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Web 'Entrevistas
As novas Web Entrevistas realizadas foram:

- Juiz federal William Douglas, Titular da 4a Vara Federal do
Tribunal Regional Federal da 2a Região
Tema: A Energia Religiosa e a Produtividade Laica

- Dra. Rita de Cássia Sant’Anna Cortez, Presidente do Instituto
dos Advogados Brasileiros
Tema: Gestão do IAB no Biênio 2018/2020

- Professor Marcos Dessaune, autor da Teoria do Desvio 
Produtivo do Consumidor
Tema: Dano Moral Decorrente do Desvio Produtivo do 
Consumidor

(Presidente do I(MCB participa de reunião do Çabinete de C] es tão 

Integrada da Prefeitura do (Rio
A Prefeitura do Rio de 

Janeiro reuniu no dia 13 de junho, no 
Centro de Operações Rio, na Cidade 
Nova, representantes de órgãos 
públicos e entidades da sociedade 
civil para debater sobre ocupações 
irregulares em prédios na cidade. A 
convite do Prefeito Marcelo Crivella, o 
Presidente do IMB, desembargador 
Roberto Guimarães, compareceu ao 
encontro presidido pelo Secretário 
municipal de Ordem Pública, coronel 
Paulo Amendola, com o objetivo de 
viabilizar ações integradas que 
possam cooperar, de forma eficaz, na prevenção de eventuais Cardeal Arcebispo, Dom Orani Tempesta, demonstra grande

preocupação com o tema e poderá propor sugestões para a 
O Presidente do IMB citou como exemplo bem Prefeitura.

sucedido a iniciativa do Espírito 
Santo, onde foram construídos 
pequenos bairros, com locais 
especialmente previstos para 
escolas, bancos, comércio local, 
postos de saúde e casas simples, 
construídas em meio de terreno, 
devidamente murado, o primeiro 
deles, após o aeroporto, todos na 
saída da cidade de Vitória, no 
sentido do interior do Estado. O
desembargador colocou-se à 
disposição e indicou a União de 
Juristas Católicos, lembrando que o

tragédias.

(Magistrados são agraciados peío (TSE com medaífia da Ordem do (Mérito JZssis Prasií
Justiça Eleitoral (CCJE), no Rio de Janeiro, estavam seis 
magistrados. Receberam a medalha no grau Grande Oficial os 
ministros substitutos do TSE Og Fernandes, Sérgio Banhos e 
Carlos Horbach, além dos Presidentes do Tribunal de Justiça 
do Rio de Janeiro (TJRJ), desembargador Milton Fernandes 
de Souza, do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro 
(TRE-RJ), desembargador Carlos Eduardo da Fonseca 
Passos, nosso associado, e do desembargador Antônio 
Jayme Boente, que presidiu o TRE-RJ de 2015 a 2017.

A condecoração tem como objetivo agraciar pessoas 
que tenham prestado notáveis serviços à Justiça Eleitoral. Foi 
a quarta ocasião em que o TSE distribuiu a comenda. Ao todo 
144 pessoas foram condecoradas com a medalha desde sua 
criação. Criada em 2015, a medalha traz o nome do advogado, 
político e estadista brasileiro Joaquim Francisco de Assis 
Brasil, que foi um dos grandes pensadores e mentores da 
Justiça Eleitoral no país.

Entre as nove personalidades condecoradas pelo 
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luiz 
Fux, com a medalha da Ordem do Mérito do TSE Assis Brasil 
em cerimônia realizada no dia 8 de junho, no Centro Cultural da

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.pactosGguros.com.br
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153 5Lnos da rBata[fia 9{avaC do ‘Jiiacfiudo
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Foi realizada na manhã do dia 11 
de junho a cerimônia militar em 
comemoração aos 153 anos da Batalha 
Naval do Riachuelo.

Representando o Presidente do 
Instituto dos Magistrados do Brasil-IMB, 
desembargador Roberto Guimarães, 
compareceu o Diretor de Integração

Judiciária do IMB, juiz auditor Edmundo 
Franca de Oliveira.

O evento foi realizado pelo 1o 
Distrito Naval na Fortaleza São José, 
localizada na Ilha das Cobras, no 
Centro do Rio de Janeiro, onde 
compareceram diversas autoridades 
militares e civis.

'

Modernização do site do IMS
O site do Instituto dos Magistrados do Brasil-IMB está nova fixação da identidade institucional, que destaca as

atividades culturais do IMB e os serviços e benefícios 
oferecidos ao seu Quadro Associativo.

com novo visual. Recebeu algumas mudanças para se 
atualizar e privilegiar a utilização pelo seu público, através da 
facilitação à navegação, inclusive por aparelhos celulares.

A reestruturação é logo notada na página inicial com a as novidades: www.imb.org.br.
Venha navegar no site do Instituto e se atualizar com

‘Desembargador federai Thompson ‘Jíores visita o IMB
Em recente visita à sede do 

IMB, o Presidente do Tribunal 
Regional Federal da 4a Região 
(TRF4) e Presidente Estadual do 
Instituto dos Magistrados do Brasil- 
IMB no Rio Grande do Sul, 
desembargador federal Carlos 
Eduardo Thompson Flores Lenz, foi 
recebido pelo Presidente do Instituto, 
desembargador Roberto Guimarães,

em reunião da Diretoria.
Na ocasião o Presidente do 

TRF4 apresentou projeto de 
parceria com o IMB para a 
realização de futuro evento, a ser 
sediado na cidade do Rio de 
Janeiro, em dáta que está sendo 
definida também com o TRF2. O 
projeto está em programação entre 
os dois tribunais e o Instituto.

BÚZIOS dodo coddÉdjo
O IMB firmou nova parceria: Búzios Mar Hotel. O convênio oferece desconto 

de 20% para associados, funcionários e dependentes, em qualquer época do ano.
Reservas podem ser feitas pelo telefone do hotel (22) 2623-5854 ou pelo e- 

mail reservas@buziosmarhotel.com.br. Mais informações no site do hotel: 
i www.buziosmarhotel.com.br.
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