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COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 

CONTROLE E TOMADA DE CONTAS 

Proposição: Projeto de Lei nº 056/2019. 

Autor (a): Deputado Delegado Lorenzo Pazolini. 

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

dentro do Estado do Espírito Santo. 

RELATÓRIO 

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. 

A proposição foi protocolada na Assembleia Legislativa em 

15.02.2019 e lida no expediente da sessão ordinária do dia 18.02.2019, 

oportunidade em que recebeu despacho da Presidência determinando sua 

publicação e distribuição às comissões permanentes, após cumprimento do 

disposto no artigo 120 do Regimento Interno.  

Assim, após o projeto ter sido publicado no Diário do Poder 

Legislativo e permanecer em pauta, em discussão especial, durante três 

sessões ordinárias consecutivas, foi encaminhado a Douta Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, onde recebeu parecer que 

conclui pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica 

legislativa. 

Seguindo sua tramitação regimental, a proposição recebeu parecer 

favorável da Douta Comissão de Turismo e Desporto, bem como parecer da 

Douta Comissão de Ciência, Tecnologia, Minas e Energia, que conclui pela 

aprovação, com adoção da Emenda nº 01/2019, que altera a redação do artigo 

6º do referido projeto de lei. 
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Por derradeiro, a matéria veio a esta Douta Comissão de Finanças, 

Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas para exame 

de mérito e parecer, nos termos do artigo 42 do Regimento Interno. 

É o relatório. 

PARECER DO RELATOR 

Descrito o objeto da proposição, cumpre ressaltar que o parecer 

desta Douta Comissão se cinge a análise de mérito, quanto ao aspecto 

econômico e financeiro das proposições, que concorram diretamente para 

aumentar ou diminuir a despesa, assim como a receita pública, em 

conformidade com o artigo 42, incisos V e XIX, do Regimento Interno1, 

estando prejudicada qualquer análise sob o ponto de vista diverso, que 

compete, regimentalmente, as demais comissões permanentes. 

Assim, quanto ao aspecto econômico e financeiro, verifica-se que a 

proposição se afigura como de interesse público, pois não concorre 

diretamente para aumentar ou diminuir a despesa, assim como a receita 

pública, a par do seu alcance social, de acordo com a justificativa apresentada, 

vazada nos seguintes termos:  

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 

 
1 Art. 42. À Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas compete opinar 
sobre: (...) V - todas as proposições quanto ao aspecto financeiro, que concorram diretamente para aumentar ou 

diminuir a despesa, assim como a receita pública; (...) XIX - aspecto econômico ou financeiro de todas as proposições; 
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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. 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. 

No que diz respeito a Emenda nº 01/2019, de autoria do próprio 

autor da proposição principal, verifica-se que ela confere nova redação ao 

artigo 6º do referido projeto, acrescentando a parte abaixo destacada:  

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, desde que sua interferência não resulte em 

vantagem para um jogador ou equipe específica. 

(grifou-se)  

Portanto, uma vez que a alteração redacional não influencia quanto 

ao aspecto econômico, propugna-se pelo mesmo raciocínio aplicado na análise 

do projeto, qual seja, que se afigura como de interesse público, pois não 

concorre diretamente para aumentar ou diminuir a despesa, assim como a 

receita pública, a par do seu alcance social. 
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Diante do exposto, propõe-se aos Nobres Pares desta Douta 

Comissão a aprovação da matéria principal e da emenda apresentada pelo 

próprio autor da proposição principal, com a sugestão de adoção do seguinte: 

PARECER Nº                  /2020 

 A COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, 

FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E TOMADA DE CONTAS é pela APROVAÇÃO 

do Projeto de Lei nº 056/2019, de autoria do Deputado Delegado Lorenzo 

Pazolini, que dispõe sobre a regulamentação da prática do “Esporte Eletrônico” 

dentro do Estado do Espírito Santo, com adoção da Emenda 01/2019, 

apresentada pelo próprio autor da proposição principal. 

 Sala das Comissões, em         de                     de 2020. 

______________________________________PRESIDENTE 

_________________________________________RELATOR 

_________________________________________MEMBRO 

_________________________________________MEMBRO 

_________________________________________MEMBRO 

_________________________________________MEMBRO 

_________________________________________MEMBRO 
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