
  Léo,
 
Lembro o quanto te sou agradecida cada dia que vejo o B. saindo e chegando do trabalho. 
Como já sabes, recuperastes a dignidade não somente de um homem, mas também de uma 
família.
Conforme já te disse, te ponho em minhas orações constantemente e desde já agradeço a 
Deus por ter certeza que ele te presenteará com muitas e muitas graças.
Realmente o processo é maravilhoso. Desde o momento que tão carinhosamente aceitastes 
defender o B. (algo feito totalmente com o coração), temia quanto aos julgadores, mas 
quanto a ti eu já tinha como certo o sucesso do resultado. Não é sem motivo que desde 
nossa adolescência tive o maior respeito e admiração por tua cultura e criatividade.
Obrigada mais uma vez por tudo e nunca esqueças que tens uma amiga para qualquer 
hora.
Parece mentira que já se passaram 2 anos...
Um abraço carinhoso extensivo à Magda.
Que tua família continue com muita paz e felicidades no Novo Ano que em breve se inicia.
 M. (a esposa do autor da ação)

Prezado amigo e parceiro Léo, 
Não tive dificuldades em identificar o teu modo de trabalhar nas palavras dos nobres  
desembargadores.  Como  teu  parceiro  em  várias  empreitadas,   já  testemunhei  a  
persistência e o brilho profissional que te envolvem, quando te apaixonas por uma boa  
causa,  mormente  se  provocado  pelo  espírito  de  justiça.   Compreendo,  assim,  
perfeitamente, a manifestação dos juízes. Obrigado por dividir comigo este momento  
tão especial,   que também me provoca o orgulho de ser advogado e de, mesmo 
eventualmente, assinar peças processuais contigo.
Parabéns e um fortíssimo abraço.
M. A. de L. (colega da área trabalhista)

Caro amigo Léo,
A  sensibilidade de ilustres desembargadores gaúchos , que proporcionou " o princípio 
de vida e o sagrado direito ao seu recomeço..." a uma pessoa que já  tinha pago sua 
dívida com a sociedade , mostra a todos nós que nem tudo está perdido nesse mundo  
impessoal e que destaca as coisas materiais..
Entretanto, tudo isso só foi possível , por existir alguém - também muito sensível e que 
valoriza as pessoas -  e que em sua atividade profissional foi muito competente e, 
especialmente, persistente na busca de algo justo :
LÉO IOLOVITCH, de quem tenho orgulho de ter convivido no trabalho e ser amigo.
Meus cumprimentos, amigo. Um feliz natal para você, Magda e as "crianças".
MAK (jornalista e advogado)

Parabéns,  Léo! Assim se honra o Direito,  assim se faz a  verdadeira Justiça;  assim me sinto  
estimulado, como neófito que sou, a persistir e acreditar na carreira jurídica.
Abraço forte e um bom Natal a ti e aos teus.
A.V. de G. (advogado)

A emoção é mais do que justificada! Parabéns, abs, DLR (filósofo)

Lindo.... Soa como poesia.  Meus parabéns!!!
Vou cumprir com minha função divulgando.
Feliz Natal! Abraços,
FAL ( Advogado ) Rio de Janeiro
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Prezado Dr. Leo,
Parabéns pelo sucesso!
Feliz Natal, e que você possa, no ano que vem, e por muitos outros, continuar servindo seus clientes 
com o brilhantismo de sempre!
Um abraço
NMU – Diretor de empresa 

Bonito Léo, muito bonito!  Parabéns e que também  tenhas um 2006 repleto de
muita PAZ, SAÚDE e FELICIDADES, extensivo a teus familiares.
Abraços
TB de A (Diretor de Empresa) Rio Grande

   Amigo Léo
É particularmente emocionante ser teu amigo, e nada me surpreende do resultado de tuas 
ações.  Teu brilho pessoal  lustrado pelo  conhecimento e cultura jurídica faz  com que os 
homens que são juízes se sintam também emocionados.
Um grande abraço e obrigado por me ter no rol das pessoas que merecem receber algo 
assim..
  PAP (administrador, especialista em propriedade industrial)

Prezado Leo
Parabéns pela persistência e competência.
Abraço
EL (Empresário)

