Atividades Programadas

CLAUDIO PENNA LACOMBE

Faleceu, ao final de 2012, o sócio-fundador do
IVNL Cláudio Penna Lacombe. Brilhante advogado,
Será realizado, neste semestre, almoço
ex-Ministro do TSE, sócio-fundador da Sociedade
cultural, evento muito bem aceito em
de Advogados Nunes Leal, criada, em 1969, pelo
suas edições anteriores e que tem
nosso patrono Victor Nunes Leal, nele avultavam as
conseguido atingir os objetivos
pretendidos. Em breve maiores
qualidades do combatente, do advogado por
informações.
excelência: a independência, ornamento de seu
caráter, condição elementar do oficio; a honradez dos que não
precisam demonstrá-la, são honrados e isso Ihes basta; o arsenal
• Jurimetria
da ilustração e da lógica, lapidado pelo estudo e pela experiência
O IVNL participará do comitê
do passar do tempo; a operosidade, com o uso escorreito dos
organizador do 3° Seminário de
instrumentos das pesquisas, da interpretação e da prova, para que o
Jurimetria, evento que se firmou como
direito dos clientes se traduza em segurança; a modéstia
locus de aprofundadas discussões
técnico-jurídicas, de representantes de verdadeira, com todos os créditos que se atribuem aos que dela
fazem fé; a amizade incondicional aos amigos escolhidos pelo
entidades voltadas à definição de
políticas públicas. Alguns resultados já traço comum da lealdade e da recíproca admiração.
• Almoço Cultural

podem ser constatados, como é o caso
da seleção, pelo CNJ, de projeto
relativo ao “tempo dos processos” e à
“funcionalidade do Cadastro Nacional
de Adoção”, apresentado pela
Associação Brasileira de Jurimetria –
ABJ.
Confira.

•

Prêmio

Foram iniciadas tratativas com o
Conselho Federal da OAB para
lançamento conjunto do Prêmio Victor
Nunes Leal de Monografia,
considerando prêmio do mesmo nome
outorgado pela Seccional do Rio de
Janeiro, em 1985, a Leda Boechat
Rodrigues, pelo trabalho “A Corte de
Warren (1953-1969) Revolução
Constitucional”.
• Livro Homenagem
O livro A contemporaneidade do
pensamento de Victor Nunes Leal está
em fase final de editoração e será
lançado proximamente.

De Claudio Penna Lacombe podemos dizer, com Paul Valéry, um
de seus preferidos, que "a verdadeira glória é como o verdadeiro
mérito: a que se ignora a si mesma é, geralmente, a maior e a mais
sólida".
O IVNL apresenta à família e aos seus associados a expressão de
profundo pesar, com que pranteia essa perda inestimável.
Pedro Gordilho
Presidente do Conselho Curador

Victor Nunes Leal, adorador da lógica
José Maria Couto Moreira

“Muito, mas ainda muito pouco, se tem dito sobre esse
eminente brasileiro que foi Victor Nunes Leal. Aquele neto de seu
Portugal avoengo, de elegância e ternura sublimes, era,
principalmente para os que primaram de sua convivência sempre
agradável, um adorador da lógica e dela seu constante servo...”
Artigo constante do site do Instituto, no qual o autor tece
considerações originais sobre características de sua personalidade,
como homem do Direito e magistrado, em sua vida pessoal e nas
atividades funcionais.
Continue lendo o artigo

Aguarde o próximo boletim. Nosso relatório de atividades é o sinal de respeito a você, que acreditou no IVNL.

