EDITORIAL
Em momento duplamente especial, coincidente com o
jubileu de prata de nossa Escola e com o último ano de minha
gestão frente à direção-geral da instituição, tenho a honra de
apresentar mais uma edição da Revista da Escola Superior da
Magistratura do Estado de Santa Catarina.
Voltada para o desenvolvimento de um perfil diferenciado,
a Esmesc prepara sólida base de conhecimentos gerais que
permitem uma compreensão mais ampla da formação técnica
e humanística, estimulando o pensamento crítico e sensibilizando para as questões sociais, culturais e éticas presentes na
vida do cidadão e na atividade do magistrado.
Ao longo de seus 25 anos de existência, a Esmesc
conquistou maturidade acadêmica, fruto de seu constante aprimoramento e modernização, semeando valores fundamentais
para a formação de magistrados comprometidos com a construção de uma sociedade justa e democrática.
Publicado anualmente desde 1995 e oferecido a toda a
comunidade jurídica que procura subsídios para questões afetas
à vida forense, o periódico traz temas variados que desafiam a
inteligência do leitor e contribuem à construção do pensamento
jurídico e à formação acadêmica. A Revista é fruto da produção
intelectual de magistrados, professores, juristas e estudantes de
nosso Estado.
Também disponível em versão digital, a Revista Eletrônica,
pioneira entre as Escolas da Magistratura do Brasil, é confeccionada através do Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas
(SEER) e serve de ferramenta de divulgação de trabalhos cienREVISTA DA ESMESC, v. 18, n. 24, 2011
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tíficos por meio do Portal de Periódicos da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES.
A produção intelectual de nossos colaboradores, sintetizada nos excelentes artigos inéditos integrantes de mais este
compêndio que a Escola entrega ao mundo jurídico, oferece
suporte acadêmico e de conteúdo, servindo como facilitador
do processo de ensino e aprendizagem e, ao mesmo tempo, de
desempenho profissional.

Silvio José Franco
Diretor Geral
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