Meu caro Dr. Léo. 
Muito  agradeço  a  mensagem natalina  que me proporcionaste,  abrindo  à  leitura  do 
acórdão que coroou a tua luta por essa belíssima causa. Devo te dizer que o feito não 
me surpreende, apenas dá relevo aos belos atributos que ornam a tua atuação em 
nossa nobre  profissão.  Nesta época de fartos exemplos de desprestígio imputados 
aos advogados, dá gosto e prazer constatar o que se reflete no indicado acórdão.  Mas 
quero te dizer que tomo a façanha como algo normal, porque conheço  Léo Iolovitch  e 
me prezo de tê-lo como amigo.  Um grande abraço. 
AG  da R (advogado)

Meu caro Léo
P.q.p., que beleza ser "o culto e sensível Dr. Léo", que julgamento emotivo e que satisfação e 
alegria para ti e para teu cliente.
Parabéns por teu trabalho tão marcante que até aos Juizes sensibilizou, de maneira rara e 
excepcional.
Abração do amigo
LCM (empresário)
 

Prezado Dr. Léo. Apresento meus cumprimentos pela brilhante vitória. LAR (advogado)

    Dr. Léo.
Fiquei muito feliz e honrado de ter sido eleito pelo prezado colega para compartilhar da sua emoção.
Quanto aos elogios dos nobres Desembargadores, tenho a certeza de que foram absolutamente sinceros 
e merecidos.
Claro que já estou lendo atentamente o inteiro teor da decisão.
Meus cumprimentos e um forte abraço do amigo
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   AC (advogado)  São Paulo
Léo,
Não guarde essas conquistas só para ti. Os gaúchos têm que aprender a reconhecer os nossos valores. 
Fiquei orgulhoso e esperançoso com a decisão desse acórdão. Parabéns.
ASS (empresário) São Paulo

Prezado Léo
         De fato, como registrou o desembargador, fazendo alusão à satisfação que ele colhe 
no exercício da magistratura, casos como esses renovam o prazer que a gente na advocacia. 
Cumprimentos para ti e obrigado pelo que acabou sendo uma bela mensagem de Ano Novo. 
Um abraço, AG (advogado) 

Caro Dr. Léo, 
Meus cumprimentos, parabéns! 
Feliz Natal e que 2006 lhe traga ainda mais saúde e paz. 
Abraço, 
RP (advogado)

Caro Léo,
Geralmente as pessoas bem sucedidas são observadas pelo brilho em suas carreiras esquecendo-se 
que o sucesso só vem por meio de talento acompanhado de montanhas de suor e trabalho.
Parabéns pela carreira brilhante e saiba de nosso orgulho por conhecê-lo.
Um grande abraço
VR (empresário)

Prezado Dr. Léo Iolovitch
Estou muito sensibilizado em ser incluído entre os seus amigos e poder dividir a suas emoções 
diante da brilhante vitória obtida no judiciário do Rio Grande do Sul.
É uma grande emoção saber que ainda existem colegas que lutam até as últimas consequências e 
julgadores  que sabem distinguir as razões daqueles que apelam a justiça MEUS PARABENS !!!
Aproveito esta oportunidade para desejar ao prezado amigo e seus familiares
" UM FELIZ NATAL E QUE O ANO DE 2006 SEJA REPLETO DE REALIZAÇÕES, MUITA 
PAZ  E FELICIDADES JUNTO A TODOS OS SEUS ENTES QUERIDOS"
Saudações
TGR (advogado) São Paulo

 Meus parabéns Leo.
Pelos comentários, mesmo sem o nome, diria que a ação tem a tua digital...a vida servindo ao 
direito...
 Abs, FBG (advogado)

Léo
Me surpreenderia se a decisão fosse contrária... sei de sua capacidade e de
sua sensibilidade de espírito. Parabéns.
Realmente este fato nos deixará passar um natal acreditando que existe
esperança no  renascimento de uma novas e melhores expectativas para a vida
de todos nós.
Desejo a Você, esposa, filhos e ao  Dr. Brossard,  um Natal cheio de luz  e
que no ano  novo continues iluminado!
Regards
RJRG  (empresário) Rio Grande
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Caro Léo,
 Meus cumprimentos pela brilhante vitória e, principalmente, pelos merecidos elogios dos 
julgadores à sua atuação diligente e eficiente. 
Quero desejar a você, meu amigo, e a seus familiares, votos de Boas Festas e Feliz 2006, 
esperando reencontrá-los em breve.
 Abraços do 
 JE (advogado) São Paulo       

Caro Léo
Parabéns pela bela decisão!
E muito feliz 2.006!
Abração do amigo 
NE (advogado) Rio de Janeiro

Léo recebi o e-mail. Parabéns. JCBS (advogado)

