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HOMOLOGADA INSCRIÇÃO  

PARA A CADEIRA Nº 31 
 

     No dia 14 de junho de 2021, em reunião 
virtual da Diretoria, o Presidente declarou 
findo o prazo de inscrição de candidatos ao 
preenchimento da cadeira nº 31, patrono 
Joaquim Gondim Neto, em sucessão a 
Theóphilo de Azeredo Santos, e homologou  
a inscrição do Prof. Doutor Luiz Fernando 
Coelho, candidato  único.  
     A homologação, como de costume, é 
decorrente da apreciação do currículo do 
candidato, a seguir transcrito. 
 

LUIZ FERNANDO COELHO 
CURRICULUM VITAE  

 

     Nasceu em 1.01.1939, em Joaçaba, Santa 
Catarina. Graduado em Direito pela Univer-
sidade Federal do Paraná (1961). Doutor em 
Ciências Humanas e Livre-docente em Filoso-
fia do  Direito  pela  Universidade  Federal  de  

Santa Catarina (1975). Especialista em Direito 
Comparado, estudou na Washington Univer-
sity, de Saint Louis, Missouri, USA, e nos 
cursos da Faculdade Internacional de Direito 
Comparado, em convênio com as Universi-
dades de Friburgo, Estrasburgo e Coimbra. Foi 
Professor Titular, hoje aposentado, da Facul-
dade de Direito da Universidade Federal do 
Paraná, onde lecionou Filosofia do Direito no 
curso de graduação e nos programas de 
Mestrado e Doutorado. Professor nos progra-
mas de Pós-graduação stricto sensu, em Direi-
to, da Universidade Federal de Santa Catarina. 
Foi também Professor de Lógica Jurídica no 
programa de Mestrado da Fundação Eurípi-
des, de Marília, SP, e das disciplinas Teoria 
Crítica do Direito e Hermenêutica Jurídica no 
programa de Mestrado da Universidade Para-
naense (UNIPAR), de Umuarama, PR. Ministra 
aulas na disciplina de Lógica, Retórica e Argu-
mentação Jurídica no programa de Pós-
graduação em Direito do Centro Universitário 
Internacional (UNINTER) de Curitiba. Professor 
Honoris Causa do Complexo de Ensino Supe-
rior de Santa Catarina (CESUSC). Integrante do 
quadro docente do Centro de Ensino Superior 
(CESUL), de Francisco Beltrão – PR, onde é 
Coordenador da publicação Direito em Revis-
ta. Foi um dos fundadores e primeiro Presi-
dente da Associação Brasileira de Filosofia do 
Direito e Sociologia do Direito (ABRAFI), que é 
a seção brasileira da Associação Internacional 
de Filosofia Jurídica e Social – IVR. Membro da 
Academia Paranaense de Letras Jurídicas e 
Coordenador do Conselho Editorial da Revista 
Bonijuris. Membro do Instituto de Direito 
Comparado Luso-Brasileiro. Associado Hono-
rário do CONPEDI – Conselho Nacional de Pes-
quisa e Pós-graduação em Direito. Tem tido 
participação constante em eventos nacionais 
e internacionais de Filosofia do Direito, atuan-



do como conferencista. Integrante de bancas 
de Mestrado e Doutorado. Autor de numero-
sas obras, dentre as quais se destacam: 
"Curso de Introdução ao Direito" (2019), 
"Teoria Crítica do Direito" (2019), "Direitos 
Humanos em Direito Comparado" (2016), 
"Helênia e Devília – Civilização e Barbárie na 
saga dos Direitos Humanos" (2014), "Fumaça 
do Bom Direito – Ensaios de Filosofia e Teoria 
do Direito" (2011); "Saudade do Futuro – 
Transmodernidade – Direito – Utopia" (2007), 
"Direito Constitucional e Filosofia da 
Constituição" (2006), "Fundações Públicas" 
(1978), "Lógica Jurídica e Interpretação" 
(1978), "Existencialismo e Direito" (1970). 
     

