5º Almoço Cultural
Será realizado no dia 25 de
abril, no Restaurante Gazebo
(Setor de Clubes Sul, Beira
Lago), com palestra do
Ministro Teori Zavascki,
sobre o tema “A criação do
Direito pelo Poder
Judiciário”.

Curso de pós-graduação na USP
Problemas de Direito Público —100 anos de Nascimento de Víctor
Nunes Leal

No dia 10 de março o

Convites limitados, adquira o
seu até 22 de abril, no valor
de R$ 220,00 .
Taxa rolha de R$ 40,00 para
vinho/espumante, a ser paga
no estabelecimento.

Min. Sepúlveda Pertence

Ministro Sepúlveda
Pertence, Presidente do
IVNL, participou da
conferência inaugural do
curso de pós-graduação na
USP em comemoração ao
centenário de Victor Nunes
Leal. O curso encerra-se no
dia 23 de junho do presente
ano.

Foi lançado edital do concurso Prêmio Victor Nunes Leal, em parceria com o Conselho Federal da
OAB, a ser concedido a arrazoado apresentado no ano de 2013. A inscrição poderá ser efetivada até o
dia 09 de junho, nos termos do edital (clique aqui).
Os representantes do IVNL na Comissão Julgadora são os conselheiros Ana Frazão e Wagner Rossi.

Seminário de Jurimetria

O

4º Seminário de Jurimetria terá como tema Avaliação do Impacto Regulatório e contará com a
participação do Prof. Kuo-Chang Huang. Será realizado no dia 13 de maio, na sede da AASP, em
parceria com Associação dos Advogados de São Paulo - AASP, Associação Brasileira de Jurimetria ABJ, Instituto de Matemática e Estatística da USP – IME/USP, Sociedade Brasileira de Direito Público
– SBDP e Instituto Brasileiro de Ciências Criminais – IBCCRIM.
Maiores informações serão divulgadas oportunamente.
No dia 24 de março a Secretária Geral do IVNL,
Foram iniciadas tratativas com a Escola da
Advocacia Geral da União Ministro Victor Nunes Lúcia Peluso, foi recebida pelo diretor da Escola
de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio
Leal e o Centro de Estudos Jurídicos da
Vargas, Oscar Vilhena Vieira, para discutir
Procuradoria Geral do Município de São Paulo –
realização de eventos culturais em parceria. O
CEJUR, com vistas à realização conjunta de
eventos culturais em comemoração ao centenário encontro foi extremamente agradável e proveitoso
e em breve serão noticiadas as atividades
do patrono do Instituto.
conjuntas.
Compareça às reuniões do IVNL para somar conhecimento e rever seus amigos.
Aguarde o próximo Boletim. Nosso relatório de atividades é o sinal de respeito a você, que acreditou no IVNL.