Prezado amigo Dr. Leo.
A simplicidade e a sensibilidade fazem um grande cidadão.
Estes atributos, além de ser colorado, o senhor tem de sobra.
Sinto orgulho de ser seu amigo e poder indicar os seus serviços aos meus amigos.
Um grande abraço. FELIZ NATAL E PRÓSPERO ANO NOVO
Extensivo aos seus familiares e ao prezado Dr. Paulo Brossard
Obs.: Que tal o Papai Noel lhe proporcionar umas boa férias no castelo de "caras"?
NFH  Empresário

Dr. Leo
Meus  parabéns.  Estou  transmitindo  a  decisão  para  a  Dra.  Letícia,  pedindo  para  que  dê 
conhecimento aos integrantes do nosso Comitê Jurídico.
Agradeço e retribuo os votos de um feliz 2006.
Atenciosamente
MD – Presidente de entidade nacional – São Paulo

é isso aí Leo.
precisas agora de uma assessoria de imprensa para colocar mais luzes....
feliz 2006, 
NGF – jornalista 

Parabéns Dr. Léo!!! 
Isso é, para mim, uma grande lição, um belíssimo exemplo e, principalmente, uma grande motivação. 
Foram exemplos como o seu que me inspiraram a abarcar a advocacia. 
Estou apenas no início de minha carreira e espero, sinceramente, poder conviver e me espelhar em 
profissionais como o senhor para que, daqui a alguns anos, possa ter a certeza do dever cumprido, me  
orgulhar de minha profissão e orgulhar toda a classe, como o senhor faz agora.
Tenha um Natal iluminado e que o ano novo tenha um brilho como o brilho que deve ter surgido nos 
olhos do rapaz que o senhor ajudou.
Um grande abraço,
LSR  –  advogada  - Curitiba

 Caro Léo.
 Isto só poderia ser mesmo da tua autoria, fazendo jús às observações feitas pelos magistrados. 
Esse proceder, agora reconhecido pelos juízes, não é surpresa para os teus amigos, por certo.
 Um grande abraço. Felicidades para ti e familiares. Um abraço para o Dr. Paulo e família.
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 Feliz Natal.
 PO – advogado 
 Caríssimo Léo
 Parabéns pela bela vitória, cuja preparação - como deves lembrar - acompanhei desde o início.
 Aproveito para retribuir os votos de feliz natal e próspero ano-novo.
 Abraço.
AJFS - Advogado

Prezado Dr.
Não pude deixar de ler o Acórdão na íntegra, e gostaria de registrar que, até o presente momento, nunca  
tinha presenciado tamanha homenagem pessoal ao procurador da parte.
Quanto ao mérito da decisão, tenho minhas divergências; sou polêmico.
Mas que a sua garra, luta e dedicação da satisfação do interesse daquele a quem representas  sirva de  
exemplo para todos o advogados iniciantes (como eu) assim como aqueles calejados pelo conhecimento 
jurídico.
Fica aqui consignada minhas felicitações, desejando um feliz natal e próspero ano novo para o Douto 
colega e família.  Abraço
E de MH- Advogado

Parabéns, mais uma vez por sua sensibilidade. Com gestos assim, certamente teremos 
um mundo melhor! Um grande abraço e votos de saúde e realizações em 2006.
JdeSB – Servidor Público 

Parabéns amigo Léo,
um feliz natal e um lindo ano de 2006 para voce e família justo e merecido!
Saludos e até Punta del Leste,
MRFJ - advogado

MARAVILHOSO!
Parabéns Léo, tu mereces este tipo de reconhecimento pela pessoa maravilhosa que és!
Forte abraço, e se não nos falarmos antes do Natal, Feliz Natal!
DB – advogado e administrador

Parabéns. Um grande abraço.
RL – empresário

Leo.
És um portento.
Parabéns.
Ter conhecimento de uma atuação como a tua e de um julgamento como este faz com 
ainda se tenha fé no Direito.
Um grande abraço e os votos de Felizes Festas.
 LAS – advogado - Montenegro

   Caro Léo: 
parabéns pelo brilhante trabalho, e mais ainda pelo resgate proporcionado a alguém que busca 
reinserir-se na vida social. Que esse belo exemplo de renovação de esperanças frutifique. Boas 
festas. 2006 surge assim iluminado por essa ação. 
Abraços. 
ND – jornalista
Parabéns Leo.
Sinto-me honrado em compartilhar a tua amizade.
Bom natal! LV - promotor
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Léo:

 Não és frio nem calculista.
Advogado de primeira.
Te coloco numa lista,
Bom amigo de algibeira.
 
