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INSCRIÇÕES PARA MEMBRO TITULAR
DA CADEIRA 49
Em reunião da Diretoria realizada dia 25 de
setembro de 2014, declarou-se findo o prazo de
inscrição de candidatos ao preenchimento da
cadeira nº 49, sucessão a GALENO VELLINHO
LACERDA, homologando-se as inscrições dos
Professores Valério de Oliveira Mazzuoli e
Judith Martins-Costa, candidatos à respectiva
sucessão.

PERFIL DOS CANDIDATOS
VALÉRIO DE OLIVEIRA MAZZUOLI. Seus
dados curriculares foram já publicados no
boletim nº 459 de junho de 2014, da Academia.
JUDITH MARTINS-COSTA. Nasceu em Porto
Alegre, em 18.07.1952. Graduada em Direito
em 1980, pela Universidade Federal do Rio
Grande do Sul. Doutorado (1997) e LivreDocência (2003) na Universidade de São Paulo.

BOLETIM
Nº 462 – ANO XXXVI
SETEMBRO, 2014
RIO DE JANEIRO, RJ

Professora Adjunta da Faculdade de Direito da
UFRGS, onde tem lecionando diferentes disciplinas (Direito Civil, Direito Comparado, História
do Direito, Teoria Geral e Fundamentos Culturais do Direito Privado). Tem proferido palestras em conferências em Universidades estrangeiras, dentre as quais a de Valencia (Espanha),
a de Gênova e a de Roma (Itália), a de Buenos
Aires (Argentina), a de Coimbra (Portugal) e a
Sorbonne-Nouvelle (Paris, França). É membro
de várias associações culturais, como a Academia Brasileira de Direito Civil, o Instituto Brasileiro de Direito Privado, a Sociedade Brasileira
de Direito Público, o Instituto Brasileiro de
Filosofia e a Societé de Legislation Comparée. É
advogada militante, sócia fundadora da JUDITH
MARTINS-COSTA ADVOGADOS, atuando como
Parecerista, Consultora extrajudicial e extraarbitral e Árbitra em diferentes Câmaras.
Autora de numerosos livros, podendo citar-se
‘A Boa—Fé no Direito Privado’ e ‘Comentários
ao Novo Código Civil’. Tem sido atualizadora de
partes do ‘Tratado de Direito Privado’ de
Pontes de Miranda, além de grande número de
artigos publicados no Brasil e em revistas
internacionais.

A ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS
JURÍDICAS CELEBRA SEU 39º ANIVERSÁRIO
A Academia Brasileira de Letras Jurídicas
realizará no próximo dia 30 de outubro, às 17h,
no auditório do Instituto dos Advogados
Brasileiros, nesta cidade, sessão solene
comemorativa do seu 39º aniversário de
fundação.
Será orador, pelo Colégio Acadêmico, o
eminente confrade Ministro Carlos Mário da
Silva Velloso, seguindo-se recepção no Clube
dos Advogados.
Na oportunidade promover-se-á, também, o
lançamento de livros de acadêmicos da ABLJ,
recentemente publicados, e de membros de
Academias filiadas.

ENCONTRO NACIONAL DAS ACADEMIAS
No próximo dia 31 de outubro, às 10h, no
auditório do Instituto dos Advogados Brasileiros, nesta cidade, a Academia Brasileira de Letras Jurídicas promoverá um encontro nacional
de Academias estaduais congêneres, especialmente convidadas, para apreciar “A contribuição das Academias de Letras ao pensamento
jurídico brasileiro”, como preparação para um
Congresso Internacional que se pretende realizar em 2015, no Rio de Janeiro.

