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Curso na Universidade de São Paulo – USP
Problemas de Direito Público - 100 anos de Nascimento de Victor N. Leal.
Aula Proferida no dia 12 de maio pelo Ministro e Prof. Eros Grau, sobre o
Tema “Lei e Regulamento”, que despertou grande interesse dos alunos.

Centenário – Evento
Em reunião realizada com o Presidente
do Conselho Federal da OAB, Marcus
Vinícius Furtado Coêlho, foi definida
parceria com o IADF e o IVNL para
realização do Simpósio “Súmula no
Direito Contemporâneo”, ocasião em
que será prestada homenagem a nosso
patrono e outorgado o Prêmio
Centenário de Victor Nunes Leal.
__________________________________

O palestrante entre Mônica Caggiano, Lúcia e Cezar Peluso.

JURIMETRIA
O tema do 4º Seminário de Jurimetria, ocorrido em SP, no dia 13 de maio,
no auditório da AASP, foi objeto de importantes considerações pelos
expositores, em especial pelo Prof. Kuo-Chang Huang, que apresentou
pesquisa sobre as consequências da reforma da Corte Constitucional de
seu país. O conselheiro Pedro Gordilho, como nos anos anteriores, fez o
encerramento do Seminário.
Íntegra do pronunciamento – clique aqui

O IVNL recebeu a visita das Dras.
Liana Portilho Matos e Carmem
Regina Grossi Araújo, que noticiaram
projeto da Secretaria de Estado de
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
de Minas Gerais, de homenagear o
ilustre filho de Carangola, com
instalação de memorial e atribuição de
seu nome a uma das salas do Polo
Presencial da Rede UAITEC –
Universidade Aberta Integrada de MG.

Evandro Pertence, Carmem Grossi,
Pedro Gordilho, Liana Matos.
COMUNICAÇÃO IMPORTANTE
O Professor José Geraldo de Sousa Junior enviou ao Diretor da Faculdade de Direito da UnB, Professor George
Bandeira Galindo, proposta para que o edifício que abriga a Faculdade de Direito da UnB seja nominado Victor
Nunes Leal, com “intuito de ressignificar a memória de tão formidável contribuição à história da UnB e de
sua Faculdade de Direito”.
Ler a carta - clique aqui
MENSAGEM DO SÓCIO JOSÉ MARIA COUTO MOREIRA
“É com justa satisfação que os admiradores e amigos de Victor Nunes Leal recebem a informação de que o busto do
grande brasileiro vai ser alojado no egrégio Supremo Tribunal Federal, espaço e ofício em que o homenageado
dedicou apaixonadamente muitos de seus dias. Esta iniciativa reconhece o grau de importância da contribuição de
Victor Nunes Leal ao direito e à justiça nacional, razão por que se insere, por lembrança do IVNL e pronta diligência
do STF, na história a ser contada do exercício iluminado da magistratura.
Parabéns ao Instituto e ao tribunal, a cada um de seus membros.”

