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A 4ª Turma do TRF1 manteve, por 
unanimidade, sentença da Subseção de 
Feira de Santana que condenou a quatro 
anos e nove meses de reclusão, em regi-
me semiaberto, uma ré presa em flagran-
te por tráfico internacional de pessoas.

A denunciada foi presa após operação 
da Polícia Federal denominada “Prince-
sas do Sertão”, que desvendou um es-
quema de agenciamento de garotas no 
território brasileiro com a finalidade de 
exploração sexual em Ibiza. Em primei-
ra instância, a ré foi condenada a quatro 
anos e nove meses de reclusão com base 
nos artigos 69, 71, 231 e 288, todos do 
Código Penal.

Na apelação ao TRF1, a ré afirmou 
que o policial federal, responsável pelas 
escutas telefônicas, noticiou em seu de-
poimento que apenas colheu duas liga-
ções entre a denunciada/recorrente e um 
comparsa, “não permitindo inferir que 
as escutas tenham o condão de concluir 
que a denunciada estivesse buscando 
aliciar, ou aliciando, mulheres para o 
tráfico internacional, em especial para 
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o fim de prostituição na Europa”. Sus-
tentou também que sua viagem à Europa 
“não demonstra infringência a nenhuma 
disposição legal, posto que não havia 
impedimentos para seu deslocamento”. 

Os argumentos não foram aceitos 
pelo relator, desembargador federal Hil-
ton Queiroz. “Nas razões recursais, a 
defesa sustenta a tese da negativa de 
autoria, mas o que se observa é que a 
ré intermediava as viagens de jovens 
para a Espanha, providenciando, inclu-
sive, os passaportes e passagens aére-
as, com o firme propósito de promover 
a saída dessas pessoas do país para o 
exercício da prostituição no estrangei-
ro”, sustentou o magistrado.

Ainda segundo o desembargador, além 
das provas documentais existentes, os de-
poimentos prestados pelas testemunhas à 
Polícia Federal confirmam que as aliciadas 
trabalhariam em casas de prostituição na 
Espanha. “Assim, é imperioso reconhecer 
o conluio da ré nos crimes pelos quais 
fora condenada, sendo certo que a defe-
sa não logrou êxito em refutar as provas 
apresentadas pela acusação e que res-
paldaram o decreto condenatório”.

Fonte: TRF1

Gestão de Conflitos é tema de terceira 
palestra amanhã, na Terça Gerencial

Há duas semanas, a psicóloga Re-
nata Castello Branco, especialista em 
Administração e Gestão de Negócios, 
vem ministrando palestras em torno do 
tema Gestão de Conflitos, nas Terças Ge-
renciais promovidas pelo NUCRE, com 
transmissão por videoconferência para as 
Subseções Judiciárias. As palestras ocor-
rem no Auditório Ministro Dias Trindade, 
das 13h às 15h.

A primeira parte do curso ocorreu no 
dia 18/3. Na terça-feira da semana pas-
sada, 25/3, na segunda parte do curso, 

Renata Castello Bran-
co discutiu: “O Papel 
do Líder na Gestão de 
Conflitos”. 

Amanhã, o curso 
chega ao final deba-
tendo como promover 
a sinergia nas equipes 
de trabalho.

Na segunda parte 
do curso, foi discu-
tida a mudança do 
modelo mental que 
migra da burocracia, 
onde o funcionário 
era treinado para 
executar tarefas re-
petitivas, para a era 
do conhecimento, do 
vigor tecnológico que 

exige das pessoas, agora reconhecidas 
como colaboradoras: participação, in-
teração, criticidade, adaptabilidade e 
que influenciam e sofrem influências 
do sistema organizacional.

Foram apresentados também os atri-
butos da liderança. Entre eles, a capaci-
dade de influenciar pessoas a agir, adotar 
condutas e ter iniciativa para obter resul-
tados, sendo o líder aquele que é aceito 
pelo grupo, não precisando agradar a to-
dos, mas sendo uma voz que influencia 
as pessoas.

