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Proposição: Projeto de Lei nº 056/2019. 

Autor (a): Deputado Lorenzo Pazolini. 

Assunto: Dispõe sobre a regulamentação da prática do “Esporte Eletrônico” dentro 

do Estado do Espírito Santo. 

Ao Ilmo. Sr. Procurador-Geral, 

Mediante a apresentação da presente proposição destaca-se a nobre 

intenção parlamentar de dispor sobre a regulamentação da prática do “Esporte 

Eletrônico” dentro do Estado do Espírito Santo. 

O parecer técnico jurídico emitido pelo procurador (a) conclui pela 

constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa técnica legislativa do projeto, 

abordando os aspectos pertinentes ao exame da matéria, notadamente, a 

competência legislativa, a iniciativa, a espécie normativa, o quórum e o processo 

de votação, o regime de tramitação, a compatibilidade com os princípios e normas 

constitucionais federais e estaduais e regimentais e a técnica legislativa, inclusive 

concluindo pela adoção do respectivo estudo técnico.   

Ressalte-se que a matéria se insere dentro da competência 

concorrente entre a União e os Estados-membros para legislar sobre desporto, ex 

vi do artigo 24, inciso IX, da Constituição Federal. Assim, conclui-se, S.M.J., que a 

inexistência de legislação federal sobre o tema não impede o Estado-membro de 

exercer a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades, nos 

termos do § 3º do citado artigo 24 da Constituição Federal, eis que tramitam na 

Câmara Federal os Projetos nºs 3.450/2015 e 7.747/2017, que visam alterar a Lei 

Federal nº 9.615, de 24.03.1998, que institui normas gerais sobre desporto, com o 

objetivo de reconhecer o desporto virtual como modalidade esportiva,.  

Por todo exposto, por perfilhar com as conclusões do entendimento 

exposto no parecer técnico em apreço, opina-se pelo seu ACOLHIMENTO, tendo 

em vista a constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa técnica legislativa do 

presente projeto. 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Assembleia Legislativa, em 07 de março de 2019. 

JULIO CESAR BASSINI CHAMUN 

 Subcoordenador da Setorial Legislativa  
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