Estamos

nos despedindo do ano de 2013 e o Instituto
Victor Nunes Leal se orgulha de ter cumprido, com
êxito, a programação que planejou, apoiado por você
que nos honrou com sua presença.
Nosso Patrono foi um cidadão completo, que, desde
muito jovem - “o caipira” de Carangola - , procurou se
cercar de pessoas que poderiam fazê-lo crescer para
realizar seu ideal de servir ao Brasil.
O aprendiz mostrou-se sábio e, de admirador, passou a
ser admirado por aquelas figuras austeras, em cujas
casas Victor Nunes Leal hauria conhecimentos e somava
amigos.
Pois o que fizemos este ano foi exatamente repetir nosso
eminente Patrono, convocando pessoas a juntarem-se a
nós, na tentativa de difundir o Direito, a Ética e a cultura
jurídica nacional.
O trabalho não foi pequeno, mas os frutos colhidos e por
colher são percebidos.
E esse resultado devemos a tantos quantos colaboraram
com nossas atividades, reproduzidas nesta edição, e que
servem de estímulo para fazer cada vez mais e melhor.
Desejamos que 2014 seja um ano de realizações para
todos e que haja união e entusiasmo nas comemorações
do centenário de Victor Nunes Leal.
(leia na íntegra)
Maurício de Campos Bastos
Diretor Institucional

O

associado Eduardo Virmond, por ocasião da morte do
líder sul-africano Nelson Mandela, enviou ao IVNL
reflexões em nome dos membros da Academia Paranaense de
Letras que merecem ser compartilhadas:
Não tem adjetivos. Esse ser humano, sua imagem, sua
santidade, não há como classificá-lo. Qualquer classificação
é uma redução. Não podemos reduzi-lo.
...Se o homem é capaz de tudo contra si mesmo, há os
homens que transcendem qualquer vestígio de crueldade, e
conferem exemplos de perdão, de compreensão, de amor
pelo próximo. Dizia Georges Sand: “Coomprendre c’est
pardonner“- Comprender é perdoar”. leia mais

Informamos que o IVNL estará em recesso de
23 dezembro de 2013 a 05 de janeiro de 2014 .

Atividades realizadas em 2013
• 19/04/13 - A primeira atividade foi o 3º
almoço cultural, com palestra proferida pelo Min.
Ricardo Lewandowski, sobre o tema Reforma
Política. (veja)
• 17/05/13 – Palestra Luz e Sombra no
nascimento dos Direitos Humanos, proferida pela
Profª. Lídia Reis de Almeida Prado. (veja)
• 01/07/13 – 3º Seminário de Jurimetria,
Direito e Estatística: Desenvolvimento e
Litigiosidade – como o crescimento econômico
afeta o funcionamento da Justiça, que contou com
a participação do Prof. Theodore Eisenberg.
• 02/07/2013 – Em parceria com a Editora
Saraiva, lançamento, em São Paulo, do livro A
Contemporaneidade do Pensamento de Victor
Nunes Leal. (veja)
• 03/07/13 – Encontro Diálogo sobre
Jurimetria, promovido pelo IVNL, ABJ, OAB e
CNJ, com palestra do Prof. Theodore Eisenberg,
na sede do Conselho Federal da OAB.
• 07/08/13 – Lançamento do livro A
Contemporaneidade do Pensamento de Victor
Nunes Leal na Biblioteca do Supremo Tribunal
Federal. (veja)
• 12/08/13 – Posse, na sede do IVNL, de
Celina Gordilho e Maurício de Campos Bastos,
nos cargos de Diretor Cultural e Diretor
Institucional, respectivamente. (veja)
• 27/09/13 – Palestra proferida pelo Prof.
Fabio Iglesias sobre o tema Desengajamento
moral - A psicologia social dos comportamentos
transgressivos, no Espaço Maria Tereza. (veja)
• 08/11/13 – 4º almoço cultural, realizado
no Brasília Palace Hotel, com palestra do Min.
Luis Roberto Barroso sobre o tema A Constituição
Federal de 1988: Erros e Acertos. (veja)
• 11/11/13 – Como última atividade,
seminário A Justiça Penal diante da opinião
pública e das manifestações populares, promovido
em parceira com a AASP e o IBCCRIM. (veja)

“Compareça às reuniões do IVNL para somar conhecimento e rever seus amigos”.
Aguarde o próximo Boletim. Nosso relatório de atividades é o sinal de respeito a você, que acreditou no IVNL.

