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INSCRIÇÃO PARA MEMBRO TITULAR

Por determinação do Colégio Acadêmico,
na forma do que dispõe o artigo 7º do
Regimento Interno de Acesso aos Quadros
Sociais, acha-se aberta durante 30 (trinta)
dias, a contar desta data, a inscrição para
escolha do Membro Titular da cadeira nº 49
da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, em
sucessão a Galeno Vellinho Lacerda.
O pedido de inscrição será formalizado em
requerimento dirigido ao presidente da Academia com a expressa referência ao número
da cadeira a ser preenchida, acompanhado
dos dados bibliográficos essenciais, a ser
entregue na Portaria da Casa do Advogado,
Avenida Marechal Câmara nº 210, Centro, Rio
de Janeiro (CEP 20020-080).
Rio de Janeiro, 22 de abril de 2014.
Francisco Amaral – Presidente
Sergio de Andréa Ferreira – 1º Secretário
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CANÇADO TRINDADE EM MADRI

O confrade Antônio Augusto Cançado
Trindade, juiz da Corte Internacional de Justiça
da
Haia, proferiu
uma conferência na
Universidade Autônoma de Madri sobre os
princípios universais, sua positivação e seus
mecanismos de aplicação. Destacou o papel
dos Estados que participam de convenções
internacionais, na realização do princípio da
jurisdição universal, pelos tribunais internacionais e pelos nacionais, destacando que
“nesta segunda década do século XXI, o
princípio da jurisdição universal parece
inspirado pelo ideal de uma justiça universal,
sem limites no tempo (passado ou futuro) nem
no espaço (transfronteiriço). Salvaguardar
valores fundamentais compartilhados pela
comunidade internacional como um todo
tranasscende a dimensão interestatal”.
“A realização da justiça como uma forma de
reparação é essencial à reabilitação das
vítimas”. “O fato de que haja grandes potências
que não aceitam a jurisdição internacional em
relação aos próprios cidadãos afeta a credibilidade das tais potências, e não a da justiça
internacional”.
“No caso de claro descumprimento de suas
sentenças, a Corte Interamericana de Direitos
Humanos deve exigir a execução integral de
suas sentenças”.
“Acima dos Estados estão os seres humanos
que os compõem”.

CANÇADO TRINDADE
DOUTOR HONORIS CAUSA

Nosso eminente confrade foi agraciado pela
famosa Universidade Panthéon de Atenas com
o título de Doutor honoris causa em Direito
Internacional, por “votre prestation globale
pour le dévelopemment du droit international,
votre action pour la promotion et la protection
des droits de l´homme, ainsi que la
consolidation de la justice internationale”.

POSSE DE
LUIZ EDSON FACHIN

Realizou-se no dia 18 de março, no
Instituto dos Advogados Brasileiros, no Rio de
Janeiro, a solenidade de posse do Prof. Luiz
Edson Fachin como titular da Cadeira nº 10
da Academia, Patrono Ruy Barbosa, em
sucessão ao Prof. Aloysio Maria Teixeira.
Saudou-o, na oportunidade, o Acadêmico
Roberto Rosas. O ato contou com a presença,
entre outras eminentes personalidades, do
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado
do Paraná, Desembargador Guilherme Luiz
Gomes e do Desembargador Marcelo Dalla
Déa, do mesmo tribunal. Contou ainda com a
presença do Ministro Cláudio Santos do
Superior Tribunal de Justiça.

FALECEU LUIZ DE PINHO PEDREIRA DA SILVA

Registramos com pesar o falecimento do
Acadêmico Luiz de Pinho Pedreira da Silva,
ocupante da cadeira 29, Patrono Silvio Romero,
ocorrido em 22 de janeiro de 2014, aos 97
anos.
Foi um dos Juízes do Trabalho mais antigos
do Brasil, presidente do Tribunal Regional do
Trabalho da 5ª Região da Bahia e Sergipe, e
ministro substituto do Tribunal Superior do
Trabalho (TST).
É consagrado autor de livros referência
como “ A gorjeta”, “A reparação do dano mora
no Direito do Trabalho” e “Principiologia do
Direito do Trabalho”.

PRÊMIO SILVIO MEIRA
TÍTULO DE MEMBRO HONORÁRIO

No dia 18 de março, tomou posse como
Membro Honorário da Academia Brasileira de
Letras Jurídicas, em solenidade realizada no
Instituto dos Advogados Brasileiros, o Prof.
Doutor António José Avelãs Nunes,
Catedrático da Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra.
O agraciado foi saudado pelo acadêmico
Sérgio de Andrea Ferreira, tendo proferido
sentida e vibrante oração, ressaltando seus
laços de amizade com o Brasil e com os
juristas brasileiros.

ANTÓNIO PINTO MONTEIRO EM PAMPLONA

A convite da Universidade Pública de
Navarra, o membro Honorário da Academia
Prof. Doutor António Pinto Monteiro
participou do Seminário organizado pelo
Departamento de Direito Privado daquela
Universidade sobre o tema geral “Aspectos
actuales de la contratación bancaria”,
proferindo a conferência de abertura sobre
“A resposta do ordenamento jurídico
português à contratação bancária pelo
consumidor”, dia 04-04-2014.

O Instituto Silvio Meira, sucursal do Centro
de Estudos Silvio Meira, criado em Belém no
final de 2012, outorgará, a partir deste ano, o
PRÊMIO SILVIO MEIRA, ao melhor aluno
concluinte do curso de direito do Estado do
Pará, dentre todas as instituições de ensino
superior que ofertam o curso de direito.
O prêmio será entregue anualmente,
estando já prevista a sua primeira edição em
setembro deste ano, no congresso que se
realizará em Belém, para o ao melhor aluno de
2013.
O regulamento encontra-se no site
www.institutosilviomeira/premio-silvio-meira.

O ganhador receberá medalha, diploma,
bolsa integral em todas as pós-graduações
(especialização, mestrado e doutorado) na
Universidade de Lisboa, e terá seu ICC
publicado no anuário do Instituto, que é
editado pela AAFDL/Lisboa.

ARTIGOS PARA A REVISTA

Solicita-se aos eminentes confrades que nos
enviem artigos de sua lavra, para publicação na
Revista da Academia. Os trabalhos devem ser
remetidos
para
o
e-mail,
ablj2010@hotmail.com.

ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS JURÍDICAS
Av. N. Sra. de Copacabana, 1183 – sala 503
22070-011 – Rio de Janeiro – RJ
Tels: 21-2522-0240–Fax: 21-2522-0245
e-mail: ablj2010@hotmail.com
www.ablj.org.br

