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RESUMO

Este trabalho tem como finalidade estudar o que são as políticas públicas,

porque é importante conhecê-las. Através de uma revisão de literatura, trazer os

conceitos de renda básica universal. Apresentar os papeis que o Direito

desempenha nas políticas públicas segundo a ótica de Diogo Coutinho: direito como

objetivo, como arranjo institucional, como ferramenta e como vocalizador de

demanda. A renda básica universal como uma política pública e exemplos da renda

básica pelo mundo. Um caso interessante quanto a sua abrangência e continuidade

é o caso de Maricá. O objetivo deste trabalho é verificar quais os papeis o Direito

desempenhou na política de renda básica em Maricá.

Palavra-chave: Direito; Maricá; Políticas Púbicas; Renda básica.

ABSTRACT

This work aims to study what public policies are, why it is important to know

them. Through a literature review, bring the concepts of universal basic income. To

present the roles that Law plays in public policies according to Diogo Coutinho's

perspective: law as an objective, as an institutional arrangement, as a tool and as a

vocalizer of demand. Universal basic income as a public policy and examples of

basic income around the world. An interesting case in terms of its scope and

continuity is the case of Maricá. The objective of this work is to verify which roles the

Law played in the basic income policy in Maricá.

Keyword: Law: Maricá; Public Policy; Basic Income
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INTRODUÇÃO

A interação entre Direito e Economia é um tema muito relevante em

época em que muito se discute o papel do governo na Economia. Muito mais

do que apenas fazer o que bem entenderem, os governantes têm suas ações

limitadas ou facilitadas pelo Direito. É uma interação que garante a legitimidade

dos governantes, bem como a sua responsabilidade perante a população que

governa. Neste trabalho, tratarei da importância dessa interação para a

realização da política pública de renda básica em Maricá.

Políticas públicas são uma das ferramentas que os governantes têm em

mãos para governar. Podendo utilizá-las para o cumprimento de seus objetivos.

Também podem ser uma ferramenta pela qual podemos analisar o

desempenho dos governantes. Elas englobam campos disciplinares variados

como Economia, Direito, Sociologia, Relações Internacionais (SOUZA, 2006,

p.22).

É importante conhecer e estudar as políticas públicas porque dão base a

democracia. Permitem entender o funcionamento dos governos e seu

conteúdo. Desta forma a sociedade pode cobrar novas políticas, ajustes em

políticas preexistentes, pois são utilizados métodos científicos para verificar a

sua viabilidade.

O Direito desempenha um papel muito importante na elaboração e

execução de políticas públicas. O Direito é, segundo Bucci (2021, p.820), uma

“tecnologia jurídica para a democracia”, ou seja, o Direito é a forma mais

realista de tornar as políticas públicas mais realistas, mais democráticas e com

uma maior abrangência. Assim, é necessário entender a complexidade do

Direito enquanto motor de políticas públicas, aquele que garante tanto a

idealização, a implementação e a sua fiscalização, dando-lhes corpo e alma

capazes de ser a chave para seu sucesso ou fracasso.

O trabalho busca responder “Quais os papéis do Direito na política

pública de renda básica de Maricá?”, tendo como marco teórico o trabalho de

Diogo Coutinho, “O Direito nas políticas públicas”, de 2013, em que o autor
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discorre sobre as interações com as políticas públicas e os papéis que

desempenha (COUTINHO, 2013, p.2).

A metodologia utilizada é o estudo de caso sobre a política de renda

básica em Maricá, com base em documentos públicos do município,

juntamente com a literatura que analisa a política pública.

Van Parijs (2005, p.179) definiu a renda básica como sendo “uma renda

paga por uma comunidade política a todos os seus membros individualmente,

independentemente de sua situação financeira ou exigência de trabalho”.

No caso de Maricá, o Direito desempenhou os quatro papéis descritos

por Diogo Coutinho (2013): atuou como objetivo, como vocalizador de

demandas, como ferramenta e como um arranjo institucional.

