Realizações
O

3º Seminário de Jurimetria, Direito e
Estatística, que este ano abordou o tema
Desenvolvimento e Litigiosidade – como o
crescimento econômico afeta o funcionamento da
Justiça, foi realizado no dia 1º de julho, na sede da
AASP. A palestra inaugural foi proferida pelo
Professor Theodore Eisenberg e as mesas temáticas
contaram com a participação de advogados,
representantes do Poder Público, pesquisadores e
especialistas da área. Em seu pronunciamento, Pedro
Gordilho, Presidente do Conselho Curador do
IVNL, falou da importância dessa ferramenta: “Com
efeito, a Jurimetria, disciplina que estuda o Direito
através da Estatística, é, como vimos, um novo e
poderoso instrumento de trabalho capaz de
descrever as características dos processos e entender
como a sua evolução pode ser explicada pelas transformações na sociedade, por falhas na legislação ou por
deficiências na administração da Justiça. As propostas, vigorosas, irão florescer, irão irradiar soluções, ouvidas
aqui, sobre as múltiplas entidades e instituições que nos escutam e que têm os instrumentos capazes de operar
as transformações. O pensamento e a prática jurimétricas nos ajudarão a concatenar, reunir, aperfeiçoar. Mas
isso será feito perante as instituições vivas, atuantes, consolidadas na Constituição de 88”. (leia na íntegra)
Saiba mais
______________________________________________________________________________________________

Ainda com vistas a difundir os conceitos de Jurimetria e da pesquisa empírica em direito, o Instituto
Victor Nunes Leal, a Associação Brasileira de Jurimetria, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil e o Conselho Nacional de Justiça realizaram, no dia 03 de julho, na sede do Conselho Federal da OAB,
o encontro Diálogo sobre Jurimetria que teve como palestrante o Professor Theodore Eisenberg.

Evento
Dia 07 de agosto, a partir das 18h30, será realizado, em Brasília, o lançamento do livro A Contemporaneidade do
Pensamento de Victor Nunes Leal, no Supremo Tribunal Federal - Biblioteca Ministro Victor Nunes Leal.
(visualizar convite)
A obra foi lançada no dia 02 de julho, em São Paulo, na Saraiva Megastore Shopping Pátio Higienópolis e está
disponível nas livrarias Saraivas ou
pelo site da editora. Clique aqui e
adquira o seu exemplar!

Veja mais fotos

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

