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O Grupo Interinstitucional de Pesquisa, “Direito, Moeda e Finanças: Estado e poder no 

sistema financeiro nacional e global” (“Direito, Moeda e Finanças”), aprovado pela Comissão de 

Pesquisa da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (Proc. n. 2017.1.584.2.7), torna 

público o edital de abertura de processo seletivo para alunas e alunos de graduação e pós- 

graduação interessados em produzir pesquisa nessa área temática. 

O grupo interinstitucional é uma parceria acadêmica entre a FDUSP e a FGV - Direito SP, 

por meio de seus Professores Camila Villard Duran e Bruno Meyerhof Salama, com a colaboração 

da Professora Associada Maria Antonieta Del Tedesco Lins do Instituto de Relações 

Internacionais da Universidade de São Paulo (IRI-USP). Na FDUSP, o grupo insere-se no projeto 

acadêmico do DFD intitulado “Direito, Poder Monetário e Finanças”, que tem como objetivo 

fomentar a investigação e o estudo do instituto jurídico da moeda e do funcionamento de 



instituições financeiras no processo de sua criação, sob o prisma do direito e de suas relações com 

o poder político-econômico. Na FGV Direito SP o projeto integra o Projeto de Pesquisa “Direito e 

Macroeconomia” do Núcleo de Direito, Economia e Governança. 

O presente edital visa selecionar até 15 (quinze) membros para o grupo - sendo, 

idealmente, 10 (dez) de pós-graduação e 5 (cinco) de graduação -, entre as entidades parceiras 

envolvidas (FDUSP, FGV e IRI-USP), para desenvolverem um projeto de pesquisa coletivo 

denominado “Memória jurídica dos planos econômicos da estabilização monetária”.1 

O projeto de pesquisa visa reconstruir a história jurídica dos planos econômicos de 

estabilização que promoveram reformas na moeda fiduciária do Brasil entre o final da década de 

1980 e a primeira metade da década de 1990 (Planos Cruzado, Bresser, Verão, Collor I, Collor II e 

o Plano Real). 

As atividades do grupo compreenderão: (i) leitura e discussão de textos sobre o tema; (ii) 

produção de pesquisa histórica (com coleta de dados legislativos, seleção de decisões judiciais, 

condução de entrevistas, coleta de dados econômicos, etc.); (iii) participação em reuniões 

periódicas (quinzenais ou mensais, a critérios dos coordenadores; preferencialmente, às sextas- 

feiras) para organização, alinhamento e apresentação de resultados; (iv) realização de workshops 

para debate de textos produzidos; e (v) condução de atividades administrativas correspondentes 

(participação na organização de eventos, produção de relatórios, etc.). Os encontros presenciais 

serão realizados, preferencialmente (mas não somente), na FDUSP, em sala e datas a serem 

divulgados oportunamente. Os membros do grupo trabalharão conjuntamente com pesquisadores 

externos às entidades parceiras, que também serão envolvidos especificamente nesse projeto de 

pesquisa. 

As atividades do grupo serão organizadas por semestres, porém o projeto “Memória 

jurídica dos planos econômicos da estabilização monetária” terá duração de, no mínimo, três 

semestres consecutivos contados a partir de agosto de 2017. Preferência será concedida, portanto, 

a interessadas e interessados em continuarem envolvidos no projeto de pesquisa por, ao menos, 

três semestres. 

Espera-se que os integrantes do grupo atendam aos seguintes compromissos: (i) presença e 

participação efetiva nos encontros e nas atividades acadêmicas do grupo; e (ii) entrega de 

trabalhos teóricos e empíricos, conforme acordado com os coordenadores e os demais membros do 

1 
A comissão organizadora resguarda-se, contudo, no direito de selecionar número maior ou menor de candidatas e 

candidatos do que o número de vagas disponibilizadas, dependendo da qualidade das candidaturas apresentadas.  



grupo. 

Para participar do processo seletivo, as candidatas e os candidatos interessados devem 

enviar (i) Curriculum Vitae (com indicação de endereço lattes); e (ii) Carta de motivação, em até 

uma página, explicando o interesse acadêmico pelo grupo e pela área temática, eventual 

experiência prévia no assunto e disponibilidade de tempo para se dedicar às atividades do grupo de 

pesquisa. Ambos os documentos, em formato pdf, devem ser enviados para o seguinte endereço 

eletrônico: direito.moeda.financas@gmail.com até às 23:59 do dia 31 de agosto de 2017, com o 

campo assunto “Processo Seletivo – DMF”. 

As candidatas e os candidatos receberão via e-mail, até o dia 15 de setembro de 2017, o 

resultado do processo seletivo e o programa para as próximas atividades. Dúvidas quanto ao 

Processo Seletivo, serão esclarecidas através do e-mail: direito.moeda.financas@gmail.com. 
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