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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 

 

  

 

 

 

 

 

São Paulo, Brazil, November 2, 2016 

 

To the Graduation Office – LL.M. Program 

 

Re.: Letter of Recommendation – Alberto Barbosa Junior  

 
Dear Sir/Madam: 

 
It gives me great pleasure to write this letter to recommend the admission of Alberto 

Barbosa Junior for the LLM Program at your University. 
 
First, let me introduce myself to you. I am a Full Professor of Law at the FGV Law School 

in São Paulo, one of Brazil’s most prestigious, where I coordinate the Center of Law, Economics & 
Governance. I am a lawyer and an economist. Before joining academia, I practiced law at Sullivan 
& Cromwell LLP, and before then in São Paulo at Pinheiro Neto Advogados, another flagship firm. 
I have also been a member of the Appeals Body of the Brazilian Financial System, the standing 
body of eight persons that hears appeals against penalties applied by the Brazilian Securities and 
Exchange Commission, the Central Bank of Brazil and the Brazilian Money Laundering Authority. 
Currently, I also serve as an arbiter at arbitration chambre of the Brazilian Stock Exchange. 
 

Since July of 2013 I have instituted a Center on Law, Economics & Governance Fundação 
Getúlio Vargas School of Law in São Paulo, and it is in this context that I have met and worked 
with Alberto Barbosa Junior. I hired Alberto after a very competitive process that selected one 
researcher from a pool of 15 candidates, all of whom were then pursuing master or doctorate 
degrees in the most prestigious law schools of Brazil. The first thing that stood out was Alberto’s 
commitment to scholarship and academia, as he was eager to drop a promising career at a 
prestigious law firm in Sao Paulo in exchange for a research position, and in spite of a significant 
pay cut. In Brazil it is very common (and sadly so) that students pursue master studies while at the 
same time working in law firms. This is evidently incompatible with the aspiration of developing 
cutting-edge work, which Alberto believed he could do only if he could find a suitable research 
position.  
 

The other reason why I decided to hire Alberto was his interest in Economic Law and his 
curiosity for Law & Economics. During their bachelors in law, Brazilian students are rarely exposed 
to a more rigorous analysis of the interconnection between the fields of law and economics, so those 
interested in regulatory, consequentialist or responsive approaches are most commonly drawn into 
the fields of Antitrust or sometimes Administrative or even Constitutional Law. Alberto displayed a 
clear understanding of the limitations of the methods traditionally employed in these fields of law, 
and demonstrated a surprisingly high level of understanding of the basics and of some of the 



 

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. 

 

 