É uma grande decisão,
Deste baita dum juiz.
Trabalhou com coração,
Neste acórdão bem feliz.

 Quem merece a recompensa,
Na verdade é tua patroa.
Ela, sim, jamais dispensa,
De levar tudo na boa...

Abraços e parabéns!!   
LS - fotógrafo

Prezado Leo. 
O  que  me  espanta  não  é  o  brilho  do  teu  já  conhecido  desempenho  profissional,  
brilhante e digno mas sim a unanimidade com que foi reconhecido, numa época em 
que só vemos paranóias e invejas. Desejamos à vocês também, Boas Festas e um ano 
novo cheio de saúde, dietas e exercícios físicos.
Um abraço, F B - médico

Prezado amigo Léo:
Não sei se fizeste bem em me remeter este e-mail no dia de hoje. Estou preste a ter algumas 
reuniões duras:
- Estamos voltando a discutir o reingresso de exportações para a Rússia com a banda "B", após 
novo embargo;
- Aumento de tributos na Assembléia Legislativa;
- Utilização de ICMS exportação para compensação com fornecedores,
- Denúncia de Patram com relação ao Meio ambiente;...
Lí e me emocionei. E isto está me fazendo ver, que mesmo os desafios acima, são pequenos 
diante do quadro apresentado.
Em determinado trecho, além dos destaques mencionados por Você, em um dos despachos 
consta que "só a idade ou a sabedoria precoce, torna as pessoas suficientemente sábias para 
ter o discernimento".
A Você, de forma generosa, Deus deu  Sabedoria e capacidade de discernimento, e sabemos 
que a utilizada de forma, a nos orgulhar como teus amigos, e orgulhar o " criador".
Cumprimentos. Abraços e Feliz Natal.
AV - empresário

Grande Léo
Meus parabéns.
Que tenhas um bom 2006 junto com a Magda as meninas e o Grandioso Marcos.
abraços e boa festas de final de ano.
EMG - advogado

Caro amigo Leo.
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Meus cumprimentos, pela decisão favorável ao teu cliente e por teres participado da realização da 
Justiça. É como costumo dizer para minha mulher: as vezes se alcança a Justiça no caso concreto. E 
como não sabemos se será naquele caso em que estamos trabalhando, somos obrigados a dar a 
mesma atenção a todos eles.
Só não gostei da afirmação do Des. Branco de que as vezes a sensibilidade deve prevalecer. Com a 
devida vênia, ela deve sempre prevalecer. Do jeito que está parece que estão fazendo um favor e não 
Justiça.
Um forte abraço do JLG - advogado

Parabéns. É muito bonita tua vibração com o caso. Espírito de advogado.
Um Feliz Natal e um 2006 repleto de outros sucessos, que mais dignifiquem tua atividade 
profissional.
FB da R - advogado

Prezado Dr. Léo,
Parabéns por mais esta vitória. São decisões como esta que nos encorajam a persistir 
lutando e acreditando, sempre tendo em vista a beleza de nossa profissão, hoje, 
lamentavelmente, muitas vezes vilipendiada em nosso dia-a-dia.  Retribuo os votos de 
feliz natal e desejo que 2006 seja repleto de alegrias.
Forte abraço
CL - advogado

Leo
Foi com muita emoção que recebi tua mensagem. O caso enobrece não só a ti, mas a todos 
nós advogados, e especialmente, aos teus colegas, entre os quais me incluo.
Recebe um forte abraço, com meus votos de um Feliz Natal, extensivo à Magda, tuas filhas e 
um muito especial no Dr. Paulo.
MIC – advogada

Prezado Leo
 Qualquer acréscimo aos comentários feitos pelos desembargadores é - no mínimo - presunçoso de " 
imaginar poder dizer mais ".
Por outro lado, há um sentimento, o da amizade, de quereres dividir com teus amigos a gratificação deste 
resultado. Obrigado e parabéns.
Não consigo me colocar no lugar do autor, mas presumo que o brilho da alma de sua família e a do 
próprio serão também as luzes do teu fim-de-ano. Renascer, alíás, sentimento típico dos fins-de-ano.
Um forte abraço a ti, a Magda e filhos; e, um belo Natal
 JMCL - empresário