O primeiro capítulo descreve a importância e os papéis do Direito nas

políticas públicas e o seu funcionamento como elo entre o Estado e as políticas

públicas que necessitam ser realizadas. O segundo capítulo se propõe a

responder o que é uma renda básica, quais as razões que justificam a sua

existência e alguns exemplos locais e pelo mundo. O último capítulo foca o

caso específico de Maricá, o seu funcionamento e os papéis que o Direito

desempenhou nesse caso.
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CAPÍTULO 1

Quais são os papéis do Direito nas políticas públicas?

A adoção ou implementação de políticas públicas depende por muito

que haja um governo central organizado e que seja capaz de dirigi-las e

executá-las de forma a trazer resultados (BUCCI, 2021). As políticas públicas

têm por finalidade trazer melhorias às populações. Assim, como afirma Bucci

(2019, p.820), as políticas públicas são uma “tecnologia jurídica para a

democracia”. O Direito exerce um papel de tornar as políticas públicas mais

justas, mais democráticas e mais compatíveis com a população a que são alvo.

Deste modo, de acordo com Diogo Coutinho (2013), o Direito desempenha

quatro papéis nas políticas públicas: o Direito como objetivo a ser alcançado

nas políticas públicas, como um arranjo institucional, como uma ferramenta e

como vocalizador de demandas. Os quais serão desenvolvidos neste capítulo. 

O Direito, para ser concreto, precisa de políticas públicas que o torne

sólido (BUCCI,2021). Nisso, o Direito desempenha o papel de elo entre o

Estado e as políticas que deverão ser realizadas. O Direito surge, assim, como

finalidade e como meio de ser atingido. 

Em seu trabalho de 2013, “O Direito nas Políticas Públicas”, Diogo

Coutinho reflete sobre como o Direito aparece nas políticas públicas. Em muito,

fala sobre como o Direito se posiciona tanto como o garantidor da

implementação quanto como a finalidade das políticas. 

Afinal, qual é a função desempenhada pelo Direito no que tange às

políticas públicas? Há uma interação evidente entre o que a Constituição define

como meta e o que realmente acontece no mundo real da política pública? O

certo é que o Direito e a Constituição são, certamente, parâmetros muito
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importantes quando se toca no assunto das políticas públicas realizadas pelos

governos de cada país (BUCCI, 2021). 

O Direito, por isso, pode ser entendido como um objetivo a ser

perseguido nas políticas públicas (Coutinho, 2013). Embora as interações entre

o Direito e as políticas públicas não sejam muito estudadas, são dois

componentes muito importantes para uma sociedade mais justa e igualitária. A

discussão sobre o papel do Direito nas políticas públicas é algo que podemos

encontrar com mais frequência entre juristas, juízes e outras pessoas que

convivem diariamente com isso do que propriamente entre os acadêmicos do

Direito.

 É uma discussão que se aproxima mais das modalidades práticas do

que propriamente das modalidades acadêmicas (COUTINHO, 2013), que

acabam se propondo a formar seus profissionais mais voltados ao exercício da

advocacia ou do Ministério Público do que em formar profissionais abertos a

contribuir com as melhorias da interação entre as políticas públicas, o Direito e

os programas governamentais.

1.1 O Direito como objetivo

As políticas públicas são a forma mais realista de transformar o Direito

em algo mais concreto e dar forma às leis e à Constituição. O artigo 3° da

Declaração dos Direitos Humanos declara que “Todo indivíduo tem direito à

vida, à liberdade e à segurança pessoal”. Isso é entendido como um objetivo a

ser perseguido pelos países. Sem ações como a distribuição de renda e as

melhorias nos sistemas de saúde, as políticas públicas se tornam apenas

“coisas bonitas” escritas em papel, mas que, na realidade, não trazem

mudanças, não são praticadas pelos governantes (COUTINHO, 2013).

A Constituição atua como uma fonte de diretrizes para a sociedade

(BUCCI, 2021,), mas também pode ser vista como um objetivo de se ter uma

sociedade mais justa, solidária e com políticas mais abrangentes. Uma postura

que permite ao Direito se tornar o alvo das políticas públicas (COUTINHO,

2013). O combate à fome, por exemplo, é uma política que tem por objetivo

preservar o direito sagrado à vida. Com isso, não se entende que as políticas

públicas não sejam incapazes de combater os problemas a que se propõem.
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O Direito é um objetivo a ser perseguido e que necessita de políticas

públicas para se tornar mais sólido (BUCCI, 2021). O Direito mostra as

diretrizes e o caminho, e as políticas públicas são os veículos que guiam os

governos a atingir esses objetivos estipulados pelo Direito. Embora possamos

admitir que o Direito pode ser um meio, no sentido de que o Direito é uma

forma de fazer com que as demandas da sociedade sejam atendidas, ele é o

fim último de uma sociedade mais justa.

