Palavras

pronunciadas pelo Dr. Pedro Gordilho, Presidente do Conselho Curador, por
ocasião da abertura do 2º Seminário de Jurimetria – Estatística, Direito e Política Pública,
realizado em 21.06.12, na sede da AASP:
"O Instituto Victor Nunes Leal tem o privilégio - ao
lado dos mais celebrados apoiadores - de, mais uma
vez, integrar esse Colóquio, o 2º Seminário de
Jurimetria. Nosso Patrono, Victor Nunes Leal, foi
um notável pensador, advogado, Juiz exemplar. O
instituto que tem seu nome foi criado para lhe
perpetuar os ideais, sua memória, sua modernidade.
Por isso tenho dito com frequência: se Victor Nunes
Leal ainda estivesse entre nos, seria ele um
Pedro Gordilho, Arystóbulo de Oliveira Freitas, Prof. Michel Heise,
Marcelo Guedes Nunes e Fábio Ulhoa Coelho.

aficcionado praticante dessa ferramenta moderna
que hoje celebramos. Ao descrever os interesses dos
agentes em um contencioso, nos conflitos, nos
veredictos judiciais, a jurimetria propicia meios de
entender melhor as aspirações da sociedade. Com
isso, torna-se possível ao legislador elaborar leis que
sejam consentâneas com a realidade. E ao julgador,
aplicá-las de modo mais construtivo e justo.
Desejamos que esse encontro permita a todos o
melhor proveito possível, prognóstico facilitado pela
excelência dos palestrantes e debatedores."

Mesa inaugural do 2° Seminário de Jurimetria

Mais fotos

O

jornalista Merval Pereira, em sua
coluna no jornal "O Globo", do dia 14.06.12, em
que abordou "A Independência do STF",
destacou, com base em pesquisa de nosso
conselheiro Alberto Venâncio Filho, a atuação
de nosso patrono na defesa da imparcialidade
dos juízes do Supremo e de sua independência
às influências externas de motivação política.
Clique e leia o texto e a mensagem de
congratulações enviados pelo Presidente do
Conselho Curador.

A Comissão Julgadora do 2º Prêmio
Victor Nunes Leal de Monografia, nos
termos do § 2º do artigo 10 do
Regulamento, deliberou não conferir o
prêmio neste exercício, tendo concluído
que os trabalhos não atingiram os
objetivos pretendidos e não guardaram
correlação com a obra do homenageado.

Saudamos

os novos associados, na certeza de que contribuirão para que o IVNL alcance os
objetivos para os quais foi criado: Fernando Dias Menezes de Almeida e Ronaldo Costa Couto.
Aguarde o próximo boletim. Nosso relatório de atividades é o sinal de respeito a você, que acreditou no IVNL.

