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íWe6 ‘Entrevista: Eresidente do ‘VJ^L-'EJ
A nova entrevistada do projeto Web Entrevista 
do Instituto dos Magistrados do Brasil é a 
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do 
Rio de Janeiro (TRE-RJ), a desembargadora 
Jacqueline Lima Montenegro.

A magistrada falou sobre Direito Eleitoral e sua 
administração à frente do TRE-RJ. A entrevista 
pode ser assistida no site do IMB: 
www.imb.org.br. Basta clicar na seção “Vídeos” 
e escolher a opção “Web Entrevista”.

Ministra Cármen Lúcia [ança no Ejo campanha ‘Brasilpela Eaz
Para um auditório superlotado, no Tribunal de Justiça do 
Rio de Janeiro (TJRJ), a Presidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
ministra Cármen Lúcia afirmou 
que talvez seja o momento de 
pensar a paz como respeito a si 
mesmo e aos outros, com base 
na dignidade dos cidadãos. A 
conferência marcou o 
lançamento da campanha 
Brasil pela Paz, apoiada pelo 
Arcebispado do Rio de Janeiro, 
do Conselho Espírita do Estado 
do RJ, da Associação Jurídico 
Espírita do Estado do RJ e da 
União dos Juristas Católicos.

iniciado com uma atenção à melhoria no sistema 
carcerário brasileiro, a ser implementada sob supervisão 
do CNJ, por meio do aperfeiçoamento do Banco Nacional

de Mandados de Prisão 
(BNMP) e a instalação de 
Associações de Proteção e 
Assistência ao Condenado 
(APAC) dedicadas a jovens 
infratores de ambos os 
sexos, as APACs juvenis, a 
exemplo das APACs já 
existentes como método de 
ressocialização de presos 
adultos. E anunciou que 
pretende inaugurar até abril 
de 2018 duas APACs para 
jovens infratores: em Itaúna 
(MG) para rapazes e em 
Fortaleza (CE) para 
meninas.

A ministra Cármen falou que a 
campanha é um conjunto de 
programas, que deve ser

‘Desembargador Sytvio Capanema de Souza lança A Lei do Inquilinato
O Diretor Cultural do Instituto dos Magistrados do Brasil-IMB, des. 

Sylvio Capanema de Souza, lançou o livro A Lei do Inquilinato Comentada. 
Trata-se da 10a edição da obra, revisada e atualizada conforme o novo Código 
de Processo Civil (CPC).

Desde o advento da Lei do Inquilinato (Lei 8.245/91), da qual o autor 
lembra que teve a honra e o orgulho de participar da comissão que elaborou o 
anteprojeto, ele preparou um livro de comentários, artigo por artigo, da referida 
lei. Segundo ele, com o novo Código de Processo Civil, que introduziu 
profundas alterações na Lei do Inquilinato, surgiu a necessidade de uma nova 
edição da obra. O magistrado explica que o objetivo do livro é exatamente 
atualizar aqueles profissionais que atuam e militam no mercado de locação 
quanto ao regime processual advindo do novo Código de Processo Civil.

http://www.imb.org.br


Somando Conhecimentos: projeto cultural do IHdlB
“Somando conhecimentos”, novo projeto cultural do 
Instituto dos Magistrados do Brasil-IMB, terá palestra 
sobre tema jurídico a ser ministrada no Salão do Tribunal 
do Júri (Museu da Justiça).
O projeto “Somando Conhecimentos”, de disseminação 
da cultura jurídica, tem o patrocínio da Pacto Seguros e 
já recebeu apoio de Ibmec (Instituto Brasileiro de 
Mercado de Capitais), Sylvio Capanema de Souza 
Advogados Associados, Faculdade São José, CCPJ-Rio

(Centro Cultural do Poder Judiciário do Estado do Rio de 
Janeiro) e Universidade Cândido Mendes (Ucam). A nova 
data está sendo agendada e em breve será divulgada.
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SdlCCShEL, 1‘M‘B e ‘lljllCSCRJ promovem seminário sobre Cjênero
O Seminário Gênero: Aspectos educacionais, históricos 
e jurídicos realizado no 
auditório da Escola 
Judiciária do Tribunal 
Regional do Trabalho da 1a 
Região (TRT1), reuniu 
renomados magistrados, 
juristas, educadores, entre 
outros especialistas no 
tema. Promovido pela 
Associação Nacional dos 
Magistrados Evangélicos 
(Anamel), Instituto dos 
Magistrados do Brasil-IMB e 
União dos Juristas Católicos 
do Estado do Rio de Janeiro 
(UJUCARJ) e com apoio 
institucional da Escola 
Judicial da Magistratura do 
Trabalho (Ematra), o evento 
apresentou reflexão sobre ideologia de gênero e sua 
inserção na sociedade brasileira. Segundo o Presidente 
da Anamel, desembargador Fabio Dutra, há intenção de 
promover novos encontros sobre o tema.

Compondo a mesa de encerramento do evento, o
Presidente do I M B, 
desembargador Roberto 
Guimarães, ressaltou a 
importância da participação 
e do acompanhamento dos 
pais e responsáveis pelas 
crianças e jovens menores 
de idade sobre a pro
gramação curricular das 
escolas dos seus filhos, 
conforme definem a 
Constituição Federal, em 
seu artigo 227, e o Estatuto 
da Criança e do Ado
lescente. O magistrado vê 
com muita preocupação a 
inserção no programa 
escolar de ideologia de 
gênero sem uma discussão 

pacificada na sociedade. Ele lembrou que é dever 
primordial dos pais e responsáveis e direito fundamental 
das crianças o acesso e a atenção à formação curricular 
nos núcleos educacionais.

Ministro Luiz ‘Ju?( lança no ‘Rjp livro sobre jurisdição constitucional
Capanema de Souza.
O livro apresenta temas polêmicos analisados pelo STF 
nos últimos anos, com base nos votos e relatórios de Fux 
e nos comentários de 12 juristas convidados. Segundo o 
autor, a obra é uma forma de explicar quais são as 
funções de uma Corte constitucional e quais são as 
questões levadas à apreciação do STF, referentes à vida 
cotidiana.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux 
lançou no Centro Cultural da Justiça Federal, no Rio, o 
livro Jurisdição Constitucional II - Cidadania e Direitos 
Fundamentais. Entre as autoridades, compareceram o 
Presidente do TJRJ, desembargador Milton Fernandes 
de Souza, o ex-presidente do TJRJ, desembargador 
Sergio Cavalieri Filho, e o Diretor Cultural do Instituto dos 
Magistrados do Brasil (IMB), desembargador Sylvio

Justiça pela Paz em Casa terá nova edição em agosto
A 8a Semana da Justiça pela Paz em Casa, que vai 
acontecer entre 21 e 25 de agosto deste ano, deverá 
contar com a presença da Presidente do Supremo 
Tribunal Federal, ministra Cármen Lúcia, no Rio de 
Janeiro. A magistrada sugere que o tema principal da 
semana sejam as crianças e adolescentes que acabam

sendo vítimas da violência doméstica.
A ministra será convidada a participar do evento de 
abertura no Complexo Esportivo Caio Martins, em Niterói, 
que conta com a parceria entre o Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) e a Associação dos 
Magistrados do Estado do Rio de Janeiro (Amaerj).
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