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apresenta (Irio Le Quartier Jazz
O Diretor do IMB (Diretoria Artística), 
juiz Carlos Sérgio dos Santos Saraiva, 
apresentou-se no Trio Le Quartier 
Jazz, em show musical de iniciativa do 
Instituto dos Magistrados do Brasil- 
IMB. A apresentação foi realizada no 
Salão dos Passos Perdidos (Museu da 
Justiça) e seguida de degustação de 
vinhos italianos oferecida pela 
Bottiglia. Integram o Trio Le Quartier 
Jazz o juiz Saraiva no baixo, Pablo 
Diego na bateria e Bruce Lemos no 
piano.

Centro de SoCuções de Conflitos CompartiChado será criado no ‘IJ'RJ
Encontros com representantes de setores importantes 
para a implantação do Centro de Solução de Conflitos 
Compartilhado no Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
de Janeiro (TJRJ) vêm sendo realizados pelo Presidente 
do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de 
Solução de Conflitos (Nupemec) do Tribunal, 
desembargador Cesar Felipe Cury. Segundo o 
desembargador, que também é Diretor de 
Desenvolvimento de Métodos Alternativos de Resolução 
de Conflitos e Políticas Públicas do IMB, a implantação 
do Cenlro no Tribunal trata-se de “uma construção mais 
avançada e fora do atual conservadorismo que cerca as 
ações preprocessuais”.
O Centro de Solução de Conflitos Compartilhado 
ocasionará, entre outras vantagens, redução de custos e 
de tempo, desafogando a justiça, e é um modelo inédito 
no país, que poderá, a partir de seu sucesso, ser 
ampliado para o estado do Rio de Janeiro e para todo o 
Brasil.

9dinistro Scdomão íança nova edição de tivros no ‘TjiKJ
O ministro Luis Felipe Salomão, do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), sócio do IMB, lançou as novas edições dos 
livros "Arbitragem e Mediação-A Reforma da Legislação 
Brasileira” e “Recuperação Judicial, Extrajudicial e 
Falência - Teoria e Prática”, no Foyer do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ).
No primeiro livro, o ministro coordenou, ao lado do 
advogado Caio Cesar Vieira Rocha, a visão, através de 
artigos dos juristas que integram a Comissão do Senado, 
criada para rever a Lei da Arbitragem e fundar o marco 
regulatório sobre a mediação extrajudicial no Brasil. A 
outra obra é de autoria do magistrado e do professor 
Paulo Penalva Santos, membro do Fórum Permanente 
de Direito Empresarial da Escola de Magistratura do 
Estado do Rio de Janeiro (Emerj).
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TA^eb “Entrevista: “Des. Antonio Izaías
Com o tema “Preservação da Memória Judiciária”, 
concedeu entrevista ao IMB, que já está no ar no site do 
Instituto, o desembargador Antonio Izaías da Costa 
Abreu. O magistrado é membro da Comissão de 
Preservação da Memória Judiciária do Poder Judiciário 
do Estado do Rio de Janeiro (Comemo) e tem diversos 
livros publicados sobre pesquisas históricas da Justiça 
fluminense.
Durante a entrevista, realizada no plenário do antigo 
Palácio da Justiça, onde atualmente está sediado o 
Museu da Justiça, o desembargador Antonio Izaías 
apresentou suas obras e relembrou acontecimentos que 
marcaram suas pesquisas. O entrevistado destacou a 
importância de preservar a história do Judiciário e de seus 
principais personagens, contando que já possui material 
suficiente para publicar biografias dos diretores de fóruns 
da Justiça do Rio de Janeiro.

íMérito Jurídico da Ordem Dr. “Ruy “Barbosa ao “Presidente do IiM“B
O Presidente do IMB, desembargador Roberto 
Guimarães, foi homenageado com o colar e malhete 
Mérito Jurídico da Ordem Dr. Ruy Barbosa e respectivo 
Diploma de outorga, em cerimônia realizada no auditório 
do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, 
em Brasília/DF, onde foi representado pelo advogado 
João Cláudio Alvim de Bustamante Sá, sócio-diretor da 
Sociedade Bustamante, Belchior, Moraes Advogados.
A celebração pelos 110 anos da Conferência da Paz de 
Haia (Holanda/1907) integrou o evento, que agraciou 
com o colar do Mérito Jurídico outras personalidades 
jurídicas e do mundo empresarial. A homenagem 
concedida pela Academia Latino-Americana de Ciências 
Humanas-Alach se deu por indicação da International 
Police Association Brasil Section-IPA Brasil.

‘JCjP promove seminário sobre recuperação judicial
Recuperação judicial sob a ótica jurídica, econômica e 
social foi o tema central do seminário realizado no Rio

pela Fundação Getúlio Vargas, com apoio do Tribunal de 
Justiça do Rio (TJRJ). O evento reuniu ministros do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), desembargadores e 
juizes do TJRJ e do TJSP, advogados e juristas 
especialistas no assunto. O Presidente do IMB, 
desembargador Roberto Guimarães, compareceu e 
cumprimentou magistrados palestrantes, como o 
desembargador Cesar Felipe Cury, que também é Diretor 
do IMB.
Compuseram a mesa inicial: Vice-governador do Rio de 
Janeiro Francisco Dornelles, Corregedor Nacional de 
Justiça e ministro do STJ João Otávio Noronha, ministro 
do STJ Luis Felipe Salomão, que proferiu a palestra de 
abertura, desembargador Milton Fernandes de Souza 
(Presidente do TJRJ), Procurador-geral da Justiça do 
Estado em exercício Eduardo Lima Neto, e os Presidentes 
Carlos Ivan Simonsen Leal (FGV) e Felipe Santa Cruz 
(OAB/RJ).
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