Serve como normalizador (BUCCI, 2021) dos objetivos a serem

perseguidos. Uma das críticas plausíveis no que tange à interação entre Direito

e políticas públicas, segundo Diogo Coutinho (2013), é o fato de que o Direito

aponta as metas ou os objetivos sem uma determinação antecipada do

caminho a ser percorrido para a obtenção de tais metas. É um limite que, em

muito, acaba sendo aplicado pela própria Constituição. Não dando ao Direito

em si a capacidade de estabelecer estratégias para o cumprimento, delegando

tal responsabilidade a políticos.

Embora o Direito ou a Constituição entregue as diretrizes, cabe aos

políticos tomarem as decisões de como tais políticas serão implementadas.

Nisso, pode-se fazer uma ressalva sobre o Direito como objetivo: o Direito não

fornece, necessariamente, os caminhos pelos quais serão obtidos tais

objetivos. A renda básica, por exemplo, embora possa ser facilmente deduzida

quando se faz a Declaração dos Direitos Humanos, não mostra, de forma clara,

como serão feitas as políticas. E isso fica a cargo dos governantes que podem

tomar, dentro das leis, as decisões que farão acerca de tal coisa.

O objetivo do Direito é tornar uma sociedade mais justa, no entanto, o

conceito de justiça no campo de políticas públicas depende muito do que cada

autor ou político interpreta como justo.

1.2 O Direito como arranjo institucional

Os arranjos institucionais são pilares dos governos para iniciar e manter

as políticas públicas (COUTINHO, 2013). As políticas públicas de transferência

de renda e de moradia, ou qualquer que seja, são muito dependentes das

normas jurídicas que vigoram em cada Estado e governo. Sem o Direito, seria
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impossível que os Estados fossem capazes de produzir melhorias e avançar

em políticas que visem garantir melhores condições para a sociedade em geral.

O artigo 204 da Constituição Federal estabelece a importância da

participação da população através de organizações que se apresentam na

formulação de políticas públicas de assistência social e no seu controle. Deste

modo, criar e manter políticas públicas implica uma grande coordenação do

governo central, dos governos de cada Estado e município. São necessários

aperfeiçoamentos das intuições, dos governos, das Universidades de Direito e

sociedade em geral, de modo que as normas jurídicas possam se adaptar às

normas institucionais.

“Entender o Direito como parte da dimensão institucional de

políticas públicas é supor que normas jurídicas estruturem seu

funcionamento, regulem seus procedimentos e se encarreguem de

viabilizar a articulação entre atores direta e indiretamente ligados a

tais políticas. Atributos do desenho institucional de políticas públicas –

como seu grau de descentralização, autonomia e coordenação

intersetorial e os tipos de relações públicas e público-privadas que

suscitam, bem como sua integração com outros programas – de

alguma forma dependem, em síntese, da consistência do arcabouço

jurídico que as vertebra” (COUTINHO, 2013, O Direito nas Políticas

Públicas, p.20).

Sendo colocados em prática, os arranjos jurídicos como forma pública

garantem que as Leis do Direito não sejam apenas escritas e lembradas como

intenções, mas, sim, como políticas práticas que melhoram a sociedade como

um todo. Para tornar possível a implementação de políticas públicas, há uma

exigência de que todos os intervenientes estejam em coordenação e que sejam

capazes de colocar suas diferenças de lado e buscar a melhor forma de

implementação possível.

As normas jurídicas estabelecem o funcionamento das políticas públicas

de modo a colocar limites (COUTINHO, 2013). Isso se torna algo muito

importante em uma democracia, uma vez que evita que certas políticas

públicas sejam aplicadas de modo irresponsável por políticos. Estabelecem os

parâmetros que devem ser aplicados de modo a viabilizar as políticas públicas,
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colocando, de forma mais clara, as responsabilidades de cada membro da

sociedade.

