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PLANO DE TRABALHO 

FIELD PROJECT  O REAL DIGITAL E AS CRIPTOMOEDAS EM FACE DAS MOEDAS SOCIAIS 

AUTORIA LEONARDO DE ANDRADE COSTA DISCENTES Nº MÁX. 10 

SUPERVISÃO GABRIEL RODRIGUES CORREA DISCENTES Nº MÍN. 6 

REQUISITOS  Estar cursando ou ter cursado a disciplina obrigatória Economia do 1º período 

PÚBLICO ALVO 

São quatro atores externos com os quais haverá interface para realização do projeto: 1)  gestores, administradores 
e técnicos do Banco Central do Brasil (BACEN) envolvidos no projeto Real digital (Portaria BACEN 108.092/2020); 2) 
a Prefeitura do município do Rio de Janeiro, que anunciou que os cariocas poderão utilizar os serviços das empresas 
credenciadas para efetuar o pagamento do IPTU utilizando quaisquer criptomoedas a partir de 2023; 3)  gestores 
de corretoras de criptomoedas e prestadoras de serviços de ativos virtuais assim qualificadas pelo Projeto de Lei nº 
4401/21 (PL aprovado pelo Congresso Nacional em 29/11/2022, aguarda sanção presidencial); e 4) Os residentes, 
comerciantes e administradores públicos dos municípios de Niterói, onde foi lançada a Moeda Social “Arariboia”, 
de Maricá, que criou a “Mumbuca”, e de Silva Jardim, onde foi lançada e começou a circular, em dezembro de 2010,  
a “Capivari”, primeira “moeda social” do Estado do Rio de Janeiro. 

CÓDIGO - PERÍODO 2023.1 NATUREZA PRÁTICA CARGA HORÁRIA 60h 

EMENTA 

A moeda no Século XXI como unidade de conta, meio de troca, reserva de valor e instrumento da chamada 
economia solidária. “Arariboia”, “Mumbuca” e a “Capivari” como instrumentos financeiros sociais nos municípios 
de Niterói, Maricá e de Silva Jardim em face do real (físico e digital) e das criptomoedas. A moeda de curso forçado 
disciplinada juridicamente no Brasil com poder liberatório das obrigações contratuais e as demais moedas. 

PROBLEMA 
Quais as funções, diferenças e relevância prática do papel moeda de curso forçado, do real digital e das demais 
moedas digitais em face das moedas sociais (Arariboia, Mumbuca e Capivari)? 

PRODUTO 

Relatório final contendo dados objetivos sobre a experiência das moedas sociais dos municípios de Niterói 
(Arariboia), Maricá (Mumbuca) e de Silva Jardim (Capivari) para o desenvolvimento da economia solidária local e, 
bem assim, as suas diferenças estruturais para a moeda nacional de curso legalmente forçado, o real digital e as 
criptomoedas.  

OBJETIVO 
Apresentação de um modelo analítico, compreendendo a criação de formulários de entrevista, de tabulação e 
consolidação dos dados examinados para produção de relatório final, objetivando explicitar a relevância das 
moedas sociais e suas diferenças para o real físico e digital e demais criptomoedas e ativos virtuais. 

METODOLOGIA Atividades e estratégia de trabalho de campo, orientações, propostas de trabalho etc. 

HABILIDADE 
 

Exigência 
MEC 

 
RESOLUÇÃO 
nº 5, 18 de 

dezembro de 
2018 

 
Interpretar/aplicar as normas (princípios e regras) do sistema jurídico nacional, observando a experiência 
estrangeira comparada, quando couber, articulando o conhecimento teórico com a resolução de problemas. 

 
Demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos, de caráter 
negocial, processual ou normativo, bem como a devida utilização das normas técnico-jurídicas. 

 Demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão. 

 
Dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e 
racionalidades fundamentais ao exercício do Direito. 

 
Adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicos com objetivo de propor 
soluções e decidir questões no âmbito do Direito. 

 Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos. 

 
Compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a necessária capacidade de pesquisa e de 
utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito. 

 
Ter competências para atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais, com a devida 
utilização de processos, atos e procedimentos. 

 Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas. 

 Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural. 

 Compreender o impacto da inteligência artificial e das novas tecnologias na área jurídica.  

X Possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito. 

X 
Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou de caráter 
interdisciplinar.  

 Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre direitos humanos. 

X 
Outras: Compreender a relevância dos aspectos monetários da economia, em sua interface com as demandas 
sociais na era digital. 

PROGRAMA GERAL (cronograma dos encontros semanais presenciais (em média 15) 

ATIVIDADE TEMA 

1 
Estudar e compreender os aspectos históricos e conceituais da moeda como unidade de conta, meio de troca e reserva 
de valor.  

