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PROJETO DE LEI Nº ____ DE 2021 

Autoria: DRA. MAYARA PINHEIRO REIS 

 

DISPÕE SOBRE AS PENALIDADES A 

SEREM APLICADAS AOS TORCEDORES E 

AOS CLUBES DE FUTEBOL CUJAS 

TORCIDAS PRATICAREM ATOS DE 

RACISMO E HOMOFOBIA EM ESTÁDIOS DO 

ESTADO DO AMAZONAS. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS      

DECRETA: 

 

Art.1º. Constitui infração administrativa a prática ou induzimento a prática de atos de 

racismo e/ou de homofobia nos estádios de futebol localizados no Estado do 

Amazonas, praticados por dirigentes de clubes ou de seus torcedores. 

§1º Incorrerá nas mesmas penas o torcedor que praticar atos de racismo ou 

homofobia no raio de cinco mil metros ao redor do local de realização do evento 

esportivo. 

§2º Considera-se racismo, o ato resultante de discriminação ou preconceito de raça, 

cor, etnia, religião ou procedência nacional, conforme a Lei Federal 7.716, de 05 de 

janeiro de 1989. 

§3º Considera-se homofobia, a aversão irreprimível, repugnância, medo, ódio, 

preconceito que algumas pessoas nutrem contra os homossexuais, lésbicas, 

bissexuais e transexuais – LGBT.  

Art. 2º. Sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, o descumprimento do 

disposto nesta Lei ensejará aos infratores as seguintes sanções: 
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I – advertência; 

II – aplicação de multa no valor de até R$ 1.000,00 (mil reais); 

III – aplicação de multa no valor de até R$ 2.000,00 (dois mil reais), em hipótese de 

reincidência na infração. 

§1º As sanções previstas nos incisos deste artigo serão aplicadas proporcionalmente 

com base na gravidade do fato, reincidência do infrator e da capacidade econômica 

do infrator. 

§2º As penalidades previstas nos incisos Il e Ill, poderão ser reduzidas até a metade, 

na hipótese do clube adotar as medidas necessárias à identificação dos torcedores 

ou dirigentes que praticarem ou induzirem a prática dos atos de racismo ou 

homofobia. 

§3º As receitas decorrentes das multas previstas neste artigo serão revestida ao 

Fundo Estadual de Esporte e Lazer – FEEL, para a realização de atividades de 

cunho social e inclusivo.  

Art. 3º. A prática dos atos discriminatórios a que se refere esta lei será apurada em 

processo administrativo, que terá início mediante: 

I – reclamação do ofendido; 

II – ato ou ofício de autoridade competente; 

Ill – comunicado de organizações não-governamentais de defesa da cidadania e 

direitos humanos. 

Art.4º. A fiscalização do disposto nesta Lei será realizada pelos órgãos públicos nos 

respectivos âmbitos de atribuições, os quais serão responsáveis pela aplicação das 

sanções decorrentes de infrações nela contidas, mediante procedimento 

administrativo, assegurada a ampla defesa. 
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Art.5º. Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 90 (noventa) 

dias. 

Art.6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

PLENÁRIO RUY ARAÚJO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

AMAZONAS, EM MANAUS, 05 DE OUTUBRO DE 2021. 

 

 
Dra. Mayara Pinheiro Reis 

Deputada - PP 

2ª Vice-Presidente 
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JUSTIFICATIVA 

 

O presente Projeto de Lei tem como objetivo criar sanções administrativas 

pertinentes a atos de dirigentes ou de torcedores que pratiquem ou induzam a 

prática do racismo e/ou da homofobia em estádios de futebol. 

A Proposição, portanto, tem o intuito de reduzir e coibir esta prática do 

ódio discriminatório, propondo duras punições a seus infratores.  

Não é demais dizer, que os casos de racismo e homofobia nos estádios 

de futebol é uma prática notória, que vem trazendo grande preocupação às 

autoridades públicas e mesmo às entidades relacionadas ao futebol. 

Reforçando essa preocupação necessária dentro do movimento esportivo, 

vale lembrar que a própria Federação Internacional de Futebol – FIFA, também se 

posicionou firmemente contra o preconceito no seu novo Código Disciplinar, 

determinando punições a manifestações preconceituosas, como injúria racial e 

homofobia.  

Mesmo sendo um processo educativo, a verdade é que a não punição de 

crimes como homofobia, racismo, ou outras manifestações preconceituosas 

alimentam comportamentos que não podem mais ser tolerados, na vida e no 

esporte. 

O crime de racismo é amparado pela Lei Federal 7.716, de 05 de janeiro 

de 1989, as condutas homofóbicas podem ser igualadas aos crimes de racismo, 

sendo esta a tese fixada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal.  

O Estado exerce seu poder coercitivo na luta contra o preconceito, mas o 

esporte também precisa se proteger internamente, trazendo medidas que exerçam 

reflexos visíveis na cadeia jurídica esportiva. Devido à força que o esporte tem como 

instrumento de transformação, não pode existir fronteiras entre ele e causas 

importantes para a sociedade.  
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Necessário mencionar que é da competência dos Membros desta Casa 

legislar sobre a garantia da defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e 

difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância. 

Neste sentido, considerando todo o exposto e ante a relevância do pleito, 

solicito o apoio e o voto dos nobres pares para aprovação deste Projeto de Lei 

Ordinária. 

 
PLENÁRIO RUY ARAÚJO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO AMAZONAS, EM MANAUS, 05 DE OUTUBRO DE 2021. 
 

 

 

Dra. Mayara Pinheiro Reis 

Deputada- PP 

2ª Vice-Presidente 
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