“ O que mais importa não
são os homens que entram,
mas o que há de fundamental
e permanente na obra coletiva
que ali se constrói, com
segurança,
lentamente,
sofrendo arroubos e vencendo
indecisões, mas inspirada
sempre por uma idéia diretriz:
aqui se guarda a Constituição,
esta é a sagrada tarefa do
Tribunal. Mas a
Ministro Victor Nunes Leal, STF Supremo
(1960-1969)
Constituição não é apenas um
livro que se conserve na
vitrina simbólica, porém o princípio, a chama, o
ideal que dá vida, que traz fulgor, que comunica
substância humana ao papel insensível.”
Victor Nunes Leal. Discurso de posse no Supremo Tribunal
Federal – 1960.
Clique aqui e leia o discurso na íntegra.

Coronelismo, Enxada e Voto

Capa da 7° edição

A obra prima de
Victor Nunes
Leal –
Coronelismo,
Enxada e Voto –
há tempo
esgotada, foi
reeditada (7º
edição) pela
Companhia das
Letras e já se
encontra à venda
no site da editora
(clique aqui) e da
livraria Saraiva

(clique aqui).

Em breve o IVNL promoverá solenidade
para divulgação da obra.

O livro “A contemporaneidade do pensamento de Victor Nunes Leal” será publicado pela Ed.
Saraiva, com lançamento previsto para o início do próximo ano. Confira os nomes dos renomados
autores que colaboraram na realização da obra e seus respectivos artigos:
•
•

Alberto Venâncio Filho - Victor Nunes Leal e a Revista de Direito Administrativo.
Ana Frazão - Victor Nunes Leal e a Intervenção do Estado na Economia em Prol da Livre Concorrência.

•

Antonio Herman Benjamin - Função Ecológica da Propriedade, Limitações Administrativas e o Papel do
Juiz na Proteção das Florestas.
Carlos Olavo Pacheco de Medeiros - O Município para um Novo Pacto Federativo.

•

•

Fernando Dias Menezes de Almeida - Súmula Vinculante: estudo com base no pensamento de Victor Nunes
Leal.
Fernando Neves da Silva - Restrições à Propaganda Eleitoral: os coronéis agradecem.

•
•

Francisco Manoel Xavier de Albuquerque - Extradição. Caso Stangl. Sustentação oral.
Francisco Rezek - O Fascínio da Razão.

•
•

Luís Roberto Barroso - Fisiologismo, Dinheiro e Voto: Uma proposta de reforma política para o Brasil.
Marcelo Guedes Nunes e Fábio Ulhoa Coelho - Notas sobre Direito, Estatística e Jurimetria.

•
•

Mônica Herman Caggiano - O cidadão-eleitor, jogador com veto no processo eleitoral democrático.
Pedro Gordilho - Victor Nunes Leal Advogado Contemporâneo do Futuro.

•

Rafael Thomaz Favetti - Atualidade do “Coronelismo, Enxada e Voto”.

•

Da pauta da Assembleia Geral convocada consta a revisão do estatuto e aprovação dos novos
Conselheiros Curadores.
Aguarde o próximo boletim. Nosso relatório de atividades é o sinal de respeito a você, que acreditou no IVNL.

