
Las Vegas: Cidade Cassino, 
Cidade Alegre, Cidade Luz (I)

Por: Fernando Tourinho Neto (juiz federal aposentado do TRF1)

A cidade de Las Vegas, de origem espanhola, mais precisamente mexicana, foi anexa-
da aos Estados Unidos no início da segunda metade do século XIX.  Localiza-se no sul do 
Estado de  Nevada. É uma cidade, construída no meio do deserto, diferente das demais 
cidades americanas, cheia de luz, luz néon, de alegria, de cassinos (ou casinos), tudo 
deslumbrante.  A jogatina é desenfreada, mais praticada pelos idosos.  É, como dizem, 
a Disney dos Velhos, que se divertem no jogo, pela madrugada afora. Cidade da noite. 

Todos os hotéis, luxuosos, bonitos, têm cassinos que se inetercomunicam. São cas-
sinos-hotéis.  Durante o dia, os cassinos estão prati-
camente vazios, quando a noite, com luzes e luzinhas 
de painel, chega, chegam os jogadores e aqueles que 
nada entendem de pôquer, de roleta, de máquinas ca-
ça-níqueis, da manha do jogo, para deixar dólar para 
o americano. Imponha-se um limite, senão você leva 
uma fortuna e deixa uma fortuna maior. Las Vegas é 
destino mundial para os aficionados do jogo, sendo co-
nhecida mundialmente pelos luxuosos cassinos. Pou-
cas crianças se veem nos hotéis e mesmo na cidade.

O clima é quente, muitas vezes, no verão, a tempe-
ratura supera os 40º C, exigindo protetor solar, mas as 
noites são frias, um frio gostoso, que não exige muito 
agasalho. No inverno, a temperatura se aproxima do 
zero. É uma cidade plana, rodeada de montanhas e de 
vegetação rasteira.

Os hotéis têm decoração de várias cidades, como 
Paris, a Cidade Luz, com a réplica da Torre Eiffel (o 
Hotel Paris); Caribe (Treasure Island); cidade do orien-

te (o Planet Hollywood Resort and Casino); o que lembra o Egito dos Faraós (Luxor 
Hotel & Casino); os mares do sul (Mandalay Bay); Veneza, inclusive com gândolas 
deslizando nos canais (Casino Venetian). O Bellagio, o Caesars Palace, o MGM. Hotel 
é que não falta. Tudo rico, suntuoso. Muitos estão localizados na Avenida Strip, a mais 
famosa, hoje o grande centro de Vegas.  Aí encontramos excelentes restaurantes.

Nas ruas, senhoras e senhores idosos distribuem aos transeuntes cartões com fo-
tos das moças de programa quase nuas em poses provocantes (e que poses) com os 
telefones. Uma prostituição de luxo e disfarçada. Belas mulheres. Elas não ficam nas 
esquinas, rodando bolsinha, e tampouco caminhando pela rua. São bonitas, usam rou-
pas de grife e até joias.     

Continua na próxima edição
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Aniversariantes
Hoje: Elder Novais Logrado (13ª Vara), 
Renata de Oliveira Perdiz Buttenbender 
(Ilhéus), Ayme Ribeiro de Freitas (NU-
CAF), Elionai Rodrigues Almeida (8ª 
Vara), Lua Alves do Nascimento Virgens 
(Bom Jesus da Lapa), Maria Isabel Araújo 
Rios (Feira de Santana) e Saturnino Sa-
cramento (CS Gestão & Serviço).Amanhã: 
Andréa Dórea Rebouças (Bom Jesus da 
Lapa), Márcia Rodrigues de Araújo (SE-
CAD), Sílvia Maria da Cruz Azevedo (18ª 
Vara), Fabiana Souza Araujo de Lima e 
Juliana Silva Rosa (ambas do NUCAF).

Parabéns!!!
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Criadas comissões 
técnicas seccionais 
do Sistema Processo 
Judicial Eletrônico

O presidente do Tribunal Regional Fe-
deral da 1ª Região assinou, no dia 12 de 
junho, a Portaria Presi 235, que dispõe so-
bre o Comitê Gestor Regional, a Comissão 
Técnica Regional, as Comissões Técnicas 
Seccionais, o Núcleo Regional de Apoio e 
os facilitadores do Sistema Processo Judicial 
Eletrônico (PJe) no âmbito da Justiça Fede-
ral da 1ª Região.                                   

Entre as disposições, foram instituí-
das as Comissões Técnicas Seccionais do 
Sistema Processo Judicial Eletrônico – as 
CTS-PJe/TRF1 (UF) – que terão, entre suas 
atribuições, administrar e estruturar a im-
plantação e o funcionamento do PJe nas 
seções judiciárias e respectivas subseções, 
apoiando tecnicamente a Comissão Técni-
ca Regional do Sistema Processo Judicial 
Eletrônico  (CTR-PJe/TRF1).

