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Mais um mio st, Vai... viva o amo MpVoi
Chegamos ao final de mais um ano de 

trabalho árduo e guardamos a esperança 
para novos desafios no próximo. OIMB se 
congratula com todos os seus associados 
e colaboradores pelo apoio recebido, sem 
o qual nada seria feito. Desde maio a nova 
Diretoria tem procurado dar 
prosseguimento aos objetivos para os 
quais o Instituto foi criado: divulgar a 
cultura jurídica nacional, aproximando 

juizes de todas as instâncias e especialidades. Sabemos do 
potencial dos magistrados brasileiros e entendemos que a 
fórmula do sucesso passa pela união de todos em prol da 
finalidade comum. Estamos vivendo dias de muita 
efervescência intelectual, estimulada pela ampla participação e 
pela possibilidade que nos vem das redes sociais e dos meios de 
comunicação que nos alcançam em tempo real. Não há 
distância a nos separar; não há fronteiras; não há oceanos; não 
há obstáculos linguísticos. Tudo está ao alcance de nossas 
mãos, no nosso smartphone.

esquecer que somos gente, temos sentimentos, expectativas, 
esperanças e, não raramente, somos alcançados pela dor, 
ficamos fragilizados, sofremos e precisamos de apoio e de um 
ombro amigo. Nesse momento nada se compara a uma palavra 
de estímulo; nada é mais importante do que um abraço e 
percebemos que o que queremos é solidariedade.

No fim do ano, comemoramos o Natal e, logo a seguir, a 
confraternização universal: lembramos que somos irmãos, que 
devemos amar ao próximo e que há espaço para fazer o bem. 
Esse sentimento, que não deve ser olvidado no restante do ano, 
torna possível acreditar que o amanhã será bem melhor.

E nessa crença o IMB deseja que os seus associados 
alcancem as conquistas que os façam crescer. Se há obstáculos, 
vamos ultrapassá-los; se há dificuldades, vamos superá-las; se há 
amarras, vamos rompê-las. Cristo está conosco. Ele nasceu entre 
nós e nos trouxe a esperança de que é possível uma nova forma 
devida.

FELIZ NATAL. FELIZ ANO NOVO.

Mas, apesar da evolução do aparato tecnológico que, ao 
mesmo tempo, nos aproxima e nos afasta, não podemos

Des. Fábio Dutra 
Pres. IMB

Presidente do lMfB condecorado com MedaCfta de Mérito Pedro Pmesto
O Presidente 

do Instituto dos Ma
gistrados do Brasil, 
Des. Fábio Dutra, foi 
agraciado no dia 22 
de outubro, com o 
conjunto de Medalhas 
de Mérito Pedro Er
nesto. A solenidade 
de condecoração

aconteceu no Plenário Teotônio Villela, no Palácio Pedro Ernesto 
(Câmara Municipal do Rio de Janeiro). A iniciativa da homenagem 
partiu do Vereador Dr. Carlos Eduardo.

A Medalha Pedro Ernesto é considerada a comenda 
máxima do Município. Ao findar a solenidade, o Desembargador 
Fábio Dutra recebeu os cumprimentos das autoridades, 
Magistrados, familiares, amigos, servidores da Justiça e demais 
presentes ao evento, a quem ele havia citado e agradecido 
nominalmente em seu discurso.

Desembargador Thompson recebe Medcdha do Tribunal paulista
Como reconhecimento pela sua notável trajetória, o Presidente Presidente do TJSP, Desembargador Manoel de Queiroz Pereira 
Estadual do IMB no Rio Grande do Sul, Desembargador Carlos Calças, obteve uníssona aprovação da Comissão de Honrarias e 
Eduardo Thompson Flores Lenz, teve o nome aprovado para Méritos do Tribunal. A Medalha é destinada a contemplar 
receber, no dia 17 de dezembro, a Medalha Pedro Rodovalho Magistrados e personalidades que, por sua cultura, conduta e 
Marcondes Chaves, honraria outorgada pelo Tribunal de Justiça trabalho, hajam contribuído, de forma relevante, para o prestígio 
do Estado de São Paulo (TJSP). A homenagem proposta pelo do Poder Judiciário.
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IMB reaCiza Seminário Vemos Contemporâneos de (Processo Civil"
no qual participaram da mesa oficial o Presidente do TJRJ, Des. 
Cláudio de Mello Tavares, e o Corregedor-geral da Justiça, Des. 
Bernardo Moreira Garcez Neto.