2 
Examinar as diferenças estruturais entre: (1) as chamadas “moedas sociais” locais, ligadas ao conceito de economia 
solidária; (2) os ativos virtuais e as criptomoedas negociadas por meio da internet; (3) o real físico, como moeda 
disciplinada juridicamente de poder liberatório das obrigações contratuais e de curso forçado; e (4) o real digital.  

http://www.fgv.br/direitorio
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-108.092-de-20-de-agosto-de-2020-273476769
https://prefeitura.rio/fazenda/prefeitura-do-rio-credencia-empresas-para-pagamento-do-iptu-2023-por-meio-de-criptomoedas/
https://www.camara.leg.br/noticias/923501-camara-aprova-projeto-que-preve-regras-para-negociacao-de-criptomoedas
https://www.camara.leg.br/noticias/923501-camara-aprova-projeto-que-preve-regras-para-negociacao-de-criptomoedas
http://www.niteroi.rj.gov.br/2021/12/13/prefeitura-de-niteroi-lanca-moeda-social-arariboia-para-familias-em-vulnerabilidade/
https://www.marica.rj.gov.br/programa/moeda-social-mumbuca/
https://www.cieds.org.br/noticias/detalhe/em-silva-jardim-ja-circula-a-moeda-social
http://www.niteroi.rj.gov.br/2021/12/13/prefeitura-de-niteroi-lanca-moeda-social-arariboia-para-familias-em-vulnerabilidade/
https://www.marica.rj.gov.br/programa/moeda-social-mumbuca/
https://www.cieds.org.br/noticias/detalhe/em-silva-jardim-ja-circula-a-moeda-social
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3 
Criação de formulário de pesquisa a ser realizada junto aos (1) municípios de Niterói, Maricá e Silva Jardim, no 
Estado do Rio de Janeiro, (2) a Prefeitura do município do Rio de Janeiro; (3) em prestadoras de serviços de ativos 
virtuais e corretoras de moedas virtuais e (4) ao Banco Central do Brasil. 

4 
Pesquisar acerca da introdução, a operacionalização e resultados para a economia local e sustentabilidade da 
Arariboia, da Mumbuca eletrônica e da Capivari como instrumentos financeiros nos municípios de Niterói, Maricá e 
Silva Jardim, todos no Estado do Rio de Janeiro. 

5 
Visita aos municípios Niterói, Maricá e Silva Jardim, no Estado do Rio de Janeiro, para aplicação do formulário de 
pesquisa. 

6 
Visita física ou virtual a gestores de corretoras de criptomoedas e prestadoras de serviços de ativos virtuais para 
aplicação do formulário de pesquisa. 

7 Visita física ou virtual ao Banco Central do Brasil para aplicação do formulário de pesquisa. 

8 Compilação e análise dos dados coletados 

9 Produção do relatório final da pesquisa 

10 
Estudar e compreender os aspectos históricos e conceituais da moeda como unidade de conta, meio de troca e 
reserva de valor.  

11 
Examinar as diferenças estruturais entre: (1) as chamadas “moedas sociais” locais, ligadas ao conceito de economia 
solidária; (2) os ativos virtuais e as criptomoedas negociadas por meio da internet; (3) o real físico, como moeda 
disciplinada juridicamente de poder liberatório das obrigações contratuais e de curso forçado; e (4) o real digital.  

12 
Criação de formulário de pesquisa a ser realizada junto aos (1) municípios de Niterói, Maricá e Silva Jardim, no 
Estado do Rio de Janeiro, (2) a Prefeitura do município do Rio de Janeiro; (3) em prestadoras de serviços de ativos 
virtuais e corretoras de moedas virtuais e (4) ao Banco Central do Brasil. 

13 
Pesquisar acerca da introdução, a operacionalização e resultados para a economia local e sustentabilidade da 
Arariboia, da Mumbuca eletrônica e da Capivari como instrumentos financeiros nos municípios de Niterói, Maricá e 
Silva Jardim, todos no Estado do Rio de Janeiro. 

14 
Visita aos municípios Niterói, Maricá e Silva Jardim, no Estado do Rio de Janeiro, para aplicação do formulário de 
pesquisa. 

15 
Visita física ou virtual a gestores de corretoras de criptomoedas e prestadoras de serviços de ativos virtuais para 
aplicação do formulário de pesquisa. 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