Estimado Léo,
 Brilhante como sempre. É de colocar num quadro para que sirva de exemplo. Mesmo, 
que no coração, palpite essa pessoa sensível, solidária e inesquecível.
Um abraço carinhoso a ti e a teus familiares desejando votos de um feliz Natal e um 
2006 de muitas alegrias, paz, saúde e realizações.
 FROP - empresário

Boa Tarde, Caro e Ilustre Dr. Léo !
Parabéns pelo belo trabalho....
Retribuo os votos de Boas Festas e um excelente 2006, com a continuidade reconhecida de 
grandes e justas emoções, principalmente voltadas para nós, tão carentes de boas notícias 
e esperança na justiça dos homens.
 Abraços, MO - empresário
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 O que acabo de ler me emociona, também, Léo. A atração irresistível que o Direito 
impõe ao Des. Wellington com toda a certeza tem o mesmo poder com relação a 
muitos de nós na faina da advocacia. Minha aposentadoria do serviço público há um 
ano não resultou diferente. Abracei-me de novo com a advocacia privada e estou de 
volta com pesquisas intermináveis, petições às tantas da noite, plantões de Foros e 
Tribunais.  Isso  só  pode  vir  da  confiança  inabalável  que  temos,  e  que  continuo 
reiterando a meus alunos, de que a lei é apenas uma das fontes do Direito. Mais 
ainda, que por alguma força superior o Direito brasileiro começa a se dar conta da 
força  e  da  abrangência  dos  princípios  como  normas  fundamentais  do  sistema 
jurídico.
Cumprimento-te pelo resultado da causa e pelas merecidas alusões dirigidas a ti no 
Acórdão.  Registram  em  preto  e  branco  a  impressão  que  sempre  tive  do  teu 
trabalho. Boas festas.  Abraço
SC – advogado – Rio Grande

Caro Dr. Léo.
Parabéns pelo competente trabalho, ficamos felizes com o teu belo exemplo e competência 
profissional
RK – empresário

Prezado Leo.
li com interesse o anexo e os votos dos desembargadores. Parabéns pela tua visão e pelo apoio 
que deste ao teu amigo. O mundo certamente estaria muito melhor se todos se esforçassem para 
pensar no bem do outro.
Quero enviar um grande abraço para ti e para Magda e a partir do próximo domingo (que aliás è 
o Natal) incluirei o teu endereço
na lista de filhos, netos e amigos aos quais mando, semanalmente, e há mais de dois anos, um 
resumo do que, aprendi, ao freqüentar nossas atividades litúrgicas. Não há nenhum objetivo  a 
não ser compartilhar o que de bom vimos e ouvimos no dia. 
Desejo a vocês um feliz período de festas. 
FDS - aposentado

Dr Leo  parabéns
muito legal quando fazemos mais do que nosso trabalho. nos envolvemos nos colocando no 
lugar do outro. que 2006 proporcione muitos motivos de comemorar - vitórias pessoais e 
públicas. 1 abraço
BC - empresário

Leo, meu jovem,
bárbaro.
Havias me falado um dia ai no escritório sobre este feito.
Comentavas que era preciso um outro enfoque pelos julgadores. 
parabéns.
abraços fraternos e natalinos
CTAV – Dirigente de Banco

Caro Leo, mais do que dividir com os amigos, vc nos dá energia para terminar esse 
ano dificil com a cabeça erguida e com a imensa vontade, e esperança, de ter um 2006 
bem melhor. 
Um grande abraço, TR – Diretor de empresa
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Parabéns. Do colega não se esperaria outro comportamento senão o exaltado pelos 
julgadores. Forte abraço. 
LSC - advogado

Caro Léo,  
Fico super orgulhosa  por te conhecer ! 
A gente sabe que conquistas são feitas de sensibilidade e luta .  E muitas, inúmeras 
doses de   paciência . Que tiveste aqui e quem sabe  em quantos lugares em toda a 
vida . 
super abraço pra ti e toda a tua  familia
 beijo
 FT - jornalista

Olá Leo,
parabéns pela vitória e pelo reconhecimento dos desembargadores. Uma ocasião, teu sogro Paulo 
conversava com meu pai Paulo sobre assuntos diversos, inclusive direito. Lembro duma frase 
dita pelo teu Paulo:
"direito e leis são uma questão de bom senso".
Gravei-a  no  meu  disco  "mole"  (na  época  era  o  que  se  usava).  Este  caso  é  uma 
comprovação daquela afirmação, e que nos serve de estímulo a não desistir de pelear por uma 
causa justa.
Um feliz Natal e que 2006 seja pleno de realizações boas como esta, para toda a equipe EBIA.
Sempre bons ventos,
CAG – empresário e navegador

