
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo

PROJETO DE LEI Nº  36/2010
“Dispõe sobre o controle e a fiscalização do
acesso  do  público  aos  estádios  de  futebol
do Estado do Espírito Santo com capacidade
superior a 5.000 (cinco mil) pessoas”.

A Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo decreta:

 Artigo  1º  -  A  identificação  do  público  freqüentador,  através  do  sistema  de

videomonitoramento de imagens, é obrigatório para estádios de futebol  localizados no Estado

do  Espírito  Santo  com  capacidade  superior  a  5.000  (cinco  mil)  pessoas  conforme  as

disposições desta lei.

Parágrafo  único  -  A  implantação  do  sistema  de  identificação  e  monitoramento  será  de

responsabilidade do clube, entidade ou órgão que administra o estádio.

 Artigo  2º  -  O  sistema  de  videomonitoramento  de  imagens  a  que  se  refere  o  artigo  1º

deverá abranger:

I - o campo de jogo e seu entorno;

II - a área reservada ao público, pagante ou não;

III - as áreas em que se localizam as catracas de controle de acesso do público;



IV - os acessos para a entrada e saída:

a) do estádio;

b) dos vestiários;

c) das cabines reservadas à imprensa;

d) dos demais recintos localizados nas dependências do estádio;

V - as áreas externas consideradas de interesse pela autoridade de segurança pública.

§  1º  -  Para  efeitos  desta  lei,  considera-se  entorno  do  campo  de  jogo  os  espaços

existentes entre  este  e  os limites impostos à  circulação do público,  como pistas  de  atletismo,

bancos de reservas, áreas gramadas e ajardinadas. 

§ 2º - As imagens deverão ser gravadas e ficar à disposição da autoridade de segurança

pública por 60 (sessenta) dias que, requisitando-as, especificará as cópias a serem produzidas.

 

Artigo 3º  -  O público será informado da existência do monitoramento por imagens pelos

seguintes meios:

I - quadros informativos localizados em todos os pontos de venda, físicos ou virtuais;

II - ingressos emitidos ou seus sucedâneos;

III - quadros informativos em todos os portões de entrada do estádio;

 

Artigo  4º  -  Sem  prejuízo  das  demais  sanções  cabíveis,  o  descumprimento  do  disposto

nesta lei sujeitará à interdição do estádio e a proibição de atividades esportivas. 



Artigo 5º - Esta lei entra em vigor após  a sua publicação.

 

Sala das Sessões, em 22 de fevereiro de 2010.

 

 

GIULIANO DOS ANJOS
Deputado Estadual - DEMOCRATAS

JUSTIFICATIVA

 

 A proposta encontra motivação nos constantes episódios de violência, envolvendo torcedores,
em atividades desportivas, pretendendo, em razão disto, criar instrumentos eficazes para inibir
atos de violência e vandalismo, e possibilitar a identificação de eventuais infratores.

Nesse sentido,  o sistema de videomonitoramento de imagens nos estádios de futebol  é  uma 
necessidade para que atos de violência e vandalismo sejam coibidos. A identificação do público
frequentador  e  a  varredura  completa  por  imagens  dos  espaços  internos  e,  se  possível,  das
cercanias dos estádios é medida certamente contribuirá para que as famílias capixabas possam
voltar a freqüentar estádios com segurança.

Diante  do  exposto,  considerando  tratar-se  de  matéria  relevante,  contamos  com  o  apoio  dos
nobres pares para aprovação do presente projeto de lei.



 

 

Sala das Sessões, em 22 de fevereiro de 2010.

GIULIANO DOS ANJOS
Deputado Estadual - DEMOCRATAS


