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A regulação dos jogos de azar tem sido objeto de atenção dos
parlamentares nos últimos meses, especialmente em razão da tramitação do
PLS 186/2014 no Senado Federal.
Trata-se do projeto de lei com andamento mais avançado sobre o tema.1
Após ter sido levado para votação no plenário do Senado, o PLS foi
reencaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça, a pedido do
Senador Magno Malta.
Na CCJ, o projeto foi relatado pelo Senador Benedito de Lira, que
apresentou voto favorável à sua aprovação. A votação deveria ter ocorrido na
sessão do dia 13/12/2017 da comissão, o que não ocorreu em razão do
encerramento precoce da sessão a pedido do Presidente do Senado.
O tema deverá voltar a discussão na CCJ após o retorno do recesso do
Senado no início de fevereiro, para discussão dos votos contrários ao projeto
apresentados pelos Senadores Randolfe Rodrigues e Magno Malta.
O prognóstico é de que o PLS 186/2014 seja votado e aprovado na CCJ
no começo do ano, abrindo caminho para a sua aprovação pelo Senado
Federal.
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