Aê, garoto!
Decisões como essa compensam uma vida inteira de atividade profissional.  Já tinhas 
conseguido vitórias importantes nas fases anteriores, mas a definitiva, esta, é de lavar 
a alma. Cumprimentos efusivos, sinceros (eu não precisaria dizer isto, mas há tanta 
ciumeira profissional vicejando no meio, que qualquer manifestação de "sinceridade" 
soa, via de regra, como hipocrisia) e emocionados pelo resultado da demanda e pelo 
denodo do profissional que abraçou a causa.
LCAC - advogado
PS: baixei o acórdão para meu arquivo pessoal. 

Amigo,
Que bom confirmar que as pessoas são recuperáveis e até realizam sonhos, 
porque ter amigos competentes e sensíveis, isso já sabíamos há muito. 
Parabéns!
Abraços
T - empresária e M - médico 

parabéns.
deve ser confortante.
abs e feliz natal
DC - jornalista

Querido Léo
Parabéns ... Que belos elogios. Tua competência como advogado e tua sensibilidade 
humana resultaram numa causa muito bela. 
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Abs. BC - jornalista
Alô Léo:
Fico orgulhoso de me dizer teu amigo e colega. Parabéns !
Situações como essa é que valorizam nossa atividade.
Agradeço e retribuo os votos de Boas Festas. Um abraço,
LFCB – advogado

Leo 
Meus parabéns mais uma vez . Acho que a terapia contribuiu e está contribuindo , e muito, 
para teu crescimento profissional. Obrigado por dividires conosco o teu sucesso. Tenho a 
certeza que todos os teus amigos estão também vibrando com mais esta vitória na tua 
brilhante carreira. 
Fraterno abraço e um Natal muito feliz para ti Magda e " crianças " 
NLT - médico 

Leo,
Parabéns por esta.
Igualmente meus votos de um feliz 2006, para ti e tua família. Abraço,
GMR - engenheiro

Prezado Léo
         Certamente a minha emoção está longe de se comparar com os envolvidos neste caso,  
porém, podes ter certeza que ela esta existindo e comprova o sentimento de respeito e 
admiração que foram construídos desde o primeiro contato que tivemos.  Parabéns por mais 
esta tarefa cumprida de forma brilhante. São pessoas como você que nos fazem acreditar 
que o Brasil tem solução.
         Aproveito oportunidade para desejar-te a  ti  e  tua família  um NATAL com muita 
saúde, amor e paz, extensivos para um ANO de 2006 com muito sucesso e conquistas como 
esta relatada.     Um forte abraço
          FS - advogado

Leo, parabéns pela vitória. 
São casos assim que renovam aquele idealismo dos bancos da faculdade, de quem estuda 
direito para fazer justiça, mostrando que a nossa profissão vale a pena e ajuda a melhorar a 
vida dos outros. Espero que todos estejam bem por aí. Desejo boas festas a toda a família e 
um ano de muita saúde e felicidade para todos. 
LM – procurador de Justiça – São Paulo

     Dr. Léo e Equipe da EBIA:
Nossa escolha pelo senhor já remonta há alguns anos.
A escolha não foi ocasional, mercê de sua relação pessoal e profissional com seus amigos, mais  
do que meros clientes.
Seu sucesso, portanto é dividido com pessoas amigas.
Transmito em nome de todos os amigos de Rio Grande e, em particular da FURG, nosso desejo 
de continuidade na brilhante carreira, desejando Boas Festas.      Um abraço,
     VB – professor universitário 

Parabéns, Leo. 
Deve ser extremamente gratificante ganhar casos como esse. Beijos, 
Feliz Natal, BG - advogada
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Meus parabéns.
Não esperaria outra coisa de ti.
Um ótimo 2006.
Beijos a toda a tua família.
Para ti, assino como sempre o faço àqueles que gosto muito,
V – arquiteto

Léo,
Parabéns pela belíssima sentença obtida!
Estou repassando a minha defensora publica particular, minha filha.
Welcome 2006 e fuck you 2005
Abs
SS - empresário

Dr. Leo,
Gravei em arquivo este seu trabalho. Conhecendo o autor, não me surpreende a 
excelência  e o conteúdo apresentado. Realmente emociona  e nos leva a meditar 
 sobre tantas situações nas quais muitas vezes nós pré-julgamos e até condenamos 
pessoas que merecem ter um recomeço.   Parabéns.
PTD - engenheiro

