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Taíavra do presidente

Nos albores deste ano de 2018, tivemos o pesaroso |n Verbis, denunciou as tentativas de reformas 
dever de comunicar o óbito do Excelentíssimo Senhor constitucionais, com as quais o governo central atentava 
Desembargador Jorge Uchoa de Mendonça, ocorrido no dia contra a independência do Judiciário e procurava enquadrar o 
16 de fevereiro. O magistrado, dedicado como poucos à 
defesa e ao engrandecimento do Poder Judiciário, presidiu o 
Instituto dos Magistrados do Brasil - IMB no período de março 
de 1994 a janeiro de 2012. Com seu espírito empreendedor,

pensamento e as decisões dos magistrados a interesses
menores.

Fiel a seus princípios e seguindo os passos de seus 
em março de 1996 lançou oficialmente a Revista In Verbis e fundadores e de todas as subsequentes Diretorias, o Instituto 
apresentou o site do IMB, integrando o Instituto aos modernos vem cumprindo sua função precípua de pugnar pelo prestígio 
meios de comunicação. e aprimoramento do Poder Judiciário e da Magistratura

Homem de visão, desde o primeiro editorial da revista Nacional, bem como de disseminar a cultura.

IMB organiza Simpósio de ‘Direito ‘Empresariaí
Para formar o corpo de palestrantes, estão sendoReafirmando sua vocação cultural, o Instituto dos 

Magistrados do Brasil-IMB está organizando o Simpósio convidados ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
“Direito Empresarial: Questões Polêmicas da Recuperação desembargadores e juizes do Tribunal de Justiça do Estado 
Judicial”, através de sua Diretoria, em parceria com entidades do Rio de Janeiro (TJRJ), parlamentares, advogados e 
e órgãos ligados ao Judiciário nacional, bem como, com profissionais especialistas nessa área jurídica, 
instituições e empresas que mantêm convênio com o 
Instituto.

Assim que data, local e nome dos palestrantes 
estiverem confirmados, haverá divulgação no site do IMB.

‘Web entrevista
Entre as mais recentes 

entrevistas que estão no ar, temos: 
Desembargador Milton Fernandes 
(Presidente do TJRJ), falando 
sobre Administração do Tribunal, 
Desembargadora Katya Monnerat, 
sobre Alienação Parental nos dias 
atuais, e Desembargador Antonio 
Izaias da Costa Abreu, sobre a 
Preservação da Memória do 
Judiciário.

(Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo - CNC) e o jurista Dr. 
Geraldo Beire Simões (Lei do 
Inquilinato e o Novo Código de 
Processo Civil).

Novas entrevistas com 
magistrados e representantes do 
mundo jurídico nacional estão 
previstas para breve. Basta 
acompanhar o site do IMB, 
www.imb.org.br, clicar na 
seção “Vídeos” e na opção 
“Entrevistas".

Também 
entrevistados recentemente o ex- 
senador Dr. José Bernardo Cabral,

foram
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Desembargador Sytvio Capanema profere palestra naSLbami
No auditório da Associação Brasileira de Advogados 

do Mercado Imobiliário (Abami) lotado, o Diretor Cultural do 
IMB, Desembargador Sylvio Capanema de Souza, também 
Presidente de Honra da Abami, proferiu, no dia 23 de janeiro, a 
palestra “Um Novo Direito para um Novo Tempo", juntamente 
com o Professor Walter Capanema.

A Presidente da Abami, Dra. Zenaide Augusta Alves, 
no início do evento enfatizou a satisfação de abrir oficialmente 
o ano de 2018 com os renomados civilista e processualista 
eletrônico, respectivamente o magistrado e o professor. O 
Desembargador Capanema elogiou a “ideia genial da Dra. 
Zenaide de escolher dois representantes do Direito para falar 
do passado e do presente". "Um Novo Direito para um Novo 
Tempo” propôs a reflexão sobre o futuro do Direito Imobiliário.

http://www.imb.org.br


fiommagáa turma que completa 30 anos de magistratura
A turma de magistrados que ingressou noTJRJ pelo 

VII Concurso para a Magistratura de Carreira do Estado do 
Rio de Janeiro recebeu homenagem da Associação dos 
Magistrados do Estado do Rio de Janeiro (Amaerj) no dia 24 
de janeiro, com distintivo comemorativo pelos 30 anos de 
magistratura entregue pela Presidente da entidade, Juíza 
Renata Gil de Alcântara Videira. Dentre os homenageados, 
seis diretores do Instituto dos Magistrados do Brasil-IMB: 
Desembargadores Fabio Dutra (1o Tesoureiro), Marcos Alcino 
de Azevedo Torres (Diretoria de Estudos Especiais), Roberto 
Luis Felinto de Oliveira (Diretoria de Relações 
Interestaduais), Custódio de Barros Tostes (Conselho Fiscal), 
José Roberto Lagranha Távora (Conselho Fiscal) e o Juiz de 
Direito Pedro RobertoTonnera (Diretoria de Informática).

A cerimônia aconteceu no Salão do Tribunal do Júri 
do Antigo Palácio da Justiça, prestigiada com a presença de 
várias autoridades do Poder Judiciário, advogados, 
servidores da Justiça, familiares e amigos dos 
homenageados, que lotaram o plenário do Tribunal.

Juíza %enata (Jil toma posse como ‘Presidente da JPJvLíAíEPJ

Ajuiza Renata Gil tomou posse no dia 26 de fevereiro e de outros Poderes, representantes da AMB e de outras 
como presidente da Associação dos Magistrados do Estado associações co-irmãs, magistrados, advogados e convidados, 
do Rio de Janeiro (AMAERJ) para o biênio 2018-2019. É a 
segunda gestão consecutiva de Renata Gil à frente da 
entidade representativa dos magistrados fluminenses. A Institucional da Associação dos Magistrados Brasileiros 
posse aconteceu no salão do Órgão Especial do Tribunal de (AMB), Diretora de Coordenação Social do Instituto dos 
Justiça do Rio de Janeiro, muito prestigiada com a presença Magistrados do Brasil (IMB) e primeira mulher a presidir a 
de ministros, congressistas, autoridades do Poder Judiciário AMAERJ.

Reeleita pela chapa “Magistratura em Movimento" com 685 
votos, recorde histórico, Renata Gil é Vice-presidente

Convênio de seguros, auto, residência, 
viagem e vida, com descontos especiais para 

associados e familiares.

Contato: (21) 2601 2184 / (21) 99101 7190 
rodrigo@pactoseguros.com.br 
Site www.pactoseguros.com.br
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