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COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

PARECER DO RELATOR 

 

PROJETO DE LEI Nº 56/2019 

AUTORA: Deputado Lorenzo Pazolini 

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

do Estado do Espírito Santo, e dá outras providências. 

 

 

RELATÓRIO 

 

Trata-se do Projeto de Lei nº 56/2019, de autoria do Deputado Lorenzo Pazolini, que 

visa regulamentar a prática do “Esporte Eletrônico” dentro do Estado do Espírito Santo, 

e dá outras providências. 

 

A referida proposição foi protocolizada no dia 15/02/2019 e lida no expediente do dia 

18 do mesmo mês e ano. 

 

Encaminhado à Procuradoria Geral desta Casa de Leis, esta emitiu parecer técnico, 

datado de 28 de fevereiro de 2019, pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 

boa técnica legislativa do Projeto de Lei nº 56/2019, de autoria do Deputado Lorenzo 

Pazolini, com fundamento nos dispositivos constitucionais e legais, podendo e devendo 

a proposição em apreço seguir sua tramitação regimental. 

 

Encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, fora 

emitido parecer pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa técnica 

legislativa, conforme parecer nº 117/2019. 

 

Na Comissão de Turismo e Desporto, coube-nos a relatar a matéria. 

 

É o sucinto relatório. 
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O Projeto de Lei nº 56/2019, de autoria do Deputado Lorenzo Pazolini, tem como 

finalidade incluir o esporte eletrônico como atividade desportiva reconhecida 

oficialmente pelo Estado do Espírito Santo. 

 

Em sua justificativa, o deputado autor demonstra que o objetivo é fomentar a prática 

desse tipo de modalidade esportiva, que é reconhecido mundialmente, possuindo 

milhares de adeptos, proporcionando melhor qualidade de vida para os seus praticantes. 

 

Destaca também que 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. Cita que, no Brasil, existem mais de 100 eventos 

sobre o esporte, envolvendo competições ou não, movimentando mais de 1 bilhão de 

reais por ano. 

 

Em tese, o mérito do aspecto da constitucionalidade material, da legalidade e da 

juridicidade já foi analisado pela Procuradoria Geral desta Casa de Leis e pela Comissão 

de Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, não restando 

dúvidas quanto à constitucionalidade do Projeto de Lei nº 56/2019. 

 

Não restam dúvidas de que o projeto de lei em exame contribui para os anseios do 

interesse social, pois visa constituir uma medida pública equilibrada e razoável para a 

proteção dos direitos dos praticantes da modalidade esportiva discutida. 

 

Portanto, o Projeto de Lei nº 56/2019, de autoria do Deputado Lorenzo Pazolini, é 

incontestavelmente meritório e adequado perante aos anseios do interesse público.  

 

Com isso, sugerimos aos Ilustres Pares desta Comissão a adoção do seguinte: 
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PARECER n.º ______ / 2019 

 

 

A COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO manifesta-se pela APROVAÇÃO do 

Projeto de Lei nº 56/2019, de autoria do Deputado Lorenzo Pazolini, que visa 

regulamentar a prática do “Esporte Eletrônico” dentro do Estado do Espírito Santo, e dá 

outras providências. 

 

 

Sala das Comissões, em_______de_____________________de 2019. 

 

 

 

_________________________________________PRESIDENTE 

_________________________________________RELATOR 

_________________________________________MEMBRO 

_________________________________________MEMBRO 
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