Almoço Cultural
A TV Justiça inaugura a série “Tempo e História”,
com programa sobre Victor Nunes Leal no próximo Com ampla adesão, o almoço-cultural no qual
domingo, dia 15 de abril às 21:30h.
o Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal
Reprises: domingos às 21:30h, terças às 12:30h e
quintas às 21:30h.

Não deixe de ver a merecida homenagem à pessoa
que marcou a história e que, com suas ideias, ainda
influi no pensamento jurídico nacional.

Federal, proferirá breve palestra sobre o tema
“Visão Prospectiva do Novo Código do
Processo Civil”, será realizado no próximo dia
17 (terça-feira), às 12:30 hs. no Buffet Renata
La Porta. Adesão até 13.04.12!
No próximo Boletim serão divulgadas as fotos.

Seminário de Jurimetria

2° Prêmio de Monografia

O 2º Seminário de Jurimetria está confirmado para o
dia 21 de junho de 2012, no auditória da AASP. Além da
palestra de abertura do Prof. Michel Heise, o evento terá 4
mesas temáticas, para maior abrangência:
1) Direito Processual; 2) Direito Penal e Penitenciário;
3) Direito Empresarial e 4) Administração da Justiça.
Em breve maiores informações.

As monografias concorrentes ao 2°
Prêmio Victor Nunes Leal estão sob
análise da Comissão Julgadora, que
apresentará os pareceres no prazo previsto
no edital.
O resultado será divulgado em breve.

Ministro Victor Nunes Leal está entre os 50 Grandes Brasileiros que ajudaram a
construir o Brasil.
Em reportagem especial publicada pela Revista Veja em 28.12.2011, págs.
230-253, o Ministro Victor Nunes Leal é citado como um dos cinquenta
personagens históricos que, com suas ideias, causas e lições de vida ajudaram
a construir o Brasil e que ainda inspiram as gerações atuais na tarefa de
antecipar o futuro.
O verbete foi escrito pelo advogado e professor da FGV-SP e da PUC-SP,
Dr. Oscar Vilhena Vieira.
Saiba mais

Novos Associados
Com o intuito de fortalecimento e expansão do Instituto, foram convidadas , para integrar o
quadro associativo, personalidades que se destacam no meio jurídico e que compartilham dos
mesmos ideais de nosso patrono. Saudamos os novos associados, na certeza de que contribuirão
para que o IVNL alcance os objetivos para os quais foi criado: Antônio C. Mariz, Carlos M. Velloso,
Carlos M. Velloso Filho, Carlos Olavo P. de Medeiros, Carlos Robichez, Fábio Coutinho, Francisco
Cláudio de A. Santos, Francisco Nóbrega, Gladis Maria C. De Godoy, Hamilton D. de Souza, Hélio
M. Doyle, José Saraiva, Luís Roberto Barroso, Luiz Carlos Madeira, Luiz Guerra, Luiz Orlando
Carneiro, Rui Celso R. Fragoso, Sebastião Affonso.
Aguarde o próximo boletim. Nosso relatório de atividades é o sinal de respeito a você, que acreditou no IVNL.