Caro Léo,
para aqueles que sempre ao serem chamados para as batalhas, às enfrentam com sabedoria e 
principalmente com o coração, pronto a dividir caso necessário for.
Fica meu fraterno abraço a alguém que admiro e tenho como companheiro,
Bom Natal e Feliz ano para Magda, Letícia, Lúcia, Marcos e para ti,
T e C - empresários   

Caro Amigo, cumprimentos !
Não só pela competência com que se houve e que não é nenhuma novidade, mas, especialmente,  
pelo reconhecimento e manifestações dos Doutos Julgadores porque a maioria de seus pares, não 
conseguindo vencer  as barreiras  da  insegurança  e  da  inveja,  são  incapazes  de manifestações 
como essas.
Tua alegria é a nossa, de toda a Classe ! Forte abraço, do
JFCD - advogado

Caro Léo,
Agradeço a oportunidade de, efetivamente, poder dividir esta emoção com o amigo. Impossível 
não se emocionar ao ler o acórdão. Assim, gostaria de cumprimentá-lo pela brilhante vitória de 
poder dar, novamente, a um homem e a sua família  DIGNIDADE.   um grande abraço,
FS - advogado

Dr. Léo, 
 Parabéns pela brilhante e merecida vitória!!
Inegavelmente a todos, sem exceções, deve ser conferido o direito de recomeçar. 
Cabe a nós fazer valer o bom senso dos que julgam, já que para alguns isso ainda é um enorme 
preconceito.
Forte abraço, um excelente Natal e um 2006 repleto de realizações! 
Do colega de Campinas 
DC – advogado
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Parabéns ao amigo
PGT - empresário
OI LÉO
Realmente dividiste a emoção, pois me senti emocionada e honrada em ser prima do 
Léo,  não  só  por  esse  processo,  mas  porque  sempre soube  o  quanto  10 tu 
és profissionalmente. E, neste específico caso, fico imaginando o qto ele representou a 
ti, para te despertar o desejo de compartilhar essa alegria e lavagem da alma com os 
amigos e parentes. Parabéns e obrigada por dividí-lo comigo!!! Bjos
SKL - empresária

Dr. Léo Iolovitch
Recebi seu email, e tive no começo a curiosidade de ler o texto, como também os 
votos dos Desembargadores, já no final percebi que o que eu tive foi o privilégio de 
ter tido acesso a essa arte judiciária. 
Parabéns a você  que és um grande profissional, tanto no conhecimento da lei, como 
também na ciência da sensibilidade.
Os desembargadores também estão de parabéns, por que se não cumpriram na 
íntegra a lei, cumpriram na plenitude a justiça. Para todas as pessoas de bem a 
justiça está em primeiríssimo lugar. Um abraço!
SRW    empresário - Formosa- Goiás

obrigado. igualmente. parabéns pela brilhante decisão. forte abraço e muitas felicidades. 
AAM - advogado

Prezado Leo
Foi sensacional o julgamento cujo acórdão me remeteste. Parabéns. Como tenho um 
caso parecido, peço a tua autorização para usar o teu nome e o Acórdão do TJRS.  Feliz 
Natal e um grande abraço no Min. Brossard.
LJGF - advogado

Amigo Léo!
Mais uma vez parabéns.
Feliz Natal e próspero ano novo.
PHPB - engenheiro

Léo
Parabéns por mais esta conquista! E que 2006 seja repleto de sucesso e felicidade para ti e para 
tua família. Feliz Natal. Abraço,
KM - jornalista

Caro Leo:
Mais um fato consagrador do prestígio do ilustre colega!
Parabéns!
Forte abraço
DLG - advogado

Muito  adequado  e  de  grande relevância  o  que  foi  feito. Nos  faz  reforçar  a  
crença  na  boa  vontade  dos  homens
Parabéns  pela  tua  atuação e pelo comprometimento.
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Um  feliz  Natal  e um  Ano  Novo  repleto  de  realizações.
SC - engenheiro

Caro Léo.
 O que infra esta transcrito a mim não representa qualquer novidade em relação a esse ínclito 
advogado cujas atuações nas demandas que patrocina muito dignificam a classe. Os elogios 
são um reconhecimento ao trabalho sério, honesto, correto e com enormes acertos que fazes 
nas causas que abraças. Fico feliz em desfrutar da tua amizade há mais de 25 anos. Retornei 
de férias hoje, e te desejo um feliz 2.006 bem como a teus familiares, e espero que tenhas tido 
em ótimo natal.  Um abraço.
AS – escrivão aposentado

