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Novidade: IMB realiza eventos virtuais
Com a chegada da pandemia pela Covid-19 e a
necessidade de isolamento social, o IMB logo aderiu aos
eventos
virtuais.
A
gestão
do
Presidente,
Desembargador Fábio Dutra, inaugurou nova etapa
nesse quesito, através de lives e webinares, para manter
a instituição difundindo a cultura jurídica.
Durante essa inovação, foram formadas parce
rias com outras instituições do mundo jurídico: Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB/RJ), Centro Universitário
Leonardo da Vinci (Uniasselvi), Associação Nacional dos
Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de

Conta (Audicon).
O canal do IMB no YouTube possui inúmeros
vídeos do projeto "Webinar do IMB", com vários segui
dores e inscritos.
Assista, inscreva-se e ative as notificações para
acompanhar comunicados sobre novos eventos.
Os eventos são transmitidos pela plataforma
virtual Zoom. Para assistir ao vivo, é necessário possuir
conta no aplicativo Zoom e fazer a inscrição em cada
evento desejado, através do link que fica disponível no
site do Instituto (https://www.imb.org.br/).

Medalhas concedidas pelo IMB entregues em Seminário Internacional
A homenagem póstuma com a Medalha do
Mérito Cultural da Magistratura, concedida pelo Institu to dos Magistrados do Brasil-IMB e entregue pelo Presi dente do IMB, Desembargador
Fábio Dutra, às famílias dos
Ministros Carlos Alberto Mene
zes Direito e Hamilton Carvalhido
foi um dos momentos marcantes
vV/iy/.s
na abertura do XV Seminário
Internacional Ítalo-Ibero-Brasileiro de Estudos Jurídicos no dia 2
de setembro, em Brasília. Promo
vida pelo Superior Tribunal de
Justiça, a edição do seminário
'
deste ano homenageou (in
memoriam) os dois Ministros, que passaram por aquela
Corte. Realizado de forma semipresencial e com o tema
principal as relações jurídicas sob a realidade digital, o
evento teve o segundo dia também com transmissão ao
vivo pelo YouTube.
Ao receber a honraria, o Desembargador Carlos
Gustavo Vianna Direito, filho do Ministro Menezes
Direito, contou que aprendeu com o pai a importância
de "seguir o caminho da cruz e do amor". Por sua vez, a
Procuradora de Justiça Eunice Pereira Amorim Carvalhi

do, viúva do Ministro Hamilton Carvalhido, disse que o
marido deixou como legado o ensinamento da busca
contínua pela excelência e a ideia de que "sempre é
tempo de aprender".
i
O Presidente do STJ e do
Conselho da Justiça Federal (CJF),
Ministro Humberto Martins, enal
teceu os Ministros Menezes
Direito e Hamilton Carvalhido
como notáveis e exímios juristas
e Magistrados, além de grandes
amigos.
A abertura do XV Semi‘ -su/Foto:Gustavouma/sTj nário contou ainda com a presen ça da Corregedora nacional de
Justiça do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, do Ministro do STJ
Moura Ribeiro, do Presidente do Instituto dos Magistra
dos do Brasil (IMB), Desembargador Fábio Dutra, do
Presidente do Instituto Ítalo-Ibero-Brasileiro de Estudos
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Jurídicos, Vice-presidente do IMB e Coordenador cientí fico do evento, Ministro Carlos Fernando Mathias de
Souza, e do Professor da Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra Antônio Pinto Monteiro.
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Admissão de Associados oriundos dos Tribunais de Conta
O Instituto dos Magistrados do Brasil-IMB realizou,
no dia 24 de setembro, solenidade de admissão de Associa dos ao IMB, oriundos dosTribunais de Conta, com transmis são pelo aplicativo Zoom. O acontecimento marcou a
parceria entre o Instituto e a Associação Nacional dos
Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de
Contas (Audicon). Na ocasião, o evento teve início com
webinar "As Relações Institucionais dos Órgãos de Controle".
A abertura foi coordenada pelo Presidente do IMB,
Desembargador Fábio Dutra, e pelo Presidente da Audicon,
Ministro Marcos Bemquerer
AS RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS DOS
Costa (do Tribunal de Contas
Y
ÓRGÃOS DE CONTROLE
eei:
da União). Atuou como pales
trante a Conselheira Substitu
ta do Tribunal de Contas do
Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), Dra. Andrea Siqueira
SET
Martins.
17h
O
Desembargador
iniciou
o evento
Dutra
afirmando que não se lembrava, durante os 40 anos de
existência do IMB, da admissão de associados oriundos dos
Tribunais de Contas e que era uma honra para a instituição
receber esses Magistrados como associados. O Presidente
do Instituto ressaltou a importância dos Magistrados dos
Tribunais de Contas por serem os responsáveis pela fiscal*
zação da probidade dos agentes da administração pública.
O Ministro Bemquerer saudou a todos os partici
pantes na pessoa do Desembargador Dutra e demais
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Magistrados presentes, e comentou sobre a situação da
pandemia, que levou ao isolamento social, mas também
sobre as vantagens dos eventos virtuais. Ele falou, ainda,
sobre o centenário da criação do cargo de Ministro Substi
tuto do TCU, comemorado recentemente pela Audicon
com lançamento da campanha nacional "Contas Públicas
são da nossa conta", tendo como objetivo principal fomen
tar o controle por parte da sociedade e a transparência da
atividade do Poder Público. Segundo o Ministro, os órgãos
de controle precisam interagir com outros órgãos de
Estado e assim contribuir para o progresso da sociedade.
Demonstrou a importância da parceria entre IMB e Audi
con, afirmando que as instituições vão trabalhar juntas pelo
bem do País. Ao que o Presidente do IMB reforçou serem as
mesmas pretensões do Instituto ao selar a parceria com a
Audicon.
Afirmando que era uma honra ter Magistrados dos
Tribunais de Contas integrando o IMB, o Desembargador
Fábio Dutra leu os nomes e fez a saudação aos novos asso
ciados: Ministro Substituto Marcos Bemquerer Costa (TCU)
e os Conselheiros Substitutos Adriana Cristina Dias Oliveira
(TCM-PA), Andrea Siqueira Martins (TCE-RJ), Antonio Ema
nuel Andrade de Souza (TCM-BA), Claudio Augusto Kania
(TCE-PR), Daniela Zago Gonçalves da Cunha (TCE-RS), Helo
ísa Helena Antonácio Monteiro Godinho (TCE-GO), Jesus
Luiz Assunção (TCE-TO), Leodiniz Gomes (TCE-TO), Mareia
Adriana Silva Ramos (TCE-TO), Maria de Jesus Carvalho de
Souza (TCE-AC), Milene Dias Cunha (TCE-PA), Renato Sergio
Santiago Melo (TCE-PB), Sabrina Nunes locken (TCE-SC),

