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Objetivos renovados para 2020
PALAVRA
DA PRESIDENTE
Jussara Schittler dos
Santos Wandscheer

Nos meios de comunicação mais informais tem sido frequente uma expressão que reflete os desafios do ano que
encerramos agora: “2019 não foi para
amadores”. De fato, também para a magistratura este foi um ano de luta pela
manutenção de direitos e garantias
constitucionais.
Começamos 2019 envolvidos nas discussões a respeito da Reforma da Previdência, foco das atenções no Congresso Nacional durante quase todo o ano.
Acompanhamos e vimos ser aprovada a
Lei da Intimidação” (Lei nº 13.869, de
5/9/2019) que tem pontos questionados
no Supremo Tribunal Federal. E agora
batemos à porta de 2020 trabalhando
para garantir, no legislativo estadual, a
manutenção de direitos dos magistrados
e servidores estaduais visivelmente ameaçados por propostas que tramitam em
regime de urgência, sem o devido diálogo com os setores envolvidos.
Ainda assim, o ano que encerramos nos
trouxe a oportunidade de observar que,
apesar da instabilidade verificada em diferentes aspectos políticos, econômicos e sociais, seguimos oferecendo um serviço de
qualidade e reconhecido pela sociedade.

Pesquisa divulgada
recentemente pela
Associação dos Magistrados
Brasileiros (AMB) e pela
Fundação Getúlio Vargas
(FGV) mostrou que a maior
parte da população brasileira
afirma confiar no Poder
Judiciário e que o índice de
confiança alcançado pelo
Judiciário é o maior entre os
três poderes.

a manutenção do Lar Recanto do Carinho, uma das instituições beneficentes
mais reconhecidas do Estado.

Nesta direção, as reportagens desta
edição mostram as diferentes formas
de atuação da magistratura estadual na
busca por um sistema de justiça mais
humano e conectado com os anseios da
sociedade. O Projeto Novos Caminhos,
desenvolvido desde 2013, chega agora ao resultado de mais de 800 jovens
atendidos - treinados e capacitados
para o mercado de trabalho. A pesquisa
acadêmica realizada por uma juíza catarinense resultou em uma nova abordagem jurídica para casos de violência psicológica e o livro de poesias lançado por
outro magistrado tem contribuído para

Além disso, apresentamos
uma importante discussão que deverá estar em pauta
no cenário nacional em
2020 - sobre a segurança das
informações que circulam
por aplicativos de troca de
mensagens e a possibilidade
de interceptação do conteúdo
de conversas trocadas, por
exemplo, via whatsapp.
Essa edição destaca também algumas
das propostas do presidente eleito para
dirigir o Tribunal de Justiça de Santa Catarina pelos próximos dois anos, desembargador Ricardo Roesler, com quem
esperamos manter um diálogo profícuo
em prol de toda a magistratura estadual
e do aperfeiçoamento do serviço prestado pelo Poder Judiciário em Santa Catarina, o que reverterá em prol da sociedade catarinense.

Miriam Zomer/Agência Alesc

MEMÓRIA
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Desembargador Ricardo Roesler
é eleito Presidente do TJSC

PODER
JUDICIÁRIO

Roesler defende o diálogo e trabalho a partir de três eixos: informação, integração e inovação
Há pouco mais de um ano, na presidência do Tribunal Regional Eleitoral de
Santa Catarina, o desembargador Ricardo Roesler enfrentou a difícil tarefa
de liderar um processo eleitoral conturbado, marcado pela proliferação das
fake news e por uma avalanche de acusações falsas que pretendiam colocar
em dúvida a lisura das urnas e da Justiça Eleitoral brasileira. A tarefa que deve
ser desempenhada pelo desembargador
a partir de janeiro de 2020, porém, promete ser ainda mais desafiadora. No
último dia 4 de dezembro, Roesler foi
eleito presidente do Tribunal de Justiça
de Santa Catarina - TJSC para o biênio
2020/2022, recebendo 47 votos entre
os 90 desembargadores que participaram da votação.
Logo após o anúncio do resultado da
votação, os discursos proferidos no Tribunal Pleno deixaram clara a intenção
de união e de diálogo entre os desembargadores para que os eleitos possam
liderar o Poder Judiciário de forma eficiente. Roesler afirmou que naquele dia
iniciava uma jornada de desafios que serão enfrentados a partir de três eixos: informação, integração e inovação.

Além da integração interna,
Roesler tem como premissa
prevista em seu plano de
gestão o diálogo com a
sociedade catarinense.
O desembargador, que já foi apresentador do programa televisivo “Judiciário na
Cidade” em uma emissora local de Joinville na época em que era juiz na comarca, agora pretende apostar nas redes sociais como ferramenta de disseminação
de informações sobre o trabalho desenvolvido pelos magistrados e sobre os índices de produtividade da Justiça.
“A mesma sociedade que cada vez mais
litiga em juízo, cobra a eficiência do Judiciário. Por isso é muito importante esclarecer, sobretudo de forma simples e

Sandra de Araujo

objetiva, o trabalho desempenhado pelo
TJSC, enaltecer a qualidade da prestação jurisdicional, a superação das metas
estabelecidas e a busca constante pela
melhoria na atenção ao jurisdicionado”,
aponta.
Roesler pretende identificar as críticas e
dúvidas da sociedade, tanto para planejar medidas prévias de esclarecimento
como para difundir informações sobre
as atividades exercidas pelo Judiciário,
no campo jurisdicional e social.

Saúde e valorização
profissional
Com a experiência de ter presidido a Associação dos Magistrados Catarinenses
- AMC entre os anos de 2003 e 2006,
Roesler compreende a necessidade de
valorização dos magistrados e servidores como uma prioridade da gestão que
pretende desenvolver.
Por isso, observa que a saúde dos trabalhadores do Poder Judiciário tem impacto direto tanto na produtividade e na
eficiência dos serviços prestados, como
na manutenção de um clima organizacional capaz de promover integração e
satisfação pessoal. “A saúde dos servidores e magistrados não pode ser analisada como fator dissociado das funções
ordinárias e institucionais dos recursos
humanos de nossa instituição. Estamos
preocupados com medidas perenes e,
sobretudo, profiláticas”, destaca.

