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Quais os objetivos do Instituto de Direito e Economia do RS (IDERS), que 
completa agora uma década de existência?

O IDERS  é uma organização sem fins lucrativos, de caráter estritamente cientí-
fico, cujo fim é investigar temas jurídicos, políticos e econômicos através da meto-
dologia interdisciplinar conhecida como Direito e Economia ou Análise Econômi-
ca do Direito. Para alcançar seus objetivos, o IDERS promove reuniões, eventos, 
congressos e publicações, reunindo pesquisadores brasileiros e estrangeiros. 

Que tipo de ação concreta o IDERS vem alcançando, ao longo desses 10 
anos de existência?

Ao longo dos seus 10 anos de existência, o IDERS tem sido um dos princi-
pais divulgadores da Análise Econômica do Direito no Brasil, debatendo diversos 
temas com grandes personalidades da área como Robert Cooter, Nuno Garoupa, 
Dany Cohen, Guy Horsmans,  Fernando Araújo,  Gustavo Franco, Rachel Sztajn, 
Merill Fox e Curtis Milhaupt. Atualmente, o Rio Grande do Sul é o principal cen-
tro de pesquisas em Direito e Economia no Brasil e um dos mais destacados na 
América Latina. Vários de seus membros 
têm tido trabalhos premiados no Brasil e 
na América Latina. O IDERS  também 
tem apoiado cursos de especialização em 
Direito e Economia, realizados em várias 
universidades gaúchas, bem como pales-
tras e encontros que buscam difundir tal 
abordagem no Rio Grande do Sul.  

E nas universidades, qual é atuação 
do IDERS?

No âmbito da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS) foram 
gerados os estudos pioneiros  de Clóvis 
do Couto e Silva, A Ordem Jurídica e a Economia (1982), e de Guiomar Estrella 
Faria, Interpretação Econômica do Direito (1994), trabalhos caracterizados por um 
forte conteúdo crítico, mas que reconhecem o potencial de aplicação dos funda-
mentos de Direito e Economia ao sistema jurídico brasileiro, em especial no campo 
da responsabilidade civil. Também na UFRGS foi criado um dos primeiros cursos 
de especialização em Direito e Economia no Brasil (2007) e da América Latina. 
Ademais, na Faculdade de Direito da UFRGS foi criada uma disciplina de Direito 
e Economia no Programa de Pós-Graduação em Direito e na Faculdade de Ciências 
Econômicas também há uma disciplina denominada Direito e Economia voltada 
para o curso de graduação de  Economia.

Em nível nacional, qual é a repercussão do IDERS?
A consolidação do IDERS no cenário nacional está associada à crescente pu-

blicação de livros sobre o tema. Dentre as principais obras publicadas por autores 
gaúchos destacam-se  as de Luciano Benetti Timm (Direito e Economia) e  Paulo 
Caliendo (Direito Tributário e Análise Econômica do Direito). No que diz à res-
ponsabilidade civil temos a obra de Eugênio Battesini ( Direito e Economia: No-
vos Horizontes no Estudo da Responsabilidade Civil no Brasil) que será publicada 
ainda neste ano. Ressalta-se que a principal obra didática sobre o tema, o livro 
dos professores Robert Cooter e Thomas Ullen, contou um a participação de vá-
rios membros do IDERS, que também escreveram um prefácio à edição brasileira. 
Além disso, o IDERS  tem estimulado a participação de vários alunos de Direito e 
Economia em cursos de mestrado, doutorado e pós-doutorado nas principais uni-
versidades europeias e norte- americanas, tais como Bolonha, Berkeley e Colum-
bia. Através do IDERS também foi promovido o primeiro Congresso Brasileiro de 
Direito e Economia na PUC/RS. Este foi o embrião para que em  2007 fosse criada 
a Associação Brasileira de Direito e Economia (ABDE). Por fim, o IDERS também 
serviu de inspiração para a criação de outras associações similares no Brasil, entre 
as quais, a Associação Mineira de Direito e Economia, a Associação Paranaense de 
Direito e Economia e a Associação Nordestina de Direito e Economia.

Que temas terão ênfase no Congresso de Direito e Economia do IDERS, 
que acontece nos dias 29 e 30 de outubro próximo, na Faculdade de Ciências 
Econômicas da UFRGS?

Neste, quando o IDERS comemora seus 10 anos, serão abordados diversos te-
mas, com destaque para  a Analise Econômica do Direito de Danos, os Impactos 
Jurídicos do Novo Projeto de Código Comercial,  a Análise Econômica da Res-
ponsabilidade Civil e a Analise da Responsabilidade Limitada no Brasil. Estarão 
presentes os principais expoentes, do Brasil e da América Latina, destes temas, tais 
como Hugo Acciari (atual presidente da Associação Latino Americana e do Caribe 
de Direito e Economia), BrunooSalama (FGV/SP), Luciana Yeung (INSPER/SP) 
e Cassio Cavalli (FGV/RJ).