CURSOS VIA VIDEOCONFERÊNCIA IMB
O Instituto dos Magistrados do Brasil-IMB progra
mou o lançamento do projeto de Cursos Via Videoconfe
rência com o tema "Direito da Saúde" para 03 de novembro.
As aulas acontecem em ambiente virtual, através da plata
forma Zoom, com Certificado de Curso Livre emitido pelo
Instituto. Com carga horária de 20 horas, divididas em 2
horas por dia (quartas e sextas) de18h às 20h, o curso tem
término previsto para 15 de dezembro.
Organizado pela Escola Nacional Superior do Instí
tuto dos Magistrados (Ensim) e sob coordenação do Presi
dente do IMB, Desembargador Fábio Dutra, o curso conta
com aulas-palestras de especialistas renomados: Desem
bargador José Carlos Maldonado de Carvalho (Io Vice-pre
sidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro-TJRJ), Desembargadora Regina Lúcia Passos (2a Vice-presi
dente do IMB, Presidente da Comissão Permanente de
Acessibilidade e Inclusão do TJRJ e do Grupo de Estudos
sobre Direito da Saúde do IMB), Dr. Paulo Roberto V. Rebello
Filho (Presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar-ANS), Desembargador Werson Rego (25a Câmara Cível
Expediente:
Presidente
Des. Fábio Dutra

Consumidor do TJRJ), Juiz Vitor Moreira Lima (Vice-presi
dente do Grupo de Estudos sobre Direito da Saúde do IMB),
Dr. Sidney Rosa da Silva Junior (Promotor de Justiça/MPRJ),
Dr. Eduardo Chow de Martino Tostes (Defensor Público),
Dra. Flavia Bahia (Coordenadora do Núcleo Avançado de
Pesquisa em Regulação da Saúde-Naps) e Dr. Daniel Tostes
(Procurador Federal junto à ANS).
O Curso "A Neuroaprendizagem e as Técnicas de
Otimização da Performance Cerebral, Atenção Focada e
Memorização de Informações", com o Prof. M.Sc Ricardo
Soares, programado para os dias 11, 16,18 e 23 de novem
bro, possui carga horária de 12 horas, divididas em 3 horas
por dia (terças e quartas) dei 8h30 às 21 h30.
O valor de inscrição por aluno tem o pagamento
efetuado através do meio eletrônico Paypal. Para os Magis
trados Associados a taxa de adesão será abonada. O Magis
trado não Associado que se inscrever através do link dispo
nível para cada curso no site do IMB também terá a taxa
abonada.
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