5

APRESENTAÇÃO
A publicação de uma revista científica é sempre momento especial
para aqueles que se dedicam à pesquisa e ao estudo de temáticas afetas
a uma área do conhecimento. É, certamente, oportunidade sublime na
difusão do saber, no compartilhamento de informações, mesmo porque
“Não existe transformação sem aprendizado e conhecimento” (Aristóteles).
Torna-se extremamente gratificante saber que a Escola Superior da
Magistratura do Estado de Santa Catarina (Esmesc), ao completar 35
anos de trabalhos prestados à formação jurídica, e sendo muitos dos
magistrados de Santa Catarina egressos dos seus quadros, mais uma vez
lança sua Revista, publicada anualmente.
A Revista da ESMESC destes 35 anos inaugura uma nova fase na
Escola. É a primeira Revista totalmente eletrônica, lançando a Esmesc
de modo definitivo também no ambiente virtual, campo, a propósito, no
qual a partir do segundo semestre deste ano (2021) passamos igualmente a realizar nossos cursos regulares (Módulos Conteúdos Jurídicos,
Práticas Jurídicas e Residência Judicial).
Se a magistratura e o sistema de Justiça precisam acompanhar as
novas tecnologias e respirar os ares da modernidade (aí estão os robôs humanoides recém anunciados e que não me deixam mentir), como
efetivamente necessitam, também a Esmesc se prepara para continuar
na vanguarda do ensino preparatório ao concurso da magistratura do
Estado, fazendo-o, agora, inclusive neste presente, mas ainda desconhecido, inesgotável ambiente virtual.
Enfim, é um novo momento. Se a Pandemia que nos atingiu de modo
inesperado é – como é – irresistível (assim foi no mundo todo), aqui
na Esmesc nós percebemos as dificuldades daí surgidas e criamos
oportunidades, facilidades e desenvolvimento de competências
pedagógicas para os nossos discentes. Não nos resignamos, em absoluto!
E é justamente por isso que tenho a certeza de que esta Revista, em
especial, sobretudo pelos temas selecionados e pela qualidade dos auRevista da ESMESC, v.28, n.34, 2021
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tores, não representa apenas 35 anos de bons serviços à comunidade
acadêmica e jurídica. O presente periódico científico verdadeiramente
exprime toda a competência e expertise da Escola na preparação ao
concurso da magistratura do Estado de Santa Catarina. Que venham,
portanto, tantos outros anos de sucesso!

Maximiliano Losso Bunn
Diretor-Geral da Esmesc
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