ATIVIDADES ACADÊMICAS – CONFERÊNCIAS
O Acadêmico Zeno Veloso proferiu conferência sobre “A sucessão do cônjuge no direito
português e brasileiro: distinções e aproximações”, no II Congresso Luso-Brasileiro – O Direito no Século XXI, realizado em Belém, pelo Instituto Sílvio Meira, nos dias 10 e 11 de setembro de 2014.
Os acadêmicos Francisco Amaral, Luís Edson
Fachin e Gustavo Tepedino proferiram conferências no II Congresso de Direito Civil realizado, em Curitiba, nos dias 3 a 6 de setembro de
2014, pelo Instituto Brasileiro de Direito Civil. O
tema geral do encontro foi “Direito Civil e
Construção Jurisprudencial, entre conhecimentos e experiências”.
O acadêmico Francisco Amaral proferiu
conferência no Seminário de Grandes Doutrinadores, no Curso de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, em 9 de
setembro de 2014, e conferência no Curso de
Contratos do CEU – Escola de Direito de São
Paulo, no dia 19 de setembro.
LANÇADA A OBRA POÉTICA COMPLETA DE
IVES GANDRA MARTINS
Em primorosa edição da editora Resistência
Cultural, de São Luís, acaba de ser lançada a
“Poesia completa” de Ives Gandra, com a
seguinte apresentação/explicação do autor:

apêndice. Excluí desta Poesia completa o denominado
Dois poemas, pois introduzi O livro de Ruth na obra Em
tempos do Senhor, no qual também incluí o “Quarteto
de ladainhas”, “Santo Rosário” e “Via Sacra”. O outro
poema chamado “O menino e a descoberta” e onze dos
sonetos não constantes dos livros anteriores e
publicados na coletânea Cem sonetos, eu os agreguei ao
livro Presente quase pretérito. Ao livro Duas lendas
foram adicionadas três lendas – a de Antar, Orpheu e
Dido –, passando a chamar-se Tempo de lendas. Do livro
Pretérito presente retirei os cinco sonetos dedicados aos
Mistérios Gloriosos, que os realoquei no Em temos do
Senhor. Por fim, dei aos poemas inéditos o título de
Cicatrizes do tempo, dividindo-o em 4 partes. A primeira
intitulada “Poemas do Eu menino”, escritos na juventude. A segunda, “Nos tempos da mocidade”, correspondendo ao período pré-matrimonial e aos primeiros
anos de casado. O terceiro, chamei-o simplesmente de
“Madureza”, correspondente ao outono da vida e aos
poemas à época escritos. E, finalmente, ao último de
“Tatuagens da vida”, ou seja, a época em que vivemos,
usando da metáfora de Fúlvia de Carvalho, que
denominava as rugas da pele de "tatuagens da idade".
São mais de mil poemas escritos nestes 65 anos, em
que a poesia sempre representou o porto seguro de
meus ideais e da minha luta para levar adiante a família,
a profissão, as relações de amizade e convívio social,
assim como a defesa e a busca, em escritos e palestras,
de um país melhor e mais justo.
Sempre me refiz do cansaço desta luta, com tinta e
papel, nos versos que ora apresento, em que Deus,
minha esposa, a família e a pátria conformam os sonhos
que sempre vivi e dos quais não pretendo afastar-me
até a morte”.

PRÊMIO SILVIO MEIRA
O aluno Paulo Arthur Cavalcanti Koury da
Universidade Federal do Pará recebeu do
Instituto Silvio Meira, por ocasião do II Congresso Luso-Brasileiro – O direito no século XXI,
realizado em Belém nos dias 10 e 11 deste mês
sob a coordenação do Prof. André Meira, o I
PRÊMIO SILVIO MEIRA, concedido ao melhor
bacharel em direito do Estado do Pará em
2013. Esse prêmio compreende uma bela
medalha, diploma e bolsa de mestrado/
doutorado na Universidade de Lisboa.

“Por sugestão de meu amigo e editor José Lorêdo
Filho, veiculo, por sua editora, minha obra poética
completa.
Neste volume estão todos os meus livros de poesia
publicados, assim como uma relação de poemas
inéditos, deixando de lado os inéditos compostos em
brincadeiras com amigos ou para festividades, a fim de
alegrar o ambiente.
Incluí, no livro inaugural, Pelos caminhos do silêncio,
meu primeiro soneto escrito aos 13 anos, como
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