A preocupação com a saúde
dos magistrados tem se
intensificado nos últimos
anos especialmente pela
mudança no perfil e na
rotina do trabalho realizado
por estes profissionais –
cada vez mais pautados por
prazos, metas e indicadores
de produtividade.

Ricardo Roesler se apresentou como candidato em setembro, no Congresso
Estadual de Magistrados.

Diversas pesquisas apontam para os
problemas decorrentes do volume de
trabalho enfrentado no Poder Judiciário. Já em 2011, um levantamento encomendado pela Associação Nacional
dos Magistrados da Justiça do Trabalho
mostrou um quadro de trabalho intenso: 45% dos juízes entrevistados dormem após a meia noite e quase 20%
levantam antes das 5h por causa do trabalho. Cerca de 85% costumam trabalhar em casa, além do trabalho no foro,
65% trabalham nas férias e 70% nos finais de semana. Quase 70% se alimentam em horários irregulares por causa
do trabalho.
Panorama semelhante foi observado
no Relatório Saúde de Magistrados
e Servidores, publicado pelo CNJ em
2017, com base em dados coletados
em 2016. O estudo abrange todos os
tribunais do país, em todas as instâncias da Justiça. Entre as doenças que
mais afastam magistrados e servidores
do trabalho estão em primeiro lugar as
do sistema osteomuscular e do tecido
conjuntivo – como lesões na coluna e
nos ombros – e em segundo lugar as
doenças do aparelho respiratório.

Na Justiça Catarinense, uma pesquisa
de diagnóstico dos principais problemas na área de saúde e bem-estar dos
magistrados foi realizada pela Corregedoria em 2013. Os resultados mostraram a recorrência de três patologias
que podem ter relação direta com o
trabalho. Quase 30% dos magistrados
do Estado já foi diagnosticado com ansiedade, 17% com gastrite ou úlcera e
11% tinha diagnóstico de depressão na
época da pesquisa.
O presidente eleito disse que pretende
atualizar esse diagnóstico para identificar com mais detalhamento e precisão
as deficiências e as necessidades e, assim, estabelecer medidas estruturais.
“Além de medidas que propiciem maior
conforto à realização das atividades jurisdicionais, pretendemos ampliar o incentivo a atividades que valorizem aptidões e talentos individuais, voltadas ao
bem-estar dos magistrados e servidores”, conclui.

Cúpula do TJSC eleita para o biênio 2020–2022

João Henrique Blasi
1º vice-presidente

Volnei Celso Tomazini
2º vice-presidente

Salim Schead dos Santos
3º vice-presidente

Soraya Nunes Lins
Corregedora-geral
da Justiça

Dinart Francisco Machado
Corregedor-geral do Foro
Extrajudicial
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Prisão e (in)sensatez

ARTIGO
Leopoldo Augusto Brüggemann
Desembargador e supervisor do
Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Prisional
do TJSC

Durante quase um mês de inspeção nas penitenciárias do
Estado de SC – regimes fechado e semiaberto, constatou
o GMF – Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Prisional - a excelência da atividade laborativa exercida e
ofertada aos reeducandos, com alto índice de recuperação e,
especialmente, de reinserção.

O Estado de Santa Catarina tem 23.400
presos e 18.100 vagas, logo, déficit de quase
5.300. Dos 23.400, 30 por cento estão
trabalhando nas unidades prisionais, em
parques fabris nelas instalados pela iniciativa
privada, via convênios com o Poder Executivo.
Resultado: cada 3 dias trabalhado, 1 é computado como
pena corporal cumprida; estimula o detento ao serviço e o
retira do ócio; forma-se um futuro profissional, muitos com
emprego garantido quando da liberdade; percebe salário e
atende a família com o percentual de 50 por cento, sendo
parte para suas necessidades básicas; fração de 25 por cento para o sistema prisional (custos da pena); 25 por cento
para formação do pecúlio, quantum liberado quando da saída do sistema. E com a remissão dos dias de labuta, atinge a
progressão do regime em menor tempo.
Embora com muitas adversidades, eis que diversas são as
dificuldades para manter o sistema, surge a Procuradoria
Regional do Trabalho da 12º Região, por inquérito civil defla-

grado, recomendando que o Estado adeque todos os convênios das empresas conveniadas, com afirmação de registro
de vínculo empregatício do reeducando.
Para tanto, exige que seja cumprida a Recomendação n.
88621.2018, de 07/08/2018, a qual, vênia, afronta o art. 28,
§ 2°, da Lei de Execuções Penais, que determina que o trabalho do detento não está sujeito ao regime da CLT. Tal inaplicabilidade acarreta como consequência o não recolhimento
de alguns encargos sociais, tais como férias, décimo-terceiro, repouso semanal remunerado, dentre outros.

A crítica, e a grita, óbvio, foram grandes.
Assustou os empresários e há iminência de
as indústrias abandonarem o sistema. O labor
praticado pelos detentos do regime fechado
e semiaberto tem por base fundamental
qualificá-los e viabilizar o direito de
ressocialização (arts. 114 e 126 da LEP), eixo
principal da pena, propiciando-lhe vida digna
durante e após o cárcere.
Portanto, se não olharmos para o futuro, ressocializando o
recluso, andaremos para trás e a nossa sina será a construção de mais e mais penitenciárias em detrimento de escolas.
Ou salvamos o presente ou afundaremos no porvir. Sensatez
faz-se necessária em toda e quaisquer áreas.