REUNIÕES E PALESTRAS VIRTUAIS 
 
     A Academia Brasileira de Letras Jurídicas 
vem realizando palestras virtuais, em abril, o 
Acadêmico Roberto Rosas proferiu palestra 
sobre "Lembranças do Mundo Jurídico",  em 
maio, o Acadêmico Ives Gandra da Silva 
Martins,  proferiu palestra sobre “Harmonia 
entre os Poderes”, em junho dia 25, às 17h 
será proferidas a palestra do Acadêmico Ivo 
Dantas, sobre "O direito comparado e sua 
utilidade para o desenvolvimento dos estudos 
jurídicos".  
     Os Acadêmicos Álvaro Villaça e Aurélio 
Wander Bastos confirmaram suas palestras 
para julho e agosto, respectivamente. 
     Apresentamos a seguir o resumo das 
palestras proferidas em abril em maio 
passado. 
     As palestras já realizadas serão publicadas 
no site da ABLJ, podendo já ser já acessadas 
pelo “ABLJ Youtube”. 
 

PALESTRA DO  
ACADÊMCO ROBERTO ROSAS 

 
     Na reunião virtual do Colégio Acadêmico, 
que teve lugar em 30 de abril, o Professor 
Roberto Rosas, após ser saudado pelo 
Presidente Francisco Amaral, que destacou 
sua marcante contribuição à doutrina e à 
aplicação do Direito, proferiu expressiva 
palestra sobre o tema “Lembranças do 

Mundo Jurídico”. Reviveu e comentou episó-
dios ocorridos no Rio de Janeiro e em 
Brasília, relacionados, muito especialmente, 
com o Supremo Tribunal Federal; focali-
zando, inclusive, a questão surgida em torno 
da transferência da Corte para a nova Capital. 
O palestrante evidenciou a sua vivência nos 
meios forenses, enriquecida pelo seu prestí-
gio junto à magistratura e aos demais prota-
gonistas do universo do Direito. Os partici-
pantes da reunião teceram elogiosas 
referências à exposição. 
 

PALESTRA DO ACADÊMICO  
IVES GANDRA DA SILVA MARTINS 

 
     O Colégio Acadêmico reuniu-se, virtual-
mente, em 28 de maio, para assistir à 
palestra do Acadêmico Ives Gandra da Silva 
Martins, sobre o tema "Harmonia entre os 
Poderes". Coube ao Secretário-Geral da ABLJ 
a saudação ao eminente Confrade, tendo 
realçado seu rico currículo e sua destacada 
presença na literatura e nas letras jurídicas; 
e, ao final, expressou, em nome da 
Academia, o pesar de seus Membros, pelo 
falecimento da ilustre esposa do palestrante, 
D. Ruth Vidal da Silva Martins, a quem ele 
dedicou diversas obras, dentre as quais, "101 
Poemas para Ruth". Em sequência, o 
conferencista desenvolveu o tema, com 
acurada apreciação sistêmica da Constituição 
Federal, a partir da disposição de seu art. 2º; 
analisando o regime organiza-cional dos 
Poderes Políticos no Texto Magno, com 
realce para o papel do Judiciário, 
comparando o Supremo Tribunal Federal até 
2003 com sua atuação no presente, em que 
tem interferido na competência do Executivo 
e do Legislativo. Encerrada a palestra, o 
Acadêmico Ives Gandra da Silva Martins foi 
vivamente parabenizado pelos participantes. 
 

PRÊMIO JURÍDICO 
“ORLANDO GOMES – ELSON GOTTSCHALK” 

 
         Já se encontram com a Comissão Julga-
dora os trabalhos jurídicos apresentados 
pelos dois (2) candidatos inscritos no concur-



so do Prêmio Jurídico “Orlando Gomes – 
Elson Gottschalk, em sua 13ª versão bienal, 
sobre o tema específico de Direito do 
Trabalho.  
     Foi estabelecido o dia 27 de julho de 2021 
para a Comissão Julgadora entregar o 
relatório do julgamento. O vencedor 
receberá o prêmio único de R$ 10.000,00 
(dez mil reais). 
 