Tipos de avaliação e respectivas pontuações ou pesos: entrega de tarefas, trabalhos, participação etc. 
Conceitos: A (ótimo); B (bom); C (suficiente) e D (insuficiente). 
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2010/?wpdmdl=195&ind=s8ysmwLMKwvDYZfR1WemAzaD9Caa8dD3JIjdxDOTEeIa8b9zAsXL-pieLbIQH-
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http://www.fgv.br/direitorio
http://www.niteroi.rj.gov.br/2021/12/13/prefeitura-de-niteroi-lanca-moeda-social-arariboia-para-familias-em-vulnerabilidade/
https://www.marica.rj.gov.br/programa/moeda-social-mumbuca/
https://www.cieds.org.br/noticias/detalhe/em-silva-jardim-ja-circula-a-moeda-social
http://www.niteroi.rj.gov.br/2021/12/13/prefeitura-de-niteroi-lanca-moeda-social-arariboia-para-familias-em-vulnerabilidade/
https://www.marica.rj.gov.br/programa/moeda-social-mumbuca/
https://www.cieds.org.br/noticias/detalhe/em-silva-jardim-ja-circula-a-moeda-social
https://www.bcb.gov.br/content/publicacoes/boletimrsa/BOLRSA200707-BOLRSA200707.pdf
https://leismunicipais.com.br/legislacao-municipal/3587/leis-de-marica
https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/10398/12/bmt_70_politicas_publicas_economia.pdf
https://leismunicipais.com.br/a/rj/n/niteroi/lei-ordinaria/2021/363/3621/lei-ordinaria-n-3621-2021-institui-o-programa-municipal-de-economia-solidaria-combate-a-pobreza-e-desenvolvimento-economico-e-social-de-niteroi
https://leismunicipais.com.br/a/rj/n/niteroi/lei-ordinaria/2021/363/3621/lei-ordinaria-n-3621-2021-institui-o-programa-municipal-de-economia-solidaria-combate-a-pobreza-e-desenvolvimento-economico-e-social-de-niteroi
https://www.silvajardim.rj.gov.br/download/leis-2010/?wpdmdl=195&ind=s8ysmwLMKwvDYZfR1WemAzaD9Caa8dD3JIjdxDOTEeIa8b9zAsXL-pieLbIQH-YU8TZFFzwmKEMAjo1KW20UGZLqzQcLDj2WizI84hee9ruNbn34U9IoA258hbehcDZ6YIoWCMRYDxVoPUhhc3kc_ROJKrYsyyqU6b3j1l8NBW5Rvuf2vlSSV4X7dKclDOYVb2bKPb8Mzqt-E9bYx6j90ilOWBGiYETIFwrg_qQA9PcSovIGQCtHrc0mGwJujmQr
https://www.silvajardim.rj.gov.br/download/leis-2010/?wpdmdl=195&ind=s8ysmwLMKwvDYZfR1WemAzaD9Caa8dD3JIjdxDOTEeIa8b9zAsXL-pieLbIQH-YU8TZFFzwmKEMAjo1KW20UGZLqzQcLDj2WizI84hee9ruNbn34U9IoA258hbehcDZ6YIoWCMRYDxVoPUhhc3kc_ROJKrYsyyqU6b3j1l8NBW5Rvuf2vlSSV4X7dKclDOYVb2bKPb8Mzqt-E9bYx6j90ilOWBGiYETIFwrg_qQA9PcSovIGQCtHrc0mGwJujmQr
https://www.silvajardim.rj.gov.br/download/leis-2010/?wpdmdl=195&ind=s8ysmwLMKwvDYZfR1WemAzaD9Caa8dD3JIjdxDOTEeIa8b9zAsXL-pieLbIQH-YU8TZFFzwmKEMAjo1KW20UGZLqzQcLDj2WizI84hee9ruNbn34U9IoA258hbehcDZ6YIoWCMRYDxVoPUhhc3kc_ROJKrYsyyqU6b3j1l8NBW5Rvuf2vlSSV4X7dKclDOYVb2bKPb8Mzqt-E9bYx6j90ilOWBGiYETIFwrg_qQA9PcSovIGQCtHrc0mGwJujmQr
https://www.silvajardim.rj.gov.br/download/leis-2010/?wpdmdl=195&ind=s8ysmwLMKwvDYZfR1WemAzaD9Caa8dD3JIjdxDOTEeIa8b9zAsXL-pieLbIQH-YU8TZFFzwmKEMAjo1KW20UGZLqzQcLDj2WizI84hee9ruNbn34U9IoA258hbehcDZ6YIoWCMRYDxVoPUhhc3kc_ROJKrYsyyqU6b3j1l8NBW5Rvuf2vlSSV4X7dKclDOYVb2bKPb8Mzqt-E9bYx6j90ilOWBGiYETIFwrg_qQA9PcSovIGQCtHrc0mGwJujmQr
https://www.silvajardim.rj.gov.br/download/leis-2010/?wpdmdl=195&ind=s8ysmwLMKwvDYZfR1WemAzaD9Caa8dD3JIjdxDOTEeIa8b9zAsXL-pieLbIQH-YU8TZFFzwmKEMAjo1KW20UGZLqzQcLDj2WizI84hee9ruNbn34U9IoA258hbehcDZ6YIoWCMRYDxVoPUhhc3kc_ROJKrYsyyqU6b3j1l8NBW5Rvuf2vlSSV4X7dKclDOYVb2bKPb8Mzqt-E9bYx6j90ilOWBGiYETIFwrg_qQA9PcSovIGQCtHrc0mGwJujmQr
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-108.092-de-20-de-agosto-de-2020-273476769
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/real_digital
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2010/12/com-1-moeda-social-do-estado-do-rj-silva-jardim-agita-sua-economia.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2010/12/com-1-moeda-social-do-estado-do-rj-silva-jardim-agita-sua-economia.html
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