
 

 

 

 

 

II Simpósio Direito e Economia 

 

Descrição: 

O Simpósio Direito e Economia, em sua segunda edição, pretende dar 
continuidade ao propósito de contribuir para a atividade acadêmica e 
profissional de juristas e economistas, tanto na cidade de Ribeirão Preto 
quanto para o Estado de São Paulo, por meio de palestras e debates com 
grandes nomes da área, tanto economistas, quanto juristas e demais 
pesquisadores do tema.  

O evento ocorre anualmente, preferencialmente no segundo semestre. O 
tema é “Direito e Economia”, uma área que já é muito estudada nos 
Estados Unidos (Law and Economics) e nos países europeus, mas ainda dá 
seus primeiros passos no Brasil. O tema é útil à atividade daqueles que 
trabalham com Direito Comercial, Contratos, Direito Tributário, 
Concorrencial, etc. Em breve síntese, Direito e Economia estuda o impacto 
do Direito na Economia, bem como utiliza estratégias econômicas na 
atividade jurídica, desta forma, dando maior eficiência ao Sistema Jurídico 
Brasileiro, algo benéfico a todos. 

 

Dados Técnicos: 

Data: 21, 22, 23 e 24 de outubro. 

Horário: Início às 19hrs, término previsto para as 22hrs. 

Público estimado: 120 pessoas/dia, com alvo em estudantes universitários, 
advogados, economistas, empresários e contadores de todo Estado de São 
Paulo. No entanto, também transmitiremos as palestras via internet a outras 
faculdades, aumentando o alcance do Simpósio. 

Local: Anfiteatro da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto-USP 

 

 



Cronograma: 

Dia 21 de Outubro 

-Credenciamento 

-Coquetel de abertura do evento 

 Palestra de abertura: “O discurso do Direito e Economia hoje: 
unidades, rupturas e fragmentação” 

Professor Luciano de Camargo Penteado (coordenador 
científico) 

Possui graduação em Direito pela Universidade de São Paulo (1998), mestrado 
em Direito pela Universidade de São Paulo (2002) e doutorado em Direito pela 
Universidade de São Paulo (2006). Atualmente é Professor Doutor da Faculdade 
de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Tem experiência na 
área de Direito, com ênfase em Direito Privado, atuando principalmente nos 
seguintes temas: cláusulas gerais, boa-fé objetiva, contrato, teoria do contrato, 
causa do contrato, efeitos contratuais perante terceiros, direito das coisas, 
propriedade e posse. 

 

 Palestra “Válvulas de escape, concorrência e poder de mercado no 
setor de bebidas.” 

 Professora Márcia Carla Pereira Ribeiro 

Possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Paraná (1987), 
mestrado em Direito pela Universidade Federal do Paraná (1994) e doutorado 
em Direito pela Universidade Federal do Paraná (1998). Atualmente é professora 
titular da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, professora associada da 
Universidade Federal do Paraná, advogada, Procuradora do Estado e ex-
Procuradora Geral do Estado do Paraná. Foi professora visitante em estágio de 
pós-doutoramento na Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio 
Vargas e pesquisadora convidada da Université de Montréal. Tem pós doutorado 
pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Consultora da Fundação 
Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná e é 
integrante de conselhos editoriais e consultivos de Revistas Especializadas. 
Pesquisadora de Produtividade da Fundação Araucária (2012/2013). Tem 
experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Comercial e Contratual, 
atuando principalmente nos seguintes temas: empresa, direito empresarial, 
direito falimentar, análise econômica do Direito e direito contratual. Ex-
Presidente da ADEPAR - Associação Paranaense de Direito e Economia (2009-
2011) e da ABDE - Associação Brasileira de Direito e Economia (2010-2011). 

  



Dia 22 de Outubro 

 Palestra “Análise Econômica do Poder Judiciário brasileiro: por que 
temos tantas demandas cíveis?” 

Professor Luciano Benetti Timm 

Possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (1994) e graduação incompleta em Economia na UFRGS, 
mestrado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1997) e 
doutorado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2004) 
com parte dos créditos de doutoramento realizados na USP. Possui ainda 
pesquisa de pós-doutoramento na UC Berkeley no Departamento de Direito, 
Negócios e Economia, Master of Laws (LLM) em Direito Econômico 
Internacional pela Universidade de Warwick (Inglaterra). É Professor Visitante 
do PPGD da USP. Foi presidente da Associação Brasileira de Direito e 
Economia (ABDE) e do Instituto de Direito e Economia do Rio Grande do Sul 
(IDERS), membro do Comitê de Ciências Humanas e Sociais da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS), professor 
adjunto da UNISINOS e professor convidado da Escola Superior da 
Magistratura - AJURIS e da EMAGIS. Tem experiência nas seguintes áreas de 
Direito: direito civil, direito internacional privado, novo código civil, contratos, 
arbitragem, contrato internacional e direito constitucional.   

 

 Palestra “O ensino de contabilidade nos cursos de Direito” 

Professora Adriana Maria Procópio de Araujo 

Possui graduação em Administração de Empresas (1989); graduação em Ciências 
Contábeis (1991); mestrado em Contabilidade e Controladoria pela Faculdade de 
Economia Administração e Contabilidade FEA-USP (1997) e doutorado em 
Controladoria e Contabilidade pela Faculdade de Economia Administração e 
Contabilidade FEA-USP (2002). Livre docente pela USP em 2005. Pós-
doutorada em Educação pela UFSCar (2011), departamento de Teorias e 
Práticas Pedagógicas. Pós-doutoranda no College of Law, University of Illinois 
(em andamento, bolsa FAPESP). Professora Associada da Universidade de São 
Paulo. Pesquisa: ensino contábil, contabilidade gerencial.  