Cada comissão técnica seccional será 
composta pelo diretor do Foro da seção ju-
diciária, que presidirá a comissão, e ainda 
por um juiz federal indicado pela seccional, 
um servidor da área de protocolo e distri-
buição e dois servidores do setor de tecno-
logia da informação. 

A íntegra da Resolução está no Portal 
do Tribunal, em “Avisos”.

TRF1 mantém sentença da 3ª Vara e rejeita 
anulação de parcelamento de débito 

com base na Lei Rouanet
A 7ª Turma do TRF1  manteve sentença 

da 3ª Vara e negou provimento à apelação 
da empresa Camaleão Produções Artísticas 
Ltda. que requeria a declaração de nulida-
de do parcelamento dos débitos inscritos 
na dívida ativa da União relativos ao IRPJ, 
CSLL, PIS e COFINS incidentes sobre pa-
trocínio da Lei Rouanet.

O juiz federal da 3ª Vara, Pompeu de 
Sousa Brasil, já havia julgado improceden-
te o pedido ao fundamento de que “antes 
do trânsito em julgado do acórdão, profe-
rido no aludido anulatório de débito fiscal, 

dicional equivocado para repetir o ‘falso 
indébito’ ou mesmo utilizar o valor corres-
pondente para a compensação com crédi-
tos tributários outros, gerando situação de 
grave insegurança jurídica ao Fisco”.

O magistrado acrescentou: “O parce-
lamento judicial do crédito tributário me-
diante depósito mensal do valor apurado 
em parcelamento fiscal não encontra gua-
rida no ordenamento jurídico pátrio, que 
contempla como hipótese de suspensão 
da exigibilidade tão somente o depósito 
integral e em dinheiro do montante da 
dívida o qual deve corresponder ao exato 
valor exigido pela Fazenda Pública”.

O relator finalizou seu voto citando en-
tendimento do Superior Tribunal de Justiça 
no sentido de que "é vedada a compensa-
ção mediante o aproveitamento de tributo, 
objeto de contestação judicial pelo sujeito 
passivo, antes do trânsito em julgado da 
respectiva decisão judicial, vedação que 
se aplica inclusive – e por óbvio – às hi-
póteses de restituição de débito valores 
recolhidos via parcelamento”.

Fonte: TRF1

Próximo Destino

Lançamento de livro 
O juiz federal da 

7ª Vara, Wilson Alves 
de Souza, fará o lan-
çamento do seu livro: 
“Continuando a Traves-
sia: Memória Acadêmi-
ca e Outras Memórias”. 
O evento acontece hoje 
(18/06), com tarde de 
autógrafos, no foyer 
desta Seção Judiciária, 
das 17h às 19h.

não é possível a desconstituição do parce-
lamento, tanto menos se a empresa autora 
pretende manter íntegros os seus efeitos”.

Ao analisar o caso, o relator convocado, 
juiz federal Ávio Mozar José Ferraz de No-
vaes, entendeu que a sentença que rejeitou 
o pedido de anulação do parcelamento dos 
débitos deve ser mantida. Isso porque, na 
questão em análise, “o contribuinte poderia 
promover ação pedindo a restituição de tri-
buto e, mesmo sendo esta absolutamente 
infundada, porque realmente devido o que 
foi pago, valer-se de um provimento juris-

Ato reúne mais de 2 mil 
servidores em Brasília

Ato em Brasília realizado nesta terça-
-feira, 16/6, reuniu mais de 2 mil servido-
res do Judiciário durante a posse do novo 
ministro do STF Edson Fachin e foi consi-
derado o maior dos últimos anos.

O evento foi um protesto contra a ame-
aça de rebaixamento dos PLCs 28 e 41, 
projetos que recompõem as tabelas sala-
riais dos servidores e marcou o início de 
uma semana em que a greve nacional dos 
servidores deve atingir 20 estados além do 
Distrito Federal.

O sindicato dos servidores pôs vários 
ônibus para levar os manifestantes ao ato. 
Os servidores do Tribunal de Justiça do DF 
foram em maior número, como costuma 
acontecer em Brasília, mas chamou aten-
ção a presença expressiva de servidores de 
outros órgãos, com destaque para a Justiça 
Federal, o TSE, o TRE e o STJ. 

Segundo o servidor José Junior, da di-
reção do Sindjus-DF, entidade que convo-
cou a atividade, há muito tempo não se 
via essa participação. Em alguns lugares, 
os ônibus tiveram que retornar até cinco 
vezes para buscar mais servidores que de-
sejavam participar do ato.

A greve já atinge, além do Distrito Fe-
deral, os Estados do Rio Grande do Sul, 
Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, 
Mato Grosso, Pará, Amapá, Amazonas, 
Roraima, Bahia, Alagoas, Pernambuco, 
Paraíba, Piauí, Maranhão, Ceará e Rio 
Grande do Norte.

Fonte: SINDJUFE-BA