EXPRESSAS

Homenagem

No dia 7 de dezembro foi realizada a solenidade de
descerramento das fotos do ex-presidente da AMC,
desembargador Odson Cardoso Filho, e do ex-diretor-geral da Esmesc juiz Cláudio Régis Figueiredo e
Silva. Magistrados presentes puderam acompanhar a
alegria dos homenageados diante do simbolismo do
evento. A presidente da AMC, juíza Jussara Wandscheer, enalteceu o trabalho realizado pelos dois e destacou a importância do esforço de todos em prol do
associativismo.

Novo Desembargador

O magistrado José Maurício Lisboa tomou posse no
cargo de desembargador, em solenidade realizada no
dia 6/11, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina Ele
ocupa a vaga aberta com a aposentadoria do desembargador Ronaldo Moritz Martins da Silva. Juiz de direito de 2º grau, Lisboa recebeu pelas mãos da mãe
a medalha e o diploma da Ordem do Mérito Judiciário
Catarinense. Ele segue os passos e o legado deixado
pelo pai, juiz José Joaquim Lisboa, já falecido.

O juiz de direito Paulo Marcos de Farias foi indicado pelo
Supremo Tribunal Federal – STF para compor o Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP. O magistrado será sabatinado pela Comissão de Constituição e
Justiça e terá que ser aprovado pelo Plenário do Senado
Federal. Após a aprovação, ele será nomeado e empossado pelo presidente do CNMP, Augusto Aras.

Posicione a câmera do celular sobre o código para ler a matéria.

Posicione a câmera do celular sobre o código para ler a matéria.

Destaque ao esforço coletivo foi dado também pelo
desembargador Odson, que esteve na presidência da
AMC entre os anos de 2015 e 2018: “Eu gostaria que
no lugar da minha foto houvesse outra, onde todos os
colegas que me ajudaram estivessem juntos, naquela
pose dos times de futebol”, brincou.
Posicione a câmera do celular sobre o código para ler a matéria.

Conselho do MP

Farias é juiz titular da Vara do Tribunal do Júri da comarca da Capital desde 2011. Em 2014, ela recebeu o prêmio de unidade com a menor taxa de congestionamento
do país. O magistrado trabalhou no gabinete do ministro
Jorge Mussi, no STJ, em 2015, e desde 2016 compõe o
quadro de juízes auxiliares do STF, com atuação no curso da Operação Lava Jato, junto aos gabinetes dos ministros Teori Zavascki (2016) e Edson Fachin (2017-2019).
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Programa Novos Caminhos
prepara adolescentes para o futuro

INFÂNCIA E
JUVENTUDE

Jovens acima de 14 anos e com poucas chances de adoção recebem capacitação técnica
para iniciarem uma vida autônoma a partir a maioridade

Débora Claudio

Em Rio do Sul, 15 adolescentes do município e de Vidal Ramos, Taió e Presidente Getúlio concluíram a participação no projeto neste ano.

Se iniciar no mercado de trabalho é difícil para qualquer jovem, imagine para
aqueles que passam a infância e a adolescência num abrigo e que precisam
garantir a própria independência financeira aos 18 anos, quando acaba o período de acolhimento. Essa é a situação,
hoje, de mais de 400 jovens em Santa
Catarina. Para auxiliá-los neste desafio,
foi criado, em 2013, o Programa Novos
Caminhos, que oferece cursos de capacitação pessoal e profissional e promove os primeiros contatos entre os jovens
e o mercado de trabalho.
Com seis anos de funcionamento, o programa contabiliza mais de 800 adolescentes atendidos, treinados e capacitados em cursos de Postura Profissional,
Informática Básica, Mecânica de Automóveis, Moda e Empreendedorismo,
escolhidos pelos alunos de acordo com
suas habilidades.
Para destacar seus resultados positivos,
desde o início de novembro estão sendo
realizadas solenidades de formatura dos

alunos que concluíram os cursos oferecidos neste ano pela Fiesc, SESI, Senac,
Senai e Fecomércio, entidades que integram o programa.

Nestes encontros foram
homenageados os
formandos, as equipes
técnicas que atuam nos
abrigos e nas instituições e
as empresas parceiras, já
que o trabalho integrado é
essencial para que os jovens
tenham capacitação para o
mundo do trabalho e preparo
para a vida fora das casas de
acolhimento.
As empresas prestam apoio durante a
realização dos cursos e também oferecem vagas para que possam iniciar
uma carreira profissional. O juiz Giancarlo Bremer Nones, titular da Vara da
Infância e Juventude da Comarca de
Criciúma, destacou que a homenagem

é uma celebração dos impactos positivos do programa na região Sul e em
todo o Estado.
Em Blumenau, a juíza Quitéria Tamanini Vieira Péres, diretora do Foro da Comarca, falou da importância do programa e agradeceu a todos os envolvidos
no dia a dia dos alunos. "A vida encolhe
ou se expande, na medida, na proporção da nossa coragem. Eu desejo que
vocês tenham muita coragem na vida,
para enfrentar o que for preciso, mas
que acima de tudo, ao enfrentar as pedras e os desafios, que vocês queiram
que a vida se expanda como ela tem que
ser e não se encolha. Porque coragem,
vocês sabem, não falta em vocês", disse
a magistrada, ao citar uma frase da escritora francesa Anaïs Nin para incentivar os adolescentes.
Em Lages, uma jovem de 17 anos, teve
a oportunidade de se qualificar. Depois
de um ano e meio trabalhando no Max
Supermercado, tem expectativa de ser
efetivada. Ela passou por diferentes

