
 

 
 

CURSO DE INFORMATIVOS 
DOS TRIBUNAIS 

SUPERIORES E DO TJSC – 
2021.1 

 
EDITAL 034 /2021 

Regulamento geral do curso 
 

Regulamento para as inscrições ao CURSO 
DE INFORMATIVOS DOS 
TRIBUNAIS SUPERIORES E DO 
TJSC – 2021.1 da Escola Superior da 
Magistratura do Estado de Santa Catarina 
– Esmesc. 

 
O Juiz Maximiliano Losso Bunn, Diretor-Geral da Escola Superior da 
Magistratura do Estado de Santa Catarina - Esmesc, em conformidade com o 
artigo 21 do Regimento Interno, faz saber a todos os interessados que estão 
abertas as inscrições para ingresso no CURSO DE INFORMATIVOS 
DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DO TJSC – 2021.1 

 

1. DAS INSCRIÇÕES 
 O processo de inscrição dar-se-á da seguinte forma: 
 Preencher a ficha de inscrição disponível em nosso site. 
 A confirmação da inscrição será realizada por e-mail somente após a 
confimação de pagamento da primeira parcela do curso. 
 Serão considerados desistentes os candidatos que tenham realizado a 
inscrição, mas não efetuarem o pagamento do curso. 
 A Esmesc não se responsabiliza por problemas de ordem técnica que 
impeçam o recebimento da mensagem eletrônica contendo a ficha de inscrição 
e/ou os documentos a serem recebidos, sendo de inteira responsabilidade do 
aluno certificar-se sobre o recebimento. 
 A inscrição do candidato importa no conhecimento e na aceitação das 
condições estabelecidas neste regulamento. 

 
2. DAS VAGAS 
 O presente regulamento destina-se a preencher até 300 vagas. 
 A turma será formada, necessariamente, com um máximo de 300 alunos, 
observando-se a ordem de inscrição até o número de vagas disponíveis em 



 

 
cada turma (ver itens 2.1 e 2.3). 
 Atingido o número de vagas oferecidas, as inscrições excedentes serão 
colocadas em um cadastro de reserva para uma nova turma. 

 
3. DO CURSO 
3.1. Justificativa: A preparação para o concurso público, atualmente, demanda 
uma formação jurídica sólida e ampla, composta pelo estudo aprofundado de 
doutrina, legislação e jurisprudência. 
Além disso, o conhecimento dos principais julgados do período é imprescindível 
para os operadores do direito que desejam se manter atualizados, como 
magistrados, advogados, assessores, entre outros. 
 
3.2. Estrutura Curricular: 
Para alcançar os objetivos anteriormente propostos será ofertada a grade 
curricular de aprendizagem dividida em três Blocos: 

1. Direito Penal, Processo Penal e Execução Penal 
2. Direito Civil, Processo Civil, Consumidor e Infância 
3. Direito Constitucional, Administrativo, Empresarial 

e Tributário  
 
3.3. Metodologia: Aula expositiva sobre os principais julgados do primeiro 
semestre de 2021 dos Tribunais Superiores (STJ e STF), com paralelos com a 
jurisprudência do TJSC. 

3.4.Início das aulas: 22 de novembro de 2021 
3.2.1 O curso estará disponível a partir do dia 22 de novembro de 2021, a 
liberação para acesso acontece de acordo com o especificado na tabela presente 
no anexo 1 deste regulamento. 
3.2.2 Curso disponível até o dia 31 de dezembro de 2022. 
3.2.3 Após a confirmação de pagamento do curso, será enviado e-mail com as 
instruções de acesso às primeiras aulas. 
3.3 /Carga/horária: 15 horas/aulas 
3.4  Modalidade de Ensino: Curso Ead Assíncrono, aulas gravadas 
3.5 Certificação: Será concedida pela Esmesc. 
3.6 Investimento: R$99,00(noventa e nove reais) 

3.7 O valor do curso será pago por meio de boleto específico, no Portal de Aluno 



 

da Esmesc. O login e a senha para acesso ao Portal do Aluno da ESMESC serão 
enviados por e-mail até 02 dias úteis após a realização da inscrição. 
3.10 Caso opte pelo pagamento por meio de boleto bancário, o vencimento será 
em dois dias a contar do envio do boleto. Na hipótese de mora, sobre o valor 
da parcela incidirá multa de 2,00% (dois por cento) sobre o total devido, mais 
juros de 0,033% ao dia. 
3.11 A Esmesc não se responsabiliza por problemas de ordem técnica que 
impeçam o acesso às aulas, sendo de inteira responsabilidade do aluno 
certificar-se sobre o recebimento. 
 

4. DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA ACESSO ÀS AULAS 
4.1. Para ter acesso ao curso será necessário que o candidato se certifique 
quanto às seguintes condições mínimas necessárias em relação a equipamento, 
hardware e software: 
a) ser administrador da máquina, em função da necessidade de instalação de 
software específico; 
b) sistema operacional Windows 7 ou superior; 
c) conexão de Internet: 10 Mbps ou superior; 
4.2 A Esmesc enviará ao candidato com matricula confirmada, para o e-mail 
cadastrado, as instruções de acesso, 
4.3. É importante que a configuração seja verificada antes do inicio do curso, a 

fim de evitar qualquer transtorno. 
4.4 Softwares como antivírus e firewall, que impeçam o acesso ao ambiente das 
aulas devem ser desativados no período de realização das aulas, a fim de evitar 
problemas de compatibilidade entre o ambiente e o software do equipamento 
do candidato. 
4.5 A Esmesc não se responsabiliza por ausência de requisitos necessários para 
assistir às aulas, falhas técnicas de computadores pessoais, falhas de 
comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, falta de energia 
elétrica, bem como de outros fatores de ordem técnica do local onde o 
candidato irá assistir às aulas, que impossibilitem a participação. 

 
5. CORPO DOCENTE 

 Juíza Larissa Correa Guarezi Zenatti Gallina, bloco Civil, Processo Civil 
e Direito do Consumidor.  

 Juiz Rodrigo Clímaco José, bloco Direito Penal, Direito Processual Penal e 



 

Execução Penal.  
 Juíza Rafaela Volpato Viaro, Bloco Constitucional, Administrativo, 

Empresarial e Tributário. 
 

6. POLÍTICA DE CANCELAMENTO 
6.1. O curso poderá ser cancelado em até 07(sete) dias após a liberação da 
primeira aula, neste caso  serão devolvidos 100% do valor pago. Depois desse 
prazo não haverá devolução de valores. 
6.2. Em caso de cancelamento da matrícula dentro do prazo estabelecido por lei, 
a devolução do valor pago será realizada pela mesmo forma do pagamento 
utilizada, qual seja, por meio de depósito bancário. 
7. DISPOSIÇÕES GERAIS 
7.1 Toda e qualquer informação ou comunicação de caráter geral será realizada 
via Internet, no endereço eletrônico oficial da Esmesc, www.esmesc.org.br e, 
se possível e oportuno, pelo e-mail indicado no ato da inscrição. 
7.3 A garantia da vaga ocorre somente após o pagamento. 
7.3 Outras informações complementares poderão ser obtidas: 

 por telefone (48) 3231 3045 – Florianópolis; 
 por e-mail, encaminhado para secretaria@esmesc.org.br. 

7.4 A existência de quaisquer débitos com a Esmesc não permite a 
realização da matrícula no curso. 

 
Florianópolis, 16 de novembro de 2021. 

 

Juiz Maximiliano Losso Bunn 
Diretor-Geral da Esmesc 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 01 

TABELA COM DATAS DA LIBERAÇÃO DO ACESSO AO CURSO 

 
 

DATA  CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO DATA DA LIBERAÇÃO DAS AULAS 

1 
22 a 24 de novembro de 2021 01 de dezembro de 2021 

2 
25 de novembro a 01 de dezembro de 2021 08 de dezembro de 2021 

3 
02 de dezembro a 08 de dezembro de 2021 15 de dezembro de 2021 

4 
09 de dezembro de 2021 a 05 de janeiro de 2022 12 de janeiro de 2022 

5 
06 de janeiro de 2022 a 12 de janeiro de 2022 19 de janeiro de 2022 

6 
13  de janeiro a 19 de janeiro de 2022 26 de janeiro de 2022 

7 
20 de janeiro a 26 de janeiro 02 de fevereiro de 2022 

8 
27 de janeiro a 02 de fevereiro 09 de fevereiro de 2022 

9 
03 de fevereiro a 09 de fevereiro de 2022 16 de fevereiro de 2022 

10 
10 de fevereiro a 16 de fevereiro de 2022 23 de fevereiro de 2022 

11 
17 de fevereiro a 02 de março de 2022 09 de março de 2022 

12 
03 de março a 09 de março de 2022 16 de março de 2022 



 

13 
10 de março a 23 de março de 2022 30 de março de 2022 

14 
24 de março a 30 de março de 2022 06 de abril  de 2022 

15 
31 de março a 06 de abril de 2022 13 de abril de 2022 

19 
07 de abril a 01 de maio de 2022 11 de maio de 2022 

23 
02  de maio a 01 de junho de 2022 08 de junho de 2022 

28 
02 de junho a 01 de julho de 2022 13 de julho de 2022 

32 
02  de julho a 01 de agosto de 2022 10 de agosto de 2022 

36 
02  de agosto a 01 de setembro de 2022 14  de setembro de 2022 

40 
02 de setembro a 01 de outubro de 2022 11  de outubro de 2022 

43 
02 de outubro a 01 de novembro de 2022 16 de novembro de 2022 

47 
02  de novembro  a 07 de dezembro 14 de dezembro de 2022 

 


