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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
ENTRONIZA BUSTO DO
MINISTRO VICTOR NUNES LEAL

HOMENAGENS
DA ESCOLA DA MAGISTRATURA
DO ESTADO DO RJ - EMERJ

Foto da direita para a esquerda:
Ministro Sepúlveda Pertence, Ministro Lewandowski, Ministro Barroso,
Ministro Cesar Peluso, Ministro Carlos Ayres Britto.

O Conselheiro Alberto
Venâncio Filho (foto acima)
pronunciou conferência
nas comemorações do
centenário de nascimento
de Victor Nunes Leal, no
Forum Permanente de
Sociologia Jurídica, da
Escola da Magistratura do
Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro,
no dia 11 de novembro
de 2014, sob o título
“Presença de
Victor Nunes Leal”

Ministro Pertence e Dr. Evandro Pertence

Clique aqui – Leia na íntegra o
mesmo texto que foi
proferido em outro
evento, em 28/11/2014
na Universidade UFRJ

ACADEMIA MINEIRA DE LETRAS
A Academia Mineira de Letras, em sessão solene realizada no
dia 10/12/14, comemorou o centenário de Victor Nunes Leal, que
ocupou a cadeira nº 23, até 1985. Na concorrida cerimônia, após
a abertura pelo seu Presidente, Olavo Romano, discursaram o
Ministro Carlos Mário Velloso, em nome da AML, e o
Desembargador Carlos Olavo Pacheco de Medeiros,
representando o IVNL.

Da Universidade
de Brasília - UNB
Artigo do Dr. José Geraldo de
Souza Junior, professor da
Faculdade de Direito da UnB.
“Jurista, professor e escritor,
o autor de “Coronelismo,
enxada e voto” pertence
àquela estirpe que sabe
exercitar a compreensão
plena do ato de interpretar a
realidade e proferir juízos
acerca de nosso agir no
mundo”.
Clique aqui – Veja o artigo.

DE PEDRO GORDILHO

“Outra impressão que
guardo da convivência com
o Victor é a de que,
congregando pessoas de
diferentes cabedais,
de origens distintas, de
berços igualmente diferentes,
é possível se criar uma
unidade de pensamento,
de estilos, de procedimentos
e de formas de atendimento
profissional altamente
qualificado”.

Clique aqui – Leia o discurso do Ministro Carlos Mário Velloso.
Clique aqui – Leia o texto do advogado Dr. José Maria Couto Moreira.

Clique aqui – Leia o artigo
publicado no
JOTA Informativo
em 26/11/2014.

POSSE NO IADF
JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO

Neste ano do centenário de Victor Nunes Leal,
significativas homenagens lhe foram prestadas
pelas mais conceituadas instituições jurídicas e
acadêmicas, motivo para que os conselheiros do
IVNL manifestassem, no jantar de congraçamento
realizado no dia 15, seu júbilo e entusiasmo na
continuidade da ação.

AVISO
O IVNL entrará em recesso no período de 22 de Dezembro/2014
a 16 de Janeiro de 2015.
A todos que prestigiaram nossas atividades, desejamos um
Feliz Natal, com votos de alegria, saúde e paz, na certeza de
que em 2015 continuaremos juntos em novas realizações.

É com orgulho e satisfação que o
IVNL registra a posse do conselheiro
José Saraiva na Presidência do
Instituto dos Advogados do Distrito
Federal, ocorrida no dia 03, no
Auditório e Espaço Rui Barbosa, do
Centro Cultural Evandro Lins e Silva,
do Conselho Federal da OAB.
A nova diretoria foi saudada pelo
orador Pedro Gordilho, Presidente do
Conselho Curador do IVNL.
“Sabemos todos que constituem
fins do Instituto atividades que
autorizam o seu envolvimento com
os grandes temas da humanidade,
entre os quais se destacam o “culto à
justiça” e “a sustentação do primado
do direito e da justiça”. São cláusulas
que autorizam nossa participação
ativa e incansável no eterno drama,
focalizado por Del Vecchio, que tem
por teatro a História e por argumento
a luta entre o bem e o mal, o direito
e sua infração.”
Clique aqui – Leia o discurso do
Dr. Pedro Gordilho
na íntegra

J na

Compareça às reuniões do IVNL para somar
conhecimento e rever seus amigos.
Nosso relatório de atividades é o sinal de respeito a você,
que acreditou no Instituto Victor Nunes Leal