Grande Léo,
 Li integralmente o acórdão, e me congratulo contigo ! É, realmente, uma belíssima história, 
na qual tua ação competente e comprometida, somada à sensibilidade dos julgadores, 
certamente resultarão na reconstituição da vida de um mal-sucedido mas, provávelmente, 
muito bem intencionado empreendedor.
 Parabéns!
SB - empresário

Amigo Léo:
 Olá !     Que tal !
 Quero confessar-te que chorei, ao ler primeiramente a síntese e, logo após, a integralidade do 
acórdão.
Realmente é importante, fundamental mesmo que, de quando em vez, nos inteirarmos de fatos 
como este que, na verdade, dignificam  o ser humano. E, nos faz acreditar de que é possível 
construir um mundo melhor.
 Quero também dizer-te que fiquei triplamente satisfeito:
 - primeiramente pelo teu desempenho, muito bem consignado   p/dignos magistrados. 
E,  chamo a atenção;  não só pela qualidade do trabalho jurídico  mas,  especialmente,  pela 
qualidade do humano, com que te desempenhastes.
 - não imaginas, a alegria ao me deparar com o voto do Dr. Miguel Ângelo da Silva(que, a 
bastante tempo não o vejo).
Ele é uma "cria" nossa!!!!
Muito jovem, ainda estudante de direito e, em seus primeiros anos como advogado, militou aqui 
no MJDH......
Imagine  o  meu  sentimento,  ao  constatar  que  valeu,  que  foi  bom  e  proveitoso  tê-lo  entre 
nós..............
 - certamente, pela sofrida vítima, ao ver reconhecido seu direitos de cidadão quites com a 
sociedade.
 Amigo Léo, receba meu grande abraço, homens como tu é que dignificam toda a humanidade. 
 Em 2006, tudo de bom para ti, para a Magda e Filhos,
JK – dirigente de entidade não governamental
 

Léo. 
Obrigado pelo email e votos. Vou ler o acórdão mas mesmo antes quero te parabenizar.
Abraços,
GF - advogado

Iolovitch
Só hoje, 24, pude abrir e ler teu email.
Parabéns pelo teu sucesso. felizes são os teus clientes.
Um abraço 
JF - politico
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Parabéns Leo,
Que supervitória!
Um 2006 maravilhoso prá ti e prá tua família
LM - advogada
Prezado Leo
Graaaaaaaande Acórdão. Parabéns.
Pena que bons julgamentos, que eram a regra quando eu comecei a trilhar os caminhos da 
Justiça, já não sejam cosas comum, do dia a dia. O que mais vejo são injustiças disfarçadas 
sob o laconismo. Espero - e faço força para que em 2006 se reverta isto.
Minha "msg" de Boas Festas,  especificamente,  está no meu site.
Abraços e Bjs. no coração
JP –advogado

Leo.
Parabéns!!!!!!!!
Abraço.
NC - empresário

E aí, meu?
Essa é a decisão antológica, sim. Justiça exemplar.
Abraço
LFV – jornalista - Brasília

Prezado Leo,
 Sabes que sou  tua fã. Profissionais com a tua sensibilidade são doses generosas de 
estímulo para todos nós.  Parabéns! 
Aproveito a oportunidade para agradecer a solução junto à empresa C.
Abraços,
DC - publicitária

Léo,
Cumprimentos pelo sucesso na demanda que mereceu os comentários elogiosos dos 
magistrados.  Merecedores,  sabidamente,  seja  pela  tua  competência,  seja  pelo  teu 
espírito de persistência e generosidade. 
PP - advogado

Léo, 
Li tua petição no vôo, em algum lugar entre São Paulo e Porto Alegre. 
Ela é, como dissestes a propósito da iminente alteração de status político de teu cliente, à época, de uma 
nitidez fulgurante. 
Escrevendo desse jeito, não quero - não mesmo - que sejas meu ex adverso em uma eventual demanda 
judicial. Não seria justo para o meu cliente. 
O texto tem ritmo literário, e todo ele se coordena para aquele ápice: É questão de vida ou morte, sem 
exagero. 
Parabéns.
RZR – advogado

Léo, finalmente a palavra peripatética foi aplicada no seu mais amplo sentido.
Estou te encaminhando os parabéns pelo acórdão e pelas palavras dos desembargadores. Gostaria 
de ter assistido esta sessão.
Abraços
IM - advogado
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