2º Encontro Brasileiro de Jurimetria
Será realizado em Brasília, ainda neste primeiro semestre de 2012 , o
2º Encontro Brasileiro de Jurimetria. O primeiro encontro, sob o tema
“Jurimetria: a estatística pode ser útil ao Direito?”, foi realizado no dia
10/06/11, na cidade de São Paulo, em parceria com a Sociedade
Brasileira de Direito Público - SBDP, Associação Brasileira de Jurimetria
- ABJ, Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São
Paulo - IME-USP, Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas/SP,
Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB, Associação dos
Magistrados de São Paulo – APAMAGIS, Associação dos Advogados de
São Paulo – AASP, Instituto Brasileiro de Criminologia – IBCCRIM,
Tribunal de Justiça de SP, Secretaria de Assuntos Legislativos do
Ministério da Justiça e Consultoria Jurídica do Senado.

Inscrições abertas
O
IVNL
comunica que o
prazo de inscrição e
apresentação
dos
trabalhos
para
concorrer ao 2º
Prêmio Victor Nunes
Leal de Monografia
foi prorrogado até o
dia 30 de março de
2012, mantidas as
normas do Edital e
do
Regulamento.
Participe!

Fatos Históricos
Em fevereiro de 1960 o
Ministro Victor Nunes
Leal assumiu o cargo de
Consultor Geral da
República, exercendo o
mandato até outubro do
mesmo ano.

Dr. Marcelo Guedes (ABJ) e Dr. Gustavo Santini Teodoro (TJ/SP) no 1º Encontro
Brasileiro de Jurimetria (mais fotos)

Oportunamente serão divulgados data, local e os participantes
convidados. Por ora, é de grande valia visitar o site da ABJ e conhecer
mais um pouco dessa importante ferramenta que pode servir de auxílio
para a formulação de políticas públicas na área jurídica e gestão dos
órgãos judiciários.
Em breve, após reunião da Assembleia Geral do IVNL, serão noticiadas as
atividades programadas para o exercício de 2012.

Em 16 de janeiro de
1969, aos 54 anos, Victor
Nunes Leal foi
aposentado
compulsoriamente por
decreto do Presidente
Artur da Costa e Silva,
com base no regime de
exceção
instrumentalizado pelo
Ato Institucional n° 5
(AI-5).

Aguarde o próximo boletim. Nosso relatório de atividades é o sinal de respeito a você, que acreditou no IVNL.

