Eventos Futuros
Lançamento do Edital
para o 2° Prêmio Victor
Nunes Leal de Monografia

O Instituto Victor Nunes
Leal lançou o Edital 2011
para premiar a melhor
monografia sobre o tema
“O Voto no Brasil, depois
do Coronelismo e da
Enxada – Atualidade do
Pensamento de Victor
Nunes Leal”, destinado a

alunos dos cursos de
graduação das áreas de
Direito e de Ciências
Políticas e Sociais de todo
território nacional. O prazo
para a inscrição e
apresentação dos trabalhos
se encerra dia 03 de
fevereiro de 2012. Participe.

Solenidade de entrega do 1º Prêmio Victor Nunes Leal de
Monografia, com participação da Ministra do STJ, Maria
Thereza de Assis Moura
A cerimônia de premiação aos vencedores do 1º Prêmio Victor Nunes Leal de
Monografia foi realizada em Brasília, no Auditório da Faculdade de Direito da UnB, no
dia 22 de setembro de 2011. O evento contou com a participação da Ministra Maria
Thereza, que proferiu palestra sobre o tema “Atualidades do Direito Penal sob a ótica
dos Direitos Humanos”.
fotos

Parceria com a AASP reúne cerca de 300 advogados
em evento

Confira o regulamento e o edital.

Sob o patrocínio da
Escola Nacional de
Magistratura, será
realizado, no dia 24 de
novembro de 2011, o
evento “Colóquio sobre
Ética Profissional e a
Redação Forense como
ferramenta para
efetividade do Processo”,
no Auditório da ENFAM.
Confira a programação preliminar

Reedição do
“Coronelismo, Enxada e
Voto”

O IVNL reeditará o livro
“Coronelismo, Enxada e
Voto” , obra-prima de Victor
Nunes Leal, pela editora
Companhia das Letras.

Dr. Pedro Gordilho, Min. Nancy Andrighi, Dr. Arystóbulo de Oliveira Freitas e Dr. José Rogério Cruz e Tucci.

A Associação dos Advogados de São
Paulo e o Instituto Victor Nunes Leal
promoveram, no dia 17 de outubro de
2011, Seminário sobre o tema “Aspectos
da Reforma Processual Civil”, com
exposições da Ministra Nancy Andrighi,
do Superior Tribunal de Justiça e do
superior

Advogado militante e ex-Presidente
da AASP, José Rogério Cruz e Tucci.
Falou em nome do IVNL o Presidente
do Conselho Curador, Pedro Gordilho,
advogado e ex-Ministro do Tribunal
Superior Eleitoral.
fotos – saiba mais

Livro Homenagem

Com vistas a difundir o pensamento de Victor Nunes Leal e estimular a discussão
de temas de relevância jurídico-cultural para a realidade atual, para os quais ele
tenha, de alguma forma, contribuído com estudos, publicações ou decisões, o IVNL
publicará livro em homenagem a seu patrono.

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