O seminário “Temas Contemporâneos de Processo 
Civil”, aconteceu no dia 08 de novembro, das 13h30 às 18h, no 
Auditório Des. José Navega Cretton (7o andar do TJRJ), 
promovido pelo Grupo de Estudos sobre Direito Processual Civil 
do IMB, presidido pela Des. Cláudia Pires dos Santos Ferreira. O 
Presidente do IMB, Des. Fábio Dutra, fez a abertura do evento,

Coordenação Científica: Des. Claudia Pires, Juiz 
Antônio Aurélio Abi-Ramia Duarte, Juiz Anderson de Paiva Gabriel 
e Dr. Luciano Vianna Araújo.
Palestras:

“Desjudicialização” - Dr. Heitor Vitor Mendonça Sica 
(palestrante), Des. Cláudia Pires (presidente de mesa);

“A Inteligência Artificial no Processo Civil” - Juiz Daniel 
Vianna Vargas (palestrante), Dr. José Roberto Mello Porto 
(debatedor), Juiz Antônio Abi-Ramia (presidente de mesa);

“Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas” - 
Dra. Sofia Temer (palestrante), Dra. Estefânia Cortês 
(debatedora), Juiz Anderson de Paiva (presidente de mesa);

"Decisão Judicial, Fundamentação, Vícios e Carga 
Normativa” - Dra. Teresa Arruda Alvim (palestrante) e Dr. Luciano 
Vianna (presidente de mesa).

O IMB nas MídiasApoio: Amaerj, OAB/RJ, Abami e IAB.

GPNnQH
Presidente e Vice do IMB participam de homenagem à (força Aérea ‘Brasileira

O Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro 
(CDLRio) e o Sindicato de Lojistas do Rio de Janeiro 
(SindilojasRio) promoveram, no dia 06 de novembro, reunião- 
almoço em homenagem à Força Aérea Brasileira, na pessoa do 
Diretor da DIRAP, Major Brigadeiro do Ar Mauro Martins 
Machado.

O Presidente do Instituto dos Magistrados do Brasil- 
IMB, Des. Fábio Dutra, e o seu Vice-presidente, Des. Roberto 
Guimarães, compareceram, atendendo ao convite do 
Presidente do CDLRio e do Sindilojas Rio, Dr. Aldo Carlos de 
Moura Gonçalves. O evento foi realizado sede do CDLRio, no 
Centro.

/ feira Literária da (Magistratura
Reunir obras literárias não jurídicas de Magistrados e de autores por eles indicados. Esse é o objetivo da I Feira Literária da 

Magistratura (FLIMAG), que o Instituto dos Magistrados do Brasil-IMB realizou de 09 a 13 de dezembro de 2019, no Centro Cultural do 
Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro-Museu da Justiça (CCMJ).

Durante a I FLIMAG, houve apresentação de músicos, unindo literatura e música. Entre os que se apresentaram, o Le 
Quartier Jazz Trio, do Juiz Carlos Saraiva.

O Direito “Eleitoral- Conexão entre os crimes comuns e os crimes eleitorais
Promovido por IMB, Emerj e TJRJ, o Curso de do IMB e Presidente do TRE/RJ, Desembargador Carlos Santos 

Formação continuada para Magistrados "O Direito Eleitoral - de Oliveira, abriu a primeira aula abordando "Crimes Comuns 
Conexão entre os crimes comuns e os crimes eleitorais" Conexos aos Crimes Eleitorais”. O curso, com carga horária de 20 
aconteceu nos dias 25 e 29 de novembro, das 9h às 18h50, horas, foi dividido em 8 aulas, sendo abordados os seguintes 
tendo como Professora Responsável a Presidente do Grupo de temas: Justiça Eleitoral e Justiça Comum: análise de crimes 
Estudos de Direito Eleitoral do IMB, Desa Maria Augusta Vaz. comuns conexos pela Justiça Eleitoral; Crimes Conexos: como 

Estiveram entre os professores convidados: identificar a conexão; Dos Crimes Eleitorais; Da Probidade 
Desembargadores, Juizes, Procurador de Justiça, Delegado de Administrativa; A investigação criminal na Justiça Eleitoral; Dos 
Polícia e outros renomados juristas. O Presidente do IMB, Des. Tipos penais em conexão com crimes eleitorais; Das Ações 
Fábio Dutra, esteve presente no primeiro dia do curso e no Cautelares; A posição do STF e do TSE sobre crimes comuns 
encerramento, saudando a todos os participantes. O Associado conexos aos eleitorais.
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