Também foi objeto de discussão a 
questão da comunicação já que não há 
liderança nem forma de influenciar os de-
mais sem o uso da comunicação eficiente.

Renata Castello Branco afirma que 
“o líder é aquele que tem a capacidade 
de administrar pessoas e equipes com 
personalidades distintas e gerenciá-las, 
mobilizando-as para objetivos comuns. O 
líder é a peça chave para identificar os 
conflitos e apresentar soluções, promo-
vendo a negociação entre os indivíduos e 
grupos conflitantes para que todos traba-
lhem bem sem interferir negativamente 
nos processos da organização”.

A segunda parte do curso foi finalizada 
apresentando os desafios do líder, sendo 
eles: estimular a confiança; fazer com que 
as pessoas se sintam emocionalmente co-
nectadas à organização; mostrar a direção 
a seguir; criar clima para produtividade 
e criatividade; estimular a participação e 
reconhecer o esforço das pessoas; comu-
nicar às pessoas seu valor; buscar instru-
mentos facilitadores para a equipe atingir 
suas metas; e administrar os conflitos.

As Terças Gerenciais são formas de 
oferecer aos titulares de funções comis-
sionadas e cargos em comissão de natu-
reza gerencial mecanismos para cumprir, 
em cursos da área de desenvolvimento 
gerencial, a carga horária mínima obri-
gatória em cumprimento ao artigo 59 da 
Resolução 3/2008-CJF.

PGR é favorável a 
criação dos novos TRFs

A Procuradoria Geral da República 
manifestou-se favoravelmente à criação 
dos novos Tribunais Regionais Federais 
conforme disposto na Emenda Constitu-
cional 73/13. Citando precedente sobre 
a possibilidade de Emenda Constitucio-
nal de origem parlamentar dispor sobre 
criação de órgãos na estrutura do Judici-
ário, a Procuradoria Geral da República  
entendeu pela improcedência da Ação 
Direta de Inconstitucionalidade - ADIn 
5.017, ajuizada pela Associação Nacio-
nal dos Procuradores Federais. 

O primeiro argumento da ADIn é o 
vício formal de iniciativa da EC 73/13, 
que decorreu de iniciativa parlamentar. 
Segundo a entidade, o art. 96, II, alí-
neas 'c' e 'd', da CF assegura a com-
petência privativa do Supremo Tribunal 
Federal e dos tribunais superiores para 
a iniciativa legislativa sobre a criação 
ou extinção de tribunais inferiores e a 
alteração da organização e da divisão 
da Justiça. 

A ação também questiona os custos 
implicados na criação dos novos Tribu-
nais Regionais Federais sem a devida 
dotação orçamentária prévia, além da 
ausência de evidências de que as novas 
despesas resolverão os problemas de 
celeridade da Justiça Federal, violando 
os princípios da proporcionalidade e ra-
zoabilidade. 

O presidente do Supremo Tribunal Fe-
deral e do Conselho Nacional de Justiça, 
ministro Joaquim Barbosa, concedeu li-
minar em julho de 2013 suspendendo a 
Emenda Constitucional 73/13. 

O procurador-Geral da República, 
Rodrigo Janot, votou em parecer pela 
não confirmação da liminar do minis-
tro, concedida monocraticamente e, 
em definitivo, pela improcedência do 
pedido. 

De acordo com o procurador, a "au-
sência de dotação orçamentária para 
despesas com pessoal não dá ensejo à 
declaração de inconstitucionalidade da 
norma, somente lhe impede a aplica-
ção no respectivo exercício financeiro". 
Também afirma inexistência de ofensa 
aos princípios da eficiência, razoabilida-
de e proporcionalidade. 

O parecer é concluído da seguinte for-
ma: "Ajustes serão necessários, é certo, 
mas, como dito, trata-se de medidas 
próprias de órgãos administrativos que 
precisam adaptar-se à realidade mutan-
te do serviço público." O relator da ADIn 
é o ministro Luiz Fux.


