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Seu relacionamento com o Poder Judiciário, com o MP e com

oportunamente serão divulgados.

Des. Roberto Guimarães na Galeria dos Presidentes
O Instituto dos Magistrados do Brasil-IMB realizou, no dia 25 de novembro, de forma híbrida, a solenidade da inauguração do retrato do Desembargador
Roberto Guimarães na Galeria dos Presidentes do IMB.
Ao abrir o evento, o Presidente do Instituto, Desembargador Fábio Dutra, afirmou que a cerimônia se revestia
de uma importância especial porque estava materializando 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 homenageado, agradeceu ao Presidente do IMB e a todos os presentes 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 (1º Tesoureiro),

Roberto Luís Felinto (1º 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 Direito Civil) e Peterson Barroso Simão (Vice-presidente
Grupo de Estudos sobre Direito Empresarial) e os Juízes
Edmundo Franca de Oliveira (Diretor de Integração Judiciária), 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
Magistrados
do
Estado do Rio de
Janeiro (Amaerj), o
lançamento do livro
“Cem Cartas Sem
Censura”, de Elinei
Winston Silva, editado 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

minha ideia e, sobre a mesma base, insere a sua ideia”. Ele
conta como surgiu a obra:
– Quando decidi condensar em um livro um conjunto de cartas de minha autoria que, durante os anos de 2010 e
2020, o jornal O Globo publicou eu tinha em mente o seguinte: 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 precisa 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.
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