“Os resultados alcançados pelo programa são alentadores e positivos.
Justo aqui é realçar o trabalho dos magistrados de Santa Catarina - desbravadores desse programa - como o desembargador Sérgio Heil, e,
atualmente, a desembargadora Rosane Portela Wolff, coordenadora estadual da Infância e Juventude, e a juíza Ana Paula Amaro da Silveira,
diretora do Depto. da Infância e Juventude da AMC. E ainda o empenho dos juízes da Infância e Juventude e equipes técnicas regionais e
entidades parceiras. Eles deram e dão plena executividade ao Novos
Caminhos.”
Desembargador aposentado Alcides Aguiar - 2º vice-presidente da AMC

funções no período em que estagiou no
estabelecimento. “Não fosse a passagem pelo abrigo e pelo Programa, não
teria essa oportunidade. Adquiri experiência em várias áreas. Acrescentou
muito pra mim. Consegui ajudar meu
marido a comprar a nossa casa e um
carro“, explicou a jovem que tem um filho de nove meses.
O Novos Caminhos é uma iniciativa da
Coordenadoria Estadual da Infância e
da Juventude – CEIJ do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, da Associação
dos Magistrados Catarinenses - AMC e
da Federação das Indústrias do Estado
de Santa Catarina - FIESC. Hoje também integram o programa a Ordem dos
Advogados do Brasil de Santa Catarina
- OAB-SC, o Ministério Público de Santa Catarina - MPSC, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de
Santa Catarina - Fecomércio, a Associação Catarinense de Medicina - ACM e
a Fundação de Estudos Superiores de
Administração e Gerência – Fesag.

“O Novos Caminhos nasceu com o propósito de ofertar aos adolescentes acolhidos a possibilidade de profissionalização e encaminhamento
para o mercado de trabalho, visando a preparação para uma vida autônoma. Ao longo dos anos novos parceiros foram aderindo ao programa
e ampliando as ofertas de educação, assistência e profissionalização.
Este ano, segundo dados do Senai, foram atendidos 622 jovens. Outros
183 foram inseridos no mercado de trabalho, seja como jovem aprendiz, estágio ou efetivos e 121 empresas foram envolvidas. Nosso agradecimento especial a todos que diariamente se dedicam a garantir a
estes jovens um presente digno e um futuro melhor.”
Juíza Ana Paula Amaro da Silveira,
diretora do Depto. da Infância e Juventude da AMC
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As feridas que ninguém vê
Livro lançado por juíza aborda o dano psíquico como crime de lesão corporal

A experiência de quase cinco anos no
Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital levaram a juíza Ana Luisa Schmidt
Ramos ao trabalho que resultou no livro
“Violência Psicológica contra a mulher –
o dano psíquico como crime de lesão corporal”. A magistrada conta que observava,
nas vítimas, alguns sinais que iam além
da violência física, mas até então, não havia processos que tratassem da violência
psicológica. “Sem nenhuma ação versando especificamente sobre o tema, isso
me intrigava e instigava. Naquele tempo,
me questionava porque tantas mulheres
permanecem nestes relacionamentos tão
conflituosos, violentos e opressores”, relata a autora, agora no 1º Juizado Especial
Cível do Foro Desembargador Eduardo
Luz, na Capital.
Em resposta a essa questão, Ana Luisa
decidiu voltar à universidade e cursar
a faculdade de psicologia. Na primeira
oportunidade de realizar um trabalho de
pesquisa, não teve dúvidas: o tema seria
violência psicológica contra a mulher.

O trabalho tratou do
dano psíquico como um
configurador de lesão
corporal, previsto no artigo
129 do Código Penal como
“ofender a integridade
corporal ou a saúde
de outrem”.

A magistrada trabalhou a partir da definição de saúde dada pela Organização
Mundial da Saúde (OMS), que prevê o
bem estar físico, mental e social da pessoa. Assim, defende que o dano psíquico
está englobado neste conceito. “Então
toda vez que houver uma ofensa à saúde
mental de alguém, pode estar configurado sim, o crime de lesão corporal”, conclui Ana Luisa.
Porém, o tema exigia ainda muitos desdobramentos como, por exemplo, a delimitação dos sintomas que poderiam caracterizar o dano psíquico. O crime de
lesão corporal é uma lesão física e, por
isso, deixa vestígios que podem ser observados e registrados por meio de um laudo
médico que estabelece a relação entre as
lesões e o depoimento da vítima. No caso
do dano psicológico, um laudo também
seria exigido.

Um psicólogo seria o
responsável por avalizar a
probabilidade dos sintomas
apresentados pela vítima
estarem relacionados à
violência psicológica sofrida
no ambiente doméstico.
Para elencar os prováveis sintomas a serem considerados, a juíza buscou auxílio
na literatura do campo da Psicologia. O estudo concluiu que o dano psíquico estaria

caracterizado se fossem observados sintomas relacionados ao transtorno de estresse pós-traumático, diagnosticado através
de critérios da Organização Mundial da
Saúde - OMS. Esse é um distúrbio estressor, relacionado a um evento específico.
Em novembro, a magistrada participou do
XI Fórum Nacional de Juízas e Juízes de
Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher – Fonavid, em São Paulo e apresentou seu trabalho para colegas do meio jurídico. E também em Imperatriz, no Maranhão, a convite do Ministério Público de lá.

“Acredito que estas pessoas
sentem a mesma angústia
pela falta de um critério
específico na caracterização
da violência psicológica”,
avalia. “E o livro traz um
caminho a ser seguido:
o laudo psicológico deve
ser feito como produção
antecipada de provas, o que
pode embasar denúncia
pelo Ministério Público,
acrescida de provas durante
a instrução processual.
Assim, o juiz tem condições
de prolatar com segurança a
sentença”, explica.
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Sandra de Araujo

A juíza Ana Luisa Juíza atuou por cinco anos no Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Relacionamentos
conflituosos
Um dos elementos mais comuns nos casos de violência doméstica é o chamado
“ciclo da violência”. O conceito foi cunhado pela psicóloga americana Lenore Walker, e prevê três fases: tensão, explosão
e calmaria. Primeiro, há a tensão no relacionamento até que a explosão resulta
em agressões e, na sequência, há a fase
de pedido de perdão e aceitação pela
mulher. Pela teoria, este ciclo se repete
por várias vezes e, quanto mais ele ocorre, mais difícil fica para a pessoa sair do
relacionamento.

