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COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, MINAS E 

ENERGIA 

 
 

 

PROJETO DE LEI N.º 56/2019 e EMENDA Nº 01/2019 

AUTOR: Deputado Delegado Lorenzo Pazolini 

RELATOR: Deputado Alexandre Xambinho 

EMENTA: Dispõe sobre o reconhecimento e a regulamentação da prática 

do “Esporte Eletrônico” no âmbito do Estado do Espírito Santo, e dá outras 

providências 

 

 

1. RELATÓRIO 

 

Trata-se do Projeto de Lei n.º 56/2019, de autoria do Excelentíssimo 

Deputado Lorenzo Pazolini, que tem por finalidade reconhecer e regulamentar a 

prática do “Esporte Eletrônico” no âmbito do Estado do Espírito Santo, nos seguintes 

termos: 

Art. 1º Fica reconhecida a prática do “Esporte Eletrônico” no âmbito do 
Estado do Espírito Santo, que deverá obedecer às regras previstas nesta 
Lei.  
Parágrafo único. Entende-se por prática de “Esporte Eletrônico” todo 
aquele evento destinado à competição entre 2 (duas) 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:  
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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 prédeterminadas.  
 
Art. 3º É livre a associação de pessoas que tenham como finalidade a 
prática e o fomento do “Esporte Eletrônico”.  
 
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, por meio 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, por meio 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 por 
finalidade divulgar, fomentar, instituir ou colaborar, de qualquer forma, na 
prática esportiva, a qual se refere esta Lei.  
 
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

A matéria foi protocolizada em 15/02/2019 e lida no expediente da Sessão 

Ordinária do dia 18/02/2019. 

A Procuradoria da Casa opinou pela constitucionalidade, legalidade, 

juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei em apreço, nos termos do 

parecer técnico das fls. 17/23 e das manifestações do Subcoordenador da setorial 

legislativa (fl. 26) e Procurador-Geral (fl. 28). 

O projeto recebeu pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e 

Justiça, Serviço Público e Redação (Parecer nº 117/2019, fls. 68/79) e Comissão de 

Turismo e Desporto (Parecer nº 04/2019, fls. 87/89). 
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Protocolamos, em 01/10/2019, a Emenda nº 01/2019, por meio da qual 

sugerimos uma alteração no art. 6º deste projeto, com a finalidade de garantir que a 

participação de Pessoa Jurídica nas competições de esporte eletrônico não resulte 

em vantagem para qualquer jogador ou equipe específica, garantindo, assim, a 

isonomia entre os atletas e suas equipes. 

Ao ser distribuída a esta Comissão de Ciência, Tecnologia, Minas e 

Energia, coube-nos relatar. 

É o relatório.  

 

2.  PARECER DO RELATOR 

 

Atendendo ao disposto no art. 49, do Regimento Interno desta 

Assembleia Legislativa (Resolução nº 2.700/2009), o projeto foi submetido a esta 

Comissão de Ciência, Tecnologia, Minas e Energia para análise e parecer de mérito. 

 Assim, analisando o mérito da proposição, passamos a discorrer sobre a 

importância da aprovação deste projeto. 

Nos termos da justificativa apresentada às fls. 05/06, o presente projeto 

de lei visa a incluir o esporte eletrônico como atividade desportiva reconhecida 

oficialmente pelo Estado do Espírito Santo, com o propósito de fomentar a prática 

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

milhares de adeptos. 

O crescimento do e-Sport, como também é reconhecido o esporte 

eletrônico, é inegável. Contudo, a sua regulamentação no Estado do Espírito Santo 

vai garantir o reconhecimento e a estabilidade dos capixabas que participam ou 

almejam participar de competições importantes desta modalidade esportiva, 

aumentando o profissionalismo no segmento. 
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Assim, o reconhecimento do esporte eletrônico é uma realidade que se 

impõe, seus praticantes profissionais devem ser tratados como atletas e assim 

devem ser identificados. 

A Emenda nº 01/2019, de nossa autoria, tem por escopo garantir 

isonomia entre os participantes, impedindo que a participação de Pessoa Jurídica 

nas competições de esporte eletrônico resulte em vantagem para qualquer jogador 

ou equipe específica, sendo importante a modificação do projeto nesse sentido. 

Logo, não restam dúvidas de que o projeto de lei em foco merece 

aprovação, motivo pelo qual sugerimos aos demais membros desta douta Comissão 

a adoção do seguinte: 

 

PARECER Nº               /2019 

 

A COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, MINAS E ENERGIA, na 

forma do art. 49 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, é pela 

APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 56/2019, de autoria do Exmo. Deputado 

Delegado Lorenzo Pazolini, com a adoção da EMENDA Nº 01/2019, proposta pelo 

Exmo. Deputado Alexandre Xambinho, nos termos da fundamentação supra. 

Sala das Comissões, em         de                         de 2019. 

 

______________________________________PRESIDENTE 

_________________________________________RELATOR 

_________________________________________MEMBRO 

_________________________________________MEMBRO 

_________________________________________MEMBRO 
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