LANÇAMENTOS 
UMA VIDA DEDICADA AO DIREITO 

 
     É o título de uma bela e elegante publica-
ção da Editora GZ, do Rio de Janeiro, 
reunindo Estudos em homenagem a Roberto 
Rosas, escritos por 83 juristas, advogados, 
magistrados, professores universitários, 
amigos, colegas e admiradores do homena-
geado,   destacando a sua formação universi-
tária, sua atuação profissional nos Tribunais 
superiores, STF e TSE, seu magistério na 
Faculdade de Direito da Universidade de 
Brasília, e sua profícua produção acadêmica. 
 

DESAFIOS E SOLUÇÔES DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL 

 
     Com prefácio do ilustre acadêmico Arnol-
do Wald, em que se historia o 66º aniversário 
do escritório de advocacia por ele dirigido, e 
apresentação de Samantha Mendes Longo, é 
um livro de 536 páginas,  reunindo 25 artigos 
escritos  por ilustres advogados do escritório, 
alguns profissionais que não mais o inte-
gram e  juristas especialmente convidados, 
enfrentando problemas de importantes 
processos de recuperação empresarial, antes, 
durante e depois da covid-19, edição da 
Paixão Editores Ltda, Porto Alegre. 
 

ANUIDADE DE 2021 
 

     Comunicou-se em maio passado por          
e-mail, o valor da anuidade de 2021, em       
R$ R$ 600,00 (seiscentos reais) para a 
anuidade de 2021. Pede-se aos ilustres 
Acadêmicos, que nos remetam a sua indis-
pensável contribuição, preferencialmente, 

por meio de transferência bancária, para a 
conta corrente da ABLJ nº 003-772237-8, da 
Caixa Econômica Federal – CEF, agência 0212, 
CNPJ nº 30.305.684/0001-09, sem prejuízo 
da possibilidade de remessa de cheque nomi-
nativo pelo correio, comunicando-nos, em 
qualquer das hipóteses, o pagamento pelo e-
mail ablj2010@ hotmail.com ou para o 
WhatsApp 21-97662-0882, para fins de 
contabilidade. 
 

JOIA DE ADMISSÃO 
 

     O Colégio Acadêmico, em sua reunião de 
18 de julho de 2019, fixou em R$ 6.000,00 
(seis mil reais) a joia de admissão de novo 
Membro Titular, com base no art. 40-A do 
Regimento Interno da ABLJ. 
 

PUBLICAÇÕES RECEBIDAS 
 

     - MARTINS, Ives Gandra da Silva,  “Mais 
haicais para Ruth”,  São Paulo,  Editora Pax &  
Spes, 2019. 
     - NUNES, António José Avelãs, "O Capita-
lismo sem máscaras em tempos de crime 
sistémico e outras pandemias", Rio de 
Janeiro, Editora Lumen Juris, 2021. 
     - PIETRO, Maria Sylvia Zanelli Di, "Direito 
Administrativo", 32ª edição, Rio de Janeiro, 
Editora Forense, 2019. 
     - JUSTO, António Santos, "Direitos Reais", 
6ª Ed., Coimbra, Coimbra Editora, 2019. 
     - MARQUES, Cláudia Lima, CERQUEIRA, 
Gustavo, coordenadores, "A Função moderni-
zadora do Direito Comparado - 250 anos da 
Lei da Boa Razão", São Paulo, YK Editora, 
2020. 
     - PENA, Maria Luiza, "Luiz Camillo – Perfil 
Intelectual", 1ª edição, Belo Horizonte, 
Editora UFMG, 2006. 
     - Revista da Academia  Pernambucana de 
Letras Jurídicas, nº 1, 2021. 
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