A magistrada avalia que a
violência psicológica pode
ser até pior para a mulher,
porque tem consequências
mais devastadoras do que
uma violência física leve. “O
tratamento é mais demorado
e muitas mulheres não
percebem que são vítimas.
Muitas até se acham
culpadas das situações que
sofrem”, explica a autora.
Mesmo assim, a juíza aponta que mais
importante do que a vítima se reconhecer
na situação, é o poder público estar prepa-

rado para acolher estas mulheres. “A rede
de atendimento precisa estar preparada e
as instituições têm que ter condições para
isso. Senão, estaremos revitimizando estas pessoas, porque se vítima não está
sendo bem recebida e acolhida, ela volta
para o que ela conhece”, pondera.
“Quando você está numa circunstância ruim e encontra outra coisa ruim,
aprende que não adianta se mexer, não
adianta sair do lugar porque não vai ter
saída. A pessoa para sair de um ciclo de
violência, em que ela está oprimida ou
violentada, precisa olhar para frente e
ter fé no futuro e acreditar que saindo
dali, algo muito bom e melhor vai acontecer”, finaliza a juíza.

Sentença: um precedente para
casos de violência

No final de setembro deste ano, a juíza Ana Luisa viu o resultado
concreto de seu trabalho retratado na sentença do magistrado
Marcelo Volpato de Souza, atual titular do Juizado da Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital.
A partir de laudo psicológico fundamentado, ele condenou um
ex-marido à pena de sete anos de detenção pelos crimes de lesão
corporal contra idosa e dano qualificado. O casal conviveu por
nove anos, sempre com registros de agressão verbal e psíquica
contra a mulher.

“A sentença passa a ser um precedente para outros casos semelhantes a esse”, afirmou a juíza. “Não podemos deixar isso no
silêncio. Não acredito no Direito Penal como a cura para todos
os males, que isso vá resolver a questão. Não. Pelo contrário.
Acho que o Direito Penal tem que ser o último caminho a ser
perseguido, mas a partir do momento em que há violência, não
pode ser esquecido”, enfatizou Ana Luisa.

Posicione a câmera do celular sobre o
código para acessar a pesquisa
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O tesouro escondido nas
mensagens de celular
Governos, empresas e o Poder Judiciário discutem os limites – e as brechas – dos sistemas
que prometem garantir a privacidade dos cidadãos no uso da Internet.

Quantas mensagens você recebeu e enviou hoje, pelo celular, antes de parar
para ler esse texto? Fotografias que registram o crescimento do bebê da família, áudios gravados para combinar um
jantar no fim de semana, documentos
de trabalho, vídeos da última viagem, ou
simplesmente inúmeros textos breves
que substituem as ligações que éramos
acostumados a fazer até pouco tempo
atrás…
Boa parte desse volume cada vez maior
de conteúdo que circula por aplicativos
de mensagens online pode parecer trivial, mas a verdade é que essas mensagens escondem um verdadeiro tesouro.
Elas indicam padrões de comportamento e de consumo, revelam preferências
políticas e, em alguns casos, podem ajudar a esclarecer crimes. Para empresas e
governos, o acesso a essas informações
pode representar uma perigosa possibilidade de domínio financeiro, político e
social ou, por outro lado, pode garantir o
acesso a informações que ajudem a identificar e punir criminosos. Porém, para
os usuários, o interesse em manter esse
tesouro bem guardado tem a ver com o
direito à comunicação e à privacidade.

As relações entre o direito à privacidade
e o interesse no acesso a informações
podem ser discutidas do ponto de vista político e econômico, mas é no campo judicial que suas implicações aparecem de forma mais prática. Isso porque
é comum, na rotina do trabalho forense,
que juízes aceitem pedidos de quebra de
sigilo de informações compartilhadas
por aplicativos de trocas de mensagens,
como o Whatsapp e o Facebook, com o
objetivo de obter provas ou informações
determinantes para o esclarecimento de
crimes.
Diversos aspectos relacionados a esse
tema foram discutidos por magistrados
catarinenses durante o curso “Redes Sociais, métodos de controle e segurança
da informação”, realizado pela Academia
Judicial do TJSC no mês de novembro.
Entre os palestrantes estavam magistrados e especialistas da área de engenharia de segurança de sistemas. Um dos
organizadores do curso, o juiz Luís Felipe Canever também palestrou sobre aspectos técnicos e legais da Internet.
“A tecnologia hoje permeia tudo na nossa rotina e por isso é natural que a gente

tenha essas questões também no meio
de uma investigação”, destaca o magistrado. Para ele, é importante que os juízes tenham conhecimento sobre como
funcionam os sistemas para que saibam
o que é possível exigir em uma decisão
judicial.

sim, se a mensagem fosse interceptada
no meio do caminho, o leitor intrometido
não seria capaz de descobrir a estratégia registrada na mensagem. O mesmo
ocorre hoje com qualquer pessoa que
queira transmitir uma mensagem por
meios virtuais.

“Nós trabalhamos com o
limite da técnica, ou seja,
o juiz não deve determinar
aquilo que é tecnicamente
impossível para o sistema.
Pedir para quebrar um
sistema de criptografia, por
exemplo, é o mesmo que
determinar que chova para
cima”, aponta Canever.

Com essa analogia, o engenheiro de sistemas especialista em criptografia Fábio
Maia explica o que é um sistema criptografia. “Para garantir que uma mensagem não seja lida por qualquer pessoa,
é necessária alguma forma de codificação”, aponta. O especialista explica que
existem dois tipos de criptografia na internet: a simétrica ocorre quando duas
pessoas – emissor e destinatário – compartilham uma chave capaz de traduzir
o código. Elas podem escrever mensagens codificadas entre si sem problemas
porque ambas são capazes de “traduzir”
os códigos com a chave. O problema da
criptografia simétrica é que esta chave
precisa ser enviada para as duas pessoas pela Internet e, neste caminho, corre
o risco de ser interceptada.

O que é criptografia?
Imagine como um rei, na Idade Medieval, compartilhava estratégias de guerra
por meio de mensagens escritas, carregadas por um mensageiro a cavalo. Para
garantir que a informação não se espalhasse antes de chegar ao destinatário,
era necessário escrever em códigos. As-

Por isso, um sistema mais complexo é
chamado de criptografia assimétrica.