Dia 23 de Outubro 

 

 Palestra “O Argumento Econômico em Juízo”. 

Professor Bruno Meyerhof Salama 

Professor da Direito GV em São Paulo. Doutor em direito (JSD) pela 
Universidade da Califórnia em Berkeley (2007). Mestre em direito (LLM) pela 



Universidade da Califórnia em Berkeley (2004). Bacharel em direito pela 
Universidade de São Paulo (1999). Possui vasta publicação acadêmica no Brasil e 
no exterior. Recebeu diversos prêmios internacionais. Recebeu bolsas e 
estipêndios de pesquisa internacionais. Admitido a praticar direito pela OAB/SP 
e o New York State Bar. Membro de diversos corpos editoriais. Parcerista da 
FAPESP. Membro do International Advisory Council da Faculdade de Direito 
da Universidade da Califórnia em Berkeley. Foi pesquisador visitante da 
Faculdade de Economia da Universidade de Hamburgo na Alemanha (2006). É 
freqüentemente convidado a proferir palestras em universidades americanas e 
européias. Foi vice-presidente da Associação Brasileira de Direito e Economia. 
Foi diretor geral do Instituto Latino Americano e Caribenho de Direito e 
Economia na Fundação Getúlio Vargas (FGV-ILACDE).  

 Palestra com tema a definir 

Professora Paula Andrea Forgioni 

Professora Titular e Chefe do Departamento de Direito Comercial da USP. 

Livre-docente pela Faculdade de Direito da USP. Graduada em Direito pela 

Universidade de São Paulo (1989) e Doutora em Direito pela Universidade de 

São Paulo (1996). Autora dos livros “Os Fundamentos do antitruste” (6ª edição), 

“Contrato de distribuição” (2ª edição), “O direito comercial brasileiro: da 

mercancia ao mercado” (2ª edição), “Teoria geral dos contratos comerciais” (2ª 

edição), “Sociedade por Ações - casos e comentários” - em co-autoria com Prof. 

Paulo Messina, publicados pela Editora Revista dos Tribunais, “O Estado a 

empresa e o contrato”, em co-autoria com Prof. Eros Roberto Grau, publicado 

pela Editora Malheiros, além de vários artigos publicados em revistas 

especializadas. 

      Dia 24 de Outubro 

 Palestra “A regulação do antitruste no setor de telecomunicações.” 

Professor Milton Barossi Filho 

Possui graduação em Economia pela Universidade de São Paulo (1988), 
especialização em Economia pela University of Maryland at College Park (1983), 
mestrado em Economia pela Universidade de São Paulo (1991) e doutorado em 
Economia pela Universidade de São Paulo (1997). Atualmente é professor 
associado da Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de Economia, 
com ênfase em Finanças e Métodos Quantitativos. 

 Palestra “O Governo nos Negócios: Evolução e Tendências no 
Brasil” 

Professor Sérgio Giovanetti Lazzarini 



É PhD em Administração (nas áreas de Organização e Estratégia) pela John M. 
Olin School of Business, Washington University, e Mestre em Administração 
pela FEA/USP. No primeiro semestre de 2010 e em janeiro de 2012 foi visitante 
na Harvard University. É professor titular de Organização e Estratégia e Diretor 
de Pesquisa e Pós-Graduação Stricto Sensu do Insper - Instituto de Ensino e 
Pesquisa, escola onde leciona desde 2002. Tem pesquisado, recentemente, 
estratégias empresariais em mercados emergentes e como se estabelecem relações 
entre as empresas privadas e o setor público. Foi coordenador do Centro de 
Pesquisas em Estratégia do Insper de 2003 a 2006, coordenador do curso de 
Administração da faculdade de 2005 a 2006, Diretor Acadêmico de Graduação e 
Mestrado de 2007 a 2008, e Diretor Acadêmico de Graduação em 2009. Leciona 
os cursos de Estratégia Competitiva e Corporativa (graduação), Estratégia 
Empresarial em Mercados Emergentes (MBA) e Estratégia Competitiva 
(mestrado). Foi membro do Comitê Executivo (2008-2010) e Representante 
Global para a América Latina (2007) da Business Policy and Strategy Division da 
Academy of Management; membro do Conselho da International Society for the 
New Institutional Economics (2008-2010); e líder de tema da Divisão de 
Estratégia da ANPAD (2009-2010). Em 2011 publicou o livro Capitalismo de 
Laços, pela Editora Campus/Elsevier, e acaba de finalizar um novo livro, com 
Aldo Musacchio, sobre relações entre governo e negócios: Reinventing State 
Capitalism: Leviathan in Business, Brazil and Beyond (no prelo, Harvard 
University Press). Além disso, tem publicado regularmente em diversas revistas 
acadêmicas nacionais e internacionais, como Strategic Management Journal, 
Academy of Management Journal, Organization Science, Strategic 
Entrepreneurship Journal, Public Choice e Harvard Business Review Latin 
America. 

 

-Coquetel de encerramento 

 


