
 

 

Curso de Direito Comercial – Lançamento Múltiplo 

O Insper Instituto de Ensino e Pesquisa tem o prazer de convidá-lo para o evento de lançamento 
conjunto de três obras do "Curso de Direito Comercial" do professor Haroldo Malheiros Duclerc 
Verçosa, dois deles tendo contado com a coautoria de Rachel Sztajn e de Alexandre Demetrius 
Pereira. 

Na ocasião, contaremos também com uma mesa redonda, na qual os três autores abordarão as 
novidades de cada volume, abrindo-se um espaço para um diálogo com os convidados. Destaca-se 
que o Volume 4 cuida da Teoria Geral dos Contratos, com um capítulo especial sobre o Direito e a 
Economia dos Contratos.  

Lançamento da 1ª edição do 
Volume 4: 

Lançamento da 3º edição do 
Volume 1: 

Lançamento da 2ª edição do 
Volume 3: 

  

 

Sobre os autores: 

Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa 

Mestre, Doutor e Livre Docente pelo Departamento de Direito Comercial da Faculdade de Direito 
da USP. Professor Associado do Departamento de Direito Comercial da Faculdade de Direito da 
USP. Parecerista, consultor jurídico de empresas e árbitro atuante por diversos centros de 
arbitragem do Brasil. Autor de diversos livros e artigos sobre Direito Comercial. Diretor Executivo 
da Revista de Direito Mercantil - RDM.Ex-Procurador do Banco Central do Brasil. Coautor do 
blogdireitoempresarial.com.br  

Rachel Sztajn 

Doutora e Livre Docente pelo Departamento de Direito Comercial da Faculdade de Direito da 
USP - Professora Associada do Departamento de Direito Comercial da Faculdade de Direito da 
USP. Advogada com atuação no campo da arbitragem. Autora de diversos livros e artigos 
jurídicos.  

Alexandre Demetrius Pereira 

Mestre e Doutor em Direito Comercial pela USP. Especialista em Higiene Ocupacional pela 
Escola Politécnica da USP. Especialista em Gestão de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas. 
Graduado em Ciências Contábeis pela FEA-USP. Promotor de Justiça do Ministério Público de 
São Paulo. Professor de Pós Graduação no curso de Engenharia de Segurança do Trabalho do 
Programa de Educação Continuada da Escola Politécnica da USP. Autor de livros e artigos 
jurídicos. Coautor do www.blogdireitoempresarial.com.br  

Convide seus colegas e familiares e venha prestigiá-los nesta noite! 

Data  31/01/2012 (terça-feira) 

Horário  Recepção a partir das 18h30  

Local  Auditório Steffi e Max Perlman - Campus Insper 
Entrada: Rua Quatá, 300 - Vila Olímpia – São Paulo/SP 
Estacionamento: Rua Uberabinha, s/nº  
Como chegar ao Campus 

Confirme sua presença  

Programas de LL.M. do Insper 

Realização: 

 

 

 

Insper na web:  

     

 

  
  

 
Insper Instituto de Ensino e Pesquisa - Rua Quatá, 300 - Vila Olímpia - CEP: 04546-042 - Tel: (11) 4504-2400 
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