: todo tipo de evento onde cada competidor se 

encontra com todos os outros competidores, sendo os participantes eliminados após 

um determinado número de perdas. 

 

II - Knockout Systems: todo tipo de torneio de eliminação em que o perdedor de cada 

disputa é imediatamente eliminado do torneio. 

 

Art. 2º É permitida a cobrança de valores para a inscrição em evento desportivo, 

ficando vedada qualquer tipo de aposta, em qualquer fase da competição, salvo 

premiações pré-determinadas. 

 

Art. 3º É livre a associação de pessoas que tenham como finalidade a prática e o 

fomento do esporte eletrônico. 
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Art. 4º Será considerado “atleta” todo praticante de esporte eletrônico, para todos os 

fins de direito. 

 

Art. 5º O esporte eletrônico tem como objetivo principal, entre outros: 

 

I – Promover, fomentar e estimular a cidadania, tornando o convívio mais harmônico 

e saudável entre as pessoas através da prática esportiva; 

 

II – Propiciar a prática esportiva educativa aos competidores, demonstrando que 

dentro de uma competição todos são adversários e não inimigos, devendo sempre ser 

aplicado o “fair play”, assim construindo identidades com base no respeito; 

 

III – Desenvolver a prática esportiva eletrônica cultural, através de seus jogadores 

virtuais, independente de raça, credo, religião, etnia, gênero ou ideologia política; 

 

IV – Combater, de forma subliminar durante a competição, a discriminação racial, 

étnica, religiosa, de gênero, de credos e o ódio; 

 

V – Contribuir para o desenvolvimento e evolução do raciocínio, capacidade intelectual 

e habilidade motora dos participantes. 

 

Art. 6º É permitida a participação de Pessoas Jurídicas que tenham a finalidade em 

divulgar, fomentar, instituir ou colaborar de qualquer forma na prática esportiva da qual 

se refere esta lei. 

 

 Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Vitória, em 12 de fevereiro de 2019. 

 

 
Delegado Lorenzo Pazolini 
Deputado Estadual – PRP 
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JUSTIFICATIVA 

 

Trata-se de um projeto de lei que visa incluir o esporte eletrônico como atividade 

desportiva reconhecida oficialmente pelo Estado do Espírito Santo. 

 

Tem o objetivo no fomento da prática desse tipo de modalidade esportiva, que é 

reconhecido mundialmente, possuindo milhares de adeptos, proporcionando melhor 

qualidade de vida para os seus praticantes. 

 

Essa nova modalidade de competição vem crescendo de forma exponencial, 

possuindo um faturamento anual mais elevado do que as indústrias do cinema e da 

música em conjunto, justificando-se, portanto, a apresentação dessa proposição.  

 

No Brasil existem mais de 100 eventos sobre o esporte, envolvendo competições ou 

não, movimentando mais de 1 Bilhão de Reais por ano e continua se expandindo cada 

vez mais. A estimativa para 2020 é de que esta arrecadação chega próximo a 4 

Bilhões de Reais. 

 

No mundo estima-se mais de 100 milhões de praticantes, profissionais ou não, e o 

Brasil encontra-se em 4º lugar na quantidade de esportistas. Por isso é de extrema 

importância que se dê a devida atenção a esse novo esporte que está em ascensão 

no mundo. 

 

Por exemplo, na Coreia do Sul está em construção um estádio exclusivo para as 

competições do Esporte Eletrônico e o País já reconhece a modalidade como esporte 

olímpico. 
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Portanto, analisando todo o exposto acima, fica claro a importância da aprovação 

deste projeto de lei para ajudar no progresso dessa nova modalidade esportiva dentro 

do Espírito Santo, e por essas razões, peço o apoio dos nobres parlamentares para 

aprovação da presente proposta. 
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