Novembro/2015

II Colóquio sobre o STF

8º ALMOÇO DO IVNL

Repetindo o êxito alcançado no ano anterior, o II Colóquio, realizado
em parceria pela AASP e o IVNL, no dia 19 de outubro, na sede da
AASP, foi palco de considerações e debates entusiasmados sobre temas
de grande atualidade e repercussão. Como destacou o Presidente da
AASP, Leonardo Sica, “os temas que dizem respeito ao funcionamento
do STF são de muita relevância para o País. Não existe nenhum evento
similar (ao II Colóquio) que reúna tantos ministros, ex-presidentes do
STF e juristas para discutir no mesmo dia, no mesmo ambiente, estes
temas. Então, é uma oportunidade única de discutir fora do Supremo
Tribunal Federal os temas mais importantes do seu funcionamento”.

Dando continuidade aos
tradicionais eventos, o IVNL
realizará o 8º Almoço Cultural, no
dia 27 de novembro, 6ª feira, às
12hs, no Restaurante Le Jardin, no
Clube de Golf.
A palestra “Os Três Juízes no
Estado Democrático de Direito
Brasileiro” será feita pelo Ministro
Luiz Edson Fachin (Foto).
Compareça! Essa é uma excelente
oportunidade de aliar reflexão e
congraçamento da classe jurídica.
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Clique aqui para ver mais fotos

Na ocasião, o Presidente do Conselho Curador, Pedro Gordilho, que coordenou a 1ª Mesa, assim se manifestou: “A AASP, pelo
incansável labor do seu Presidente,o colega e amigo Leonardo Sica, e o IVNL, pela abnegação da Dra. Lucia Peluso, são, mais uma vez,
parceiros em evento de magnitude, o Colóquio que vai abrigar questões de grande atualidade, com a participação dos mais eminentes
Ministros e ex-Ministros do STF e do eminente professor Oscar Vilhena Vieira, nessa 1ª Mesa.
Os primeiros, deixando nos anais da Côrte a excelência de seus votos, que ajudam a construir a História.
Os segundos, recebendo a consagração dos estudiosos pela averbação de votos e acórdãos que tanto edificaram a História do Direito
praticado no Brasil de nosso tempo.
Nós, advogados, somos estimulados pelos nossos cânones.
O Regulamento da Ordem recomenda que o advogado exerça o seu ministério com espírito cívico. E o Código de Ética Profissional
capitula, entre os seus deveres, o de zelar pelo aperfeiçoamento das instituições do Direito, e do que interessa à ordem jurídica, bem
assim o de se pronunciar de público sobre questões jurídicas de interesse geral, inspirando-se nos princípios do Direito e no bem
comum.
Esses princípios vêm sendo praticados pela Associação dos Advogados de São Paulo, nessas muitas décadas de fecundas gestões,
desde sua fundação, sob a orientação do saudoso e querido amigo Theotonio Negrão.
O Instituto Victor Nunes Leal muito se afeiçoa a essas práticas, marcadamente porque destina-se ao desenvolvimento e melhoria das
instituições jurídicas, políticas, sociais e culturais brasileiras, sob a eterna inspiração de nosso patrono, o Ministro Victor Nunes Leal.”
Trecho do discurso proferido – Leia na íntegra – Clique aqui

A Ministra Cármem Lúcia e o Ministro Aposentado Nelson Jobim, juntamente com Oscar
Vilhena Vieira, debateram o tema “O Poder Judiciário na Sociedade Pluralista”. A seguir, foi
abordada a matéria “A proteção dos direitos fundamentais e as garantias constitucionais”, pelos
Ministros Edson Fachin e Cezar Peluso, e pelo criminalista Alberto Zacharias Toron.
No terceiro debate, os ex-Presidentes Sepúlveda Pertence e Carlos Britto, e o Ministro
Luís Roberto Barroso e o Professor e Advogado Roberto Timoner abordaram o tema
“Judicialização e limites democráticos da atuação do STF”.

CURSO
Está em fase de elaboração Curso Presencial e à distância sobre matéria constitucional, em
parceria com o Instituto Darcy Ribeiro – IDAR -, a ser proferido pelo Min. Carlos Ayres Britto.
Em breve será divulgado oficialmente.