Nele, um sistema gera duas chaves para
cada usuário. Um exemplo pode ajudar
a compreender: O usuário X tem duas
chaves: a primeira é pública e pode ser
usada por qualquer pessoa que queira
codificar uma mensagem para o usuário X. Ao receber uma mensagem codificada por sua chave pública, o usuário X
será capaz de decodificá-la usando uma
segunda chave, à qual apenas ele tem
acesso. Portanto, qualquer pessoa que
receba esta mensagem não será capaz
de decodificá-la, porque não terá acesso
à chave privada de X.
O aplicativo de mensagens Whatsapp,
por exemplo, utiliza o sistema de encriptação assimétrica de forma que “chaves”
sejam partilhadas apenas entre os usuários emissor e destinatário da mensagem. Assim, o operador do sistema - a
empresa Whatsapp - não tem acesso ao
conteúdo das mensagens.

O que é possível saber?
O curso oferecido pela Academia Judicial
contou também com a participação de
diretores do Facebook e do Whatsapp,
que explicaram como funciona o contato
dos juízes com as empresas e quais informações podem ser fornecidas em casos
de investigação. Os dois aplicativos contam com canais de informações criados
exclusivamente para receber os pedidos
de acesso às informações por decisão
judicial.

Rick Cavalieros, diretor do
programa de relacionamento
do Facebook com
autoridades de investigações
criminais, explicou que é
possível, para as empresas,
verificar apenas os
chamados metadados, ou
seja, informações sobre a
mensagem e não o conteúdo
em si.
São considerados metadados, por exemplo, a data e a hora da última atividade
do usuário no aplicativo, informações
sobre a região de acesso e, em alguns
casos, o número de identificação do dispositivo usado para acessar o aplicativo.
Com essas informações, é possível que
os investigadores façam o mapeamento
de pessoas envolvidas em um grupo suspeito ou de sua área de atuação. “Muitas vezes esses dados não servem como
provas no processo, mas ajudam a identificar suspeitos e a chegar até eles”, explica o juiz Luís Felipe Canever.

9

O JUDICIÁRIO

DEZEMBRO DE 2019

Casos emblemáticos
Emblemáticas, nesse contexto, foram
as duas ocorrências de bloqueios ao
Whatsapp, em 2016. Por decisão judicial, o aplicativo parou de funcionar em
todo o Brasil depois que a empresa não
atendeu aos pedidos de informações feitos por uma juíza do Rio de Janeiro e por
um juiz do Sergipe. Ambos haviam solicitado acesso ao conteúdo de conversas
de usuários que ajudariam em uma investigação criminal mas, nos dois casos,
a empresa alegou que era impossível verificar as conversas devido ao sistema de
criptografia usado pelo aplicativo.
O conflito entre o interesse das operadoras de serviços de mensagens, como por
exemplo o Whatsapp, em resguardar a
privacidade dos usuários e a preocupação de magistrados em solucionar processos criminais chegou ao Supremo
Tribunal Federal. Duas ações que ainda
aguardam julgamento na Corte (ADPF
403 e ADI 5527) questionam os dispositivos legais que dão suporte jurídico
à concessão de ordens judiciais para o
fornecimento de conteúdo de comunicações privadas. O assunto foi discutido
também em uma audiência pública promovida pelo STF especialmente para
tratar deste tema, em 2017.
A principal lei questionada nestes processos é o chamado Marco Civil da Internet, aprovado em 2014 e que prevê o
princípio da privacidade na web, ou seja,
a garantia de inviolabilidade das comunicações dos usuários. Ele garante que as
empresas nacionais e estrangeiras que
operam no país têm o dever de sigilo das
informações dos usuários, mas prevê a
quebra desta garantia, no artigo 10: “o

conteúdo das comunicações privadas
somente poderá ser disponibilizado
mediante ordem judicial”.
Para tornar possível o acesso ao conteúdo das mensagens, Fabio Maia explica
que as empresas teriam que criar “brechas” nos sistemas de segurança capazes de garantir acessos eventuais por
autoridades. Para ele, porém, este seria
um erro.

“Um sistema de criptografia
é como uma sala sem portas.
Ao criar exceções de acesso,
é como se fossem colocadas,
nesta sala, portas com travas
que só uma decisão judicial
seria capaz de abrir. Mas se
há uma trava, existe o risco
de que ela seja arrombada
por pessoas que podem não
ter boas intenções com o uso
das informações”, opina.
Para o juiz Luís Felipe Canever a eficácia de medidas que obriguem as empresas a oferecer alternativas de acesso
ao conteúdo das mensagens é questionável porque vai gerar a migração dos
usuários para outros sistemas, mais seguros. “É um jogo de gato e rato. Até
poucos anos atrás, conseguíamos muitas provas por meio da interceptação
telefônica, até que os criminosos perceberam isso, pararam de falar no telefone e migraram para sistemas mais
seguros. Tornar o whatsapp vulnerável,
por exemplo, vai forçar a mudança para
outros sistemas”, conclui.

