
★★ ♦♦

★★

I M BInstituto dos Magistrados do BrasilDezembro de 2021 - n° 27

Opinião do Presidente
Trazemos a você, prezado docente: Desembargador José Carlos Maldonado de Carva- 

associado, mais uma edição do Iho, Desembargadora Regina Lúcia Passos, Desembargador 
nosso Boletim informativo. E este Werson Franco Pereira Rego, Juiz Vitor Moreira Lima, Promo -

tor de Justiça Sidney Rosa da Silva Junior, Defensor Público 
Eduardo Chow de Martino Tostes, Procurador Federal Daniel 
Junqueira Tostes e Professora Flavia Bahia Martins.

Antes, realizamos o Curso de Direito da Educação, 
contando como os seguintes profissionais: Desembargado
res Cesar Felipe Cury e Nagib Slaibi Filho; Juizes Ana Cristina 
Silva Mendes, Herminia Silveira Azoury, Ffildebrando da 
Costa Marques, Jairo Vasconcelos Rodrigues Carmo, Serlon 
Silva Santos e professores doutores Alfeu Ferraz Lobato, 
André Assis Rodrigues, Elizabete Augusta de Souza Bifano, 
Fernando de Souza Paiva, Gisele Herdy Dutra, Guilherme 
Schelb, Marcelo Conceição de Azeredo, Maura de Oliveira, 
Maurício Nascimento de Almeida, Meire Correia de Santana 
da Costa Marques, Miguel Nagib, Neuza Siqueira de Souza, 
Pâmela de Abreu Lemos e Patrícia Miranda Cavalcante.

Temos trabalhado para consolidar a ENSIM - Escola 
Nacional Superior do Instituto dos Magistrados e para insta - 
lar a Academia Brasileira de Letras da Magistratura.

Então, em resumo: não desejamos apenas boas 
festas, mas desejamos a você um Feliz Natal, com o senti 
mento de amor ao próximo, que é o maior mandamento da 
Cristandade e um Ano Novo com muitas alegrias, saúde, paz 
e realizações. São palavras que podem parecer desgastadas 
pelo uso e pelo tempo, mas, não temos melhores desejos do 
que estes. Se alguém os desejar a mim, ficarei feliz.

vem recheado dos nossos melho
res votos de um ano novo diferen - 
te, com saúde, alegria e muita 
paz. Chega de pandemia, de 
Covid 19, de fique em casa, de 
vacina, de distanciamento. Que 
remos confraternização, abraços, 
sorrisos e gargalhadas, queremos 

interação, almoços de confraternização, notícias boas de 
gente chegando ao mundo e gente partindo, de férias, para 
lugares aprazíveis. Queremos ver gente agradecendo a 
Deus pela vida e pela realização da Justiça, só com vitorio 
sos, sem derrotados.

Peça de divulgação rápida, o nosso Boletim traz as 
informações que lhe queremos transmitir. E o que não falta 
são notícias boas. Semana após semana apresentamos ao 
nosso público o que há de melhor para a nossa atualização 
e esclarecimento: lives, lançamento de livros, edições de 
revistas, reuniões sociais e da Diretoria, cursos etc. Toda 
semana surge algo novo à disposição dos nossos associa 
dos. Por isso, insistimos tanto para que não deixem de visitar 
nossa página na internet: www.imb.org.br. Ali as informa 
ções são mais rápidas ainda, quase em tempo real.

Dentro deste propósito, estamos realizando alguns 
cursos livres, como o Curso de Direito da Saúde, com os 
mais renomados e experimentados profissionais da área. A 
aula magna foi proferida pelo Dr. Paulo Rebello, Presidente 
da ANS, e os melhores professores fazem parte do corpo

Grande abraço 
Fábio Dutra

Curso “Direito da Saúde”
O Instituto dos Magistrados do Brasil-IMB promoveu o 

Curso de Direito da Saúde, de 03 de novembro a 15 de 
dezembro, dando seguimento ao projeto de "Curso via Vide
oconferência do IMB", que foi iniciado com o Curso de Direito 
Educacional e Mediação de Conflitos organizado pelo Grupo 
de Estudos sobre Educação do IMB em 2020.

