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IfM'B comemora seus 38 anos em ‘Brasília
O 38° aniversário de fundação do Instituto dos 

Magistrados do Brasil-IMB foi comemorado no dia 23 de 
novembro, em solenidade realizada no Salão de Eventos 
Espaço da Corte, em Brasília. O IMB outorgou as medalhas 
Mérito Cultural da Magistratura Brasileira e Amigo do IMB a 
personalidades que contribuíram para o desenvolvimento da 
cultura jurídica eengrandecimento da magistratura nacional.

O evento teve início com coquetel ao som da 
Orquestra dos Jovens, do Projeto Afinando Vidas, da IPA 
Brasil. Em seguida, foi interpretado o Hino Nacional Brasileiro 
(a capela), na voz da renomada soprano Janette Dornellas.

A solenidade de imposição das medalhas Mérito 
Cultural da Magistratura Brasileira aos representantes do 
Poder Judiciário e a do Amigo do IMB às demais autoridades 
militares, políticas e civis, outorgadas pela Diretoria do IMB, 
foi presidida pelo seu Presidente, desembargador Roberto 
Guimarães, com a irretocável atuação do Vice-presidente 
nacional, desembargador Carlos Fernando Mathias de 
Souza.

Association Brasil Section-IPA Brasil e da Academia Latino- 
Americana de Ciências Humanas-Alach. Houve ainda 
apresentação musical do consagrado cantor tenor Klébio 
Jackson e dos cantores do Dinner Show.O evento contou com apoio da International Police

‘Medalha Mérito Cultural da Magistratura Brasileira
Receberam a Medalha Amigo 
do IMB o Comandante do 
Comando Militar do Planalto, 
General Luiz Carlos Pereira 
Gomes, o Secretário do 
Ministério da Educação (MEC), 
Dr. Henrique Sartori de Almeida 
Prado, o Presidente do Instituto 
dos Advogados do Brasil (IAB), 
Dr. Técio Lins e Silva, o Diretor 
da Universidade Brasil, Dr. 
Décio Corrêa Lima 
Presidentes da Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC), Dr. 
Antonio Oliveira Santos, do 
Instituto Nacional de

A Medalha Mérito Cultural da 
Magistratura Brasileira foi 
outorgada aos ministros do 
Supremo Tribunal Federal:
Cármen Lúcia (Presidente do 
STF e do Conselho Nacional de 
Justiça), Dias Toffoli (Vice- 
presidente) e Marco Aurélio 
Mello; ministros do Superior 
Tribunal de Justiça: Laurita Vaz 
(Presidente), Humberto Martins 
(Vice-presidente), João Otávio 
Noronha (Corregedor-geral do 
Conselho Nacional de Justiça),
Raul Araújo Filho (Corregedor- 
geral do Conselho da Justiça 
Federal); Maria Thereza de 
Assis Moura (Diretora-geral da
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados); do Tribunal Superior do Trabalho: Ives Gandra 
da Silva Martins Filho (Presidente); e do Superior Tribunal Vicentinho Alves (Tocantins) e o deputado federal João 
Militar: Dr. José Coêlho Ferreira (Presidente). Campos de Araújo (Goiás), dentre outros.
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Colonização e Reforma Agrária 
(Incra), Dr. Leonardo Góes Silva, da IPA Brasil, Dr. Joel 
Zarpellon Mazo, da Alach, Dr. Raul Canal, o senador



‘Faíavra do presidente
Caros Associados e Caras Associadas,

Com a graça de Deus e o esforço diuturno de cada 
um estamos chegando ao final de mais um ano.

O ano de 2017 certamente será lembrado, por nós e 
pela posteridade, como um dos mais difíceis, sofridos e 
angustiantes de nossas vidas e da história do Brasil.

Contudo, a proximidade das comemorações do 
nascimento do Deus, que se fez homem por amor à sua 
criatura, e do alvorecer do Novo Ano nos faz encarar a 
passagem pelo ano de 2017 à imagem da travessia do povo 
judeu pelo Mar Vermelho, na fuga da escravidão do Egito.

As novas e iluminadas margens do ano de 2018 nos 
aguardam irradiando a esperança de melhores dias, onde as 
famílias serão alimentadas pelo maná do emprego e do

trabalho para seus pais e filhos, onde as crianças e jovens 
encontrarão proteção e estudo nas creches, escolas e 
universidades, onde os doentes serão acolhidos por médicos 
capacitados e zelosos e em hospitais suficientes 
equipados, onde os idosos serão tratados com respeito e 
dignidade em'casa, nas ruas e lares de acolhimento, onde a 
mesa das famílias será farta e os homens públicos 
desempenharão suas funções com ética, honestidade e 
dignidade, sempre em prol do bem comum.

Estes, caros associados e caras associadas, são os 
meus votos e de toda a Diretoria do IMB para a sua iluminada 
e abençoada noite de Natal e para todo o seu Ano Novo de 
2018.
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9\[gvo ‘Presidente e mais três membros para o ‘Tribunal ‘Regional ‘Eleitoral
geral do Estado André 
Luís Machado de 
Castro, a ex-presidente 
do TRE-RJ desem- 
bargadora Jacqueline 
Lima Montenegro, o 
presidente da Ordem 
dos Advogados do 
Brasil (OAB/RJ) Felipe 
Santa Cruz, além de 
outras autoridades e 
familiares dos 
empossados. O 
Presidente do IMB, desembargador Roberto Guimarães, 
também compareceu.

Ainda em 9 de novembro, o Tribunal Pleno do TJRJ 
elegeu três novos membros para o TRE-RJ. A vaga para 
membro efetivo foi preenchida pelo desembargador Carlos 
Santos de Oliveira, que assumiu desde o dia 3 de dezembro. 
Para membros substitutos foram eleitos os desembargadores 
Nagib Slaibi Filho (1o Vice-presidente do IMB) e Luiz Fernando 
Pinto. Suas vagas correspondem, respectivamente, ao final 
do biênio dos desembargadores Fernando Cerqueira Chagas 
(ocorrida no dia 9 de dezembro) e João Ziraldo Maia (dia 25 
dejaneirode2018).

No dia 5 de 
dezembro, foi realizada 
cerimônia, no Órgão 
Especial do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio 
de Janeiro (TJRJ), em 
que foram eleitos e 
empossados os 
desembargadores 
Carlos Eduardo da Rosa 
da Fonseca Passos, 
como Presidente do 
Tribunal Regional 

Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), e Carlos Santos de 
Oliveira, como Vice-presidente e Corregedor do TRE-RJ, 
para o biênio 2018-2019. O novo Presidente do TRE-RJ 
sucede a desembargadora Jacqueline Lima Montenegro, que 
encerrou seu mandato no dia 3 de dezembro.

Entre os presentes à cerimônia de posse, estiveram o 
Presidente do TJRJ, desembargador Milton Fernandes de 
Souza, o Procurador-geral de Justiça do Estado Eduardo 
Gussem, os Presidentes do Tribunal Regional Federal da 2a 
Região, desembargador federal André Fontes, e do Tribunal 
Regional do Trabalho da 1a Região, desembargador 
Fernando Antônio Zorzenon da Silva, o Defensor público-
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