Mudanças previstas
A interceptação de mensagens virtuais
é um dos temas discutidos no chamado Pacote Anticrime, que tramita na Câmara dos Deputados. A proposta surgiu
a partir de três diferentes iniciativas:
dois projetos de Lei apresentados por
comissões de juristas, reunidos no PL
10372/2018, e o projeto encaminhado
pelo Ministro da Justiça Sérgio Moro
(PL 882/19). O documento apresentado
por Moro prevê uma mudança na Lei n.º
9.296/1996, que trata de interceptações
telefônicas, para incluir a possibilidade
de “interceptação de comunicações em
sistemas de informática e telemática”
por qualquer meio tecnológico disponível. O texto pretende também “incluir a
apreensão do conteúdo de mensagens e
arquivos eletrônicos já armazenado em
caixas postais eletrônicas".
Também o Plano Nacional de Política
Criminal e Penitenciária, elaborado pelo
Conselho Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias (CNPCP), sugere
a possibilidade de “apreensão do conteúdo de mensagens e arquivos armazenados em caixas postais eletrônicas”,
conforme previsto no projeto de lei do
Pacote Anticrime. O juiz Márcio Schiefler Fontes, integrante do Conselho e
presidente da comissão que elaborou
o Plano, lembra que esse é um debate
mundial e acredita na construção de alternativas para resolver o atrito entre o
acesso aos dados e o direito à privacidade. “Não é um assunto que será resolvido de forma simples, mas é fato que
precisamos de definições mais claras na
legislação brasileira”, aponta.
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Mais que um abrigo,
uma referência familiar
Lar Recanto do Carinho é uma referência no atendimento às crianças portadoras do vírus HIV

Sandra de Araujo

O ambiente é preparado com carinho para lembrar uma casa.

Há 27 anos, quando foi criado, o Lar Recanto
do Carinho era apenas uma casa de seis cômodos no Bairro de Coqueiros, em Florianópolis, organizada para abrigar crianças portadoras de HIV, muitas vezes abandonadas pela
família por medo e preconceito. Hoje, a entidade é uma referência no atendimento dedicado não apenas às crianças, mas também
aos jovens ex-abrigados. Muitos dos que já
passaram pelo Lar mantém com a equipe da
instituição um vínculo de carinho que faz juz
ao seu nome.
O Lar Recanto do Carinho fica localizado próximo ao Hospital Infantil, em Florianópolis, e
conta com 27 funcionários 24 horas por dia.
São atendidas 15 crianças na Casa de Acolhimento, três deles acamados, além de 50
crianças na creche. A entidade também presta assistência continuada a 15 famílias compostas por ex-acolhidos quando necessitam
de alimentação, material escolar e, em especial, apoio emocional.
Márcia Lange Rila trabalha no Lar desde a
fundação, no início da década de 1990. Naquela época, deixou o Grupo de Apoio e Prevenção à Aids – Gapa, para dedicar-se a atender às crianças que nasceram com o HIV.
“É um projeto de vida e estou num lugar em
que não tem rotina. Ainda assim, saio daqui
e agradeço”, resume Márcia. Ela calcula que
mais de mil crianças já passaram pela instituição. Nove faleceram e muitos foram adotados

ainda bebês ou mesmo com mais idade. Uma
parte deles negativou o vírus. Alguns dos que
completaram a maioridade e deixaram o Lar
mantém contatos frequentes, o que é visto
por Márcia como uma alegria.

“Vários deles já se casaram e agora
consideram a instituição como uma
extensão da família. Alguns, quando
tiveram seus filhos, me ligaram na
hora de ir à maternidade. Fui eu
quem acompanhou ao hospital”,
conta Márcia.
“Salário algum pode recompensar o bem que
executaram em nossas jornadas, ao trazer
conhecimento à nossa existência. Quem por
muitas vezes nos ensinou o que seria ensinado por nossas mães?” disse, em mensagem
à nossa equipe de reportagem, uma jovem já
abrigada pelo Lar que prefere identificar-se
apenas como Manoela. “Foram tantos planejamentos, noites mal dormidas e quanta paciência para cuidar de tantas crianças. Palavra
alguma pode descrever a gratidão que sentimos”, acrescentou.
Outra jovem que passou pelos cuidados do Lar
Recanto do Carinho, identificada como Priscila, contou que reconhece toda a ajuda recebida, especialmente durante um período em que
ela e o marido estiveram desempregados.

Faltam recursos
A falta de recursos financeiros é um problema constante na Instituição. Com a verba recebida da Prefeitura de Florianópolis
e o resultado de vendas no Bazar a instituição cobre apenas 60% das despesas
mensais. Recentemente, uma reforma no
sistema elétrico do prédio foi possível por
meio da liberação de R$ 36 mil do Fundo
de Transações Penais do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.

Para manter a instituição
funcionando, as contribuições
voluntárias são fundamentais. O
presidente do Lar, o procurador
de Justiça aposentado Nuno
de Campos destacou essa
importância quando conversou
com magistrados durante o
lançamento do livro “Verdades
Movediças” e o relançamento
de “50 Tons de Poesia”, do
desembargador Luiz Felipe
Siegert Schuch, em setembro
deste ano.
Esta iniciativa ocorreu durante o Congresso Estadual de Magistrados promovido pela
AMC e que reuniu 250 juízes.
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O presidente do Lar, Nuno de Campos, conversou com magistrados ao lado do desembargador Luiz Felipe Siegert Schuch.

A obra “50 Tons de Poesia”, de 2015,
já teve o direito autoral cedido para Lar
Recanto do Carinho e foi relançada pelo
magistrado para alavancar as vendas e
auxiliar novamente a Instituição. Os recursos relacionados à venda dos livros
já foram entregues pelo magistrado, juntamente com mais exemplares para comercialização pela própria instituição.

O milagre Leonardo
Leonardo Meichioretto tem 28 anos e
uma história de luta pela vida e contra
o preconceito. Sua mãe biológica descobriu que era portadora do HIV ao receber o diagnóstico do filho. Sem lembranças da mãe e distante do pai, foi criado
no Recanto do Carinho. Dos tempos em
que esteve no Lar, fala com carinho dos
amigos que teve ali. Porém, demonstra
tristeza ao falar do preconceito que sofriam na escola.

“Nos discriminavam,
isolavam, rejeitavam”, fala
referindo-se aos demais
alunos do colégio que
frequentavam. “Somos a
primeira geração de crianças
com HIV e por isso tivemos
mais dificuldades. Hoje
tem muito mais recurso do
Estado, medicamentos e
auxílio de organizações nãogovernamentais”, pondera.