A Aula Magna foi proferida pelo Presidente da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Dr. Paulo Roberto V. 
Rebello Filho, com o tema "A ANS, sua natureza e atribuições. 
Seu relacionamento com o Poder Judiciário, com o MP e com

os consumidores dos serviços prestados pelos planos de 
saúde". O Presidente do Instituto, Desembargador Fábio 
Dutra, abriu o evento ressaltando a satisfação pelo lança 
mento do Curso, pelo tema e, especial mente, pelo quadro 
de palestrantes.

Organizado pela Escola Nacional Superior do Instituto 
dos Magistrados (Ensim) e sob coordenação do Presidente 
do IMB, o curso discutiu temas apresentados por especialis
tas renomados. Novos cursos já estão sendo elaborados e 
oportunamente serão divulgados.

http://www.imb.org.br


Des. Roberto Guimarães na Galeria dos Presidentes
O Instituto dos Magistrados do Brasil-IMB reali 

zou, no dia 25 de novembro, de forma híbrida, a soleni 
dade da inauguração do retrato do Desembargador 
Roberto Guimarães na Galeria dos Presidentes do IMB. 
Ao abrir o evento, o Presidente do Instituto, Desembar 
gador Fábio Dutra, afirmou que a cerimônia se revestia 
de uma importância especial porque estava materiali 
zando na parede do IMB homenagem a um presidente 
que marcou uma época. "Todos que conhecemos o 
Guimarães somos testemunhas da sua conduta, do seu 
caráter e da sua personalidade sempre amigável e bem 
consentânea com o tempo que vivemos", ressaltou.

A Juíza Jussara Guimarães, filha do homenagea 
do, agradeceu ao Presidente do IMB e a todos os presen 
tes pelo carinho dedicado ao pai, "hoje não é à toa que 
optei por seguir a mesma carreira, pela admiração que 
tenho a ele como profissional". A homenagem contou 
com várias presenças na sede do IMB e participações na 
transmissão virtual. Muitos fizeram uso da palavra, como 
os Desembargadores Luiz de Souza Gouveia (fundador 
do IMB), Bernardino Machado Leituga (Io Tesoureiro),

Roberto Luís Felinto (Io Secretário Adjunto), Antonio 
Carlos Esteves Torres (Pres. Grupo de Estudos sobre 
História do Direito), Marcos Alcino de Azevedo Torres 
(Pres. Conselho Editorial e Grupo de Estudos sobre Direi 
to Civil) e Peterson Barroso Simão (Vice-presidente 
Grupo de Estudos sobre Direito Empresarial) e os Juizes 
Edmundo Franca de Oliveira (Diretor de Integração Judi 
ciária), Marcelo Piragibe (Diretor Artístico) e Joel Pereira 
dos Santos.

—
IMB promove o lançamento do livro “Cem Cartas”

O Instituto dos Magistrados do Brasil-IMB promoveu 
no dia 25 de novembro, no auditório da Associação dos

minha ideia e, sobre a mesma base, insere a sua ideia". Ele 
conta como surgiu a obra:

Magistrados
Estado do Rio de to de cartas de minha autoria que, durante os anos de 2010 e 
Janeiro (Amaerj), o 
lançamento do livro 
"Cem Cartas Sem

do - Quando decidi condensar em um livro um c-onjun

2020, o jornal O Globo publicou eu tinha em mente o seguin 
te: Explicitar as idiossincrasias às quais o cidadão do bem é | 
submetido na atualidade; Demonstrar que para registrar, 
vale dizer, colocar no papel as nossas reclamações, não-preci 
sa ser nenhum escritor; Agradecer ao Jornal O Globo que 
sem me conhecer se dispôs a publicar as minhas cartas; 
Incentivar as pessoas a fazer uso da arma do cidadão de bem, 
ou seja, escrever para reclamar; Criar um livro com Cem 
diferentes tipos de cartas, versando sobre os mais variados 
assuntos, de forma que estas serviam de modelo para as 
pessoas que têm dificuldade de escrever, usar como base.

Censura", de Elinei 
Winston Silva, edita 
do pela Lumen Juris 
Editora.

Segundo o 
autor, "o livro serve 
como algo do tipo 

'copiar colar', ou seja, quem for escrever retira do texto a
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Des. Marcos Alcino de Azevedo Acesse pelo seu 
Celular o nosso site.www.imb.org.br

http://www.imb.org.br