Sandra de Araujo

Após deixar o abrigo, aos 18 anos, Leonardo passou um tempo sem contato com
a instituição e teve os problemas de saúde
agravados. O médico que o atendia procurou Márcia e disse que o quadro dele era
grave: tinha câncer nos ossos. Preocupada, a coordenadora conseguiu trazer Leonardo para a Instituição onde foi recebido
e cuidado por toda a equipe. Mesmo com
o quadro pessimista, o carinho e a dedicação do grupo deram resultado. Leonardo
fez quimioterapia, recuperou-se. E, com
previsão de ficar em uma cadeira de rodas, fez uma cirurgia no quadril e hoje caminha normalmente.
Leonardo é apontado como um milagre
por superar tudo isso. Casado, com uma
filha, nunca mais deixou de ter contato
com o Lar Recanto do Carinho. Como
voluntário, auxilia nos cuidados com o
jardim e em pequenos serviços e reparos que necessitam.

Veja a matéria sobre o lançamento do
livro do desembargador Luiz Felipe
Siegert Schuch

Leonardo faz trabalho voluntário para retribuir o carinho e atenção recebidos

Quer ajudar o Recanto do Carinho?
Saiba como ajudar!
Faça uma visita, na Rua Rui Barbosa, 810, Agronômica,
Florianópolis/SC
Telefone - (48) 3228-0024
Ou encaminhe mensagem para larecantodocarinho@gmail.com
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Alunos da Esmesc visitam
instituições do judiciário em Brasília
Roteiro da viagem incluiu as sedes dos principais órgãos julgadores, o Congresso Nacional e
os prédios simbólicos da cidade

Arquivo Esmesc

No STJ, conheceram a história e a estrutura do órgão julgador

No mês de setembro, alunos da Esmesc
viajaram até Brasília para conhecer as
principais instituições nacionais ligadas
aos poderes executivo, legislativo e judiciário. O roteiro “Brasília Jurídico” foi
acompanhado pelo juiz Rudson Marcos,
diretor-geral da Escola, pela juíza Andréia
Regis Vaz, diretora de ensino, e pela coordenadora-geral Anne Elize da Silva.
As visitas pelos órgãos que compõem o
Poder Judiciário brasileiro incluíram o
Supremo Tribunal Federal e o Superior
Tribunal de Justiça, onde os alunos e diretores da Esmesc foram recebidos pelo
ministro catarinense Jorge Mussi e puderam conhecer a história e a estrutura do
órgão julgador.
O Tribunal Superior Eleitoral - TSE também fez parte do roteiro e os alunos puderam aprender como ocorre a tramitação dos processos. A visita foi marcada,
ainda, pelo lançamento da primeira edição da Revista de Jurisprudência do Colégio Permanente de Juristas da Justiça
Eleitoral (Copeje) que homenageou a
presidente da Corte, ministra Rosa WeArquivo ESMESC

ber. Também esteve presente o corregedor-geral eleitoral, ministro Jorge Mussi.
No Tribunal Superior do Trabalho - TST,
os alunos assistiram à sessão, visitaram
o memorial e o plenário principal. Já no
Superior Tribunal Militar, o grupo foi recebido com palestra do ministro Brigadeiro do Ar reformado Cherubim Rosa Filho.
Os alunos estiveram ainda na sede da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB e no
Tribunal Regional Federal da 1ª Região TRF-1, onde estiveram em contato com o
desembargador Néviton Guedes e com a
juíza federal Kátia Balbino.

A aluna Estér Corrêa Coelho
conta que terminou a viagem
ainda mais motivada para
se aprofundar nos estudos.
“Todos os acadêmicos,
advogados, juízes e servidores
deveriam conhecer Brasília,
especificamente os Tribunais
e o Congresso Nacional,
pois lá se vê a Constituição
Federal ‘na prática’ o que
é essencial para sabermos
sobre o funcionamento do
nosso país”, aponta.

Roteiro incluiu história e
arquitetura
Além do conhecimento jurídico, a viagem
proporcionou a oportunidade de apreciação da arquitetura singular de Brasília.
O grupo esteve na Catedral Metropolitana de Brasília, projetada pelo arquiteto
Oscar Niemeyer e inaugurada em 1970.
O engenheiro Joaquim Cardozo foi o
responsável pelo cálculo estrutural que
permitiu a construção com imponentes
vitrais transparentes, obra monumental
de Marianne Peretti.

Grupo acompanhou o lançamento da 1ª edição da Revista de Jurisprudência do Copeje

Um tempo da agenda foi dedicado a conhecer um pouco da história do funda-

dor da Capital Federal. Os alunos visitaram o Memorial JK, também projetado
pelo arquiteto Oscar Niemeyer e que
guarda o acervo pessoal do ex-presidente e fotografias da construção da cidade.
A obra foi inaugurada em 1981, por iniciativa de Sarah Kubitschek.

No roteiro de estudos
“Brasília Jurídico” teve
destaque também o
Congresso Nacional,
composto pela Câmara dos
Deputados e pelo Senado
Federal, onde os alunos
da Esmesc conheceram a
estrutura e atribuições do
Poder Legislativo.
Outros pontos importantes percorridos
pelo grupo foram o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Academia Nacional de Polícia - ANP, responsável pela
capacitação de servidores da Polícia Federal e reconhecida como uma das melhores do mundo, e a Advocacia Geral da
União. Eles foram recebidos na Escola
da AGU pela Procuradora Federal Adriana Venturinni.
"A viagem de estudos trouxe método pedagógico diferenciado, de vivência e integração dos professores e dos estudantes. Buscamos a inovação em ambientes
de aprendizagem significativos, com ampliação das questões didáticas que estão
envolvidas no dia a dia de nossa Escola
e na formação de futuros magistrados",
relata a juíza Andréia Regis Vaz, diretora
de Ensino da Esmesc.
Para o juiz Rudson Marcos, diretor-geral da Escola, essa foi uma oportunidade ímpar de conhecer as instituições máximas do País. “Fomos bem recebidos
pelos locais em que passamos. A experiência irá acrescentar conhecimento a
todos os alunos que participaram da viagem de estudos”, avalia o juiz.