A forma como deve ser estruturada uma política pública tem uma

dimensão jurídico-institucional (COUTINHO, 2013), de tal modo que serve de

elo de diálogo entre todos os intervenientes nas políticas.

1.3 O Direito como ferramenta

O Direito é uma ferramenta necessária à implementação das políticas

públicas (COUTINHO, 2013). Se considerarmos que há todo um arcabouço

formal para ser realizadas as decisões que mexem com o dia a dia da

sociedade, o Direito é o que torna possível que haja uma seleção mais

criteriosa dos meios necessários para se chegar aos objetivos propostos pelas

políticas públicas. Estabelece-se como sendo um instrumento de uso para ser

aplicado às decisões.

O Direito atua assim como uma caixa de ferramentas nas políticas

públicas, fazendo com que os objetivos a que se propõe sejam cumpridos. Por

exemplo, o Direito estabelece regras para induzir comportamentos, regras para

obrigar comportamentos, bem como para repensar pensamentos vigentes.

“O desenho de mecanismos de indução ou recompensa para

certos comportamentos, o desenho de sanções e a seleção do tipo de

norma a ser utilizada (mais ou menos flexível, mais ou menos estável,

mais ou menos genérica) são exemplos de tópicos que surgem

quando o Direito é instrumentalizado para pôr cada estratégia de

ação em marcha. Desde este ponto de vista, o Direito poderia ser

metaforicamente descrito como uma caixa de ferramentas, que

executa tarefas meio conectadas a certos fins, de forma mais ou

menos eficaz, sendo o grau de eficácia, em parte, dependente da

adequação do meio escolhido” (COUTINHO, 2013, p.21).

O Direito estabelece também meios para revisar e ajustar as políticas

públicas:

“Também tem relação com a perspectiva do Direito como
ferramenta a intensidade com que os atributos de flexibilidade (a
possibilidade de o arcabouço jurídico que estrutura a política pública
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servir a mais de uma finalidade) e previsibilidade (a característica de
a política pública conter em seu próprio corpo jurídico mecanismos de
ajuste e adaptação) estejam presentes (...) pode-se dizer que o
Direito não apenas pode ser entendido como conjunto de meios pelos
quais os objetivos últimos das políticas públicas são alcançados, mas
também como regras internas que permitem a calibragem e a
autocorreção operacional dessas mesmas políticas” (COUTINHO,
2013, p.21).

1.4 Direito como vocalizador de demandas

O Direito tem por finalidade tornar as decisões políticas e de gestão da

sociedade as mais democráticas possíveis (BUCCI, 2021). Deste modo,

pode-se dizer que, em certo sentido, o Direito é a voz do povo, ou seja, se

apresenta como o instrumento que mostra aos políticos as necessidades das

populações (COUTINHO, 2013).

“Descrever o Direito como vocalizador de demandas em

políticas públicas significa supor que decisões em políticas públicas

devam ser tomadas não apenas do modo mais bem fundamentado

possível, por meio de uma argumentação coerente e documentada

em meio aberto ao escrutínio do público, mas também de forma a

assegurar a participação de todos os interessados na conformação,

implementação ou avaliação da política” (COUTINHHO, 2013, p.22).

O Direito garante a participação de todas as partes da população.

Garante que todas as partes da população sejam levadas em conta na criação

de uma política. Bem como define quem são os potenciais beneficiados ou

interessados na sua implementação.

CAPÍTULO 2

Renda Básica Universal

2.1 O que é uma renda básica universal?

Renda básica é “uma renda paga por uma comunidade política a todos

os seus membros individualmente, independentemente de sua situação

financeira ou exigência de trabalho” (VAN PARIJS, 2005, p.179). Sendo assim,
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a Renda Básica Universal (RBU) é uma renda que independe das condições

financeiras de quem é atribuída. É a garantia de que todos tenham o

necessário para a sobrevivência. É uma renda disponibilizada em dinheiro, e

não em serviços. Não se restringe a uma parcela da sociedade ou adota

critérios de riqueza para decidir quem pode, ou não, receber. Ela é paga pelo

governo aos cidadãos em forma de dinheiro.

“Se alguém do seu povo empobrecer e não puder

sustentar-se, ajudem-no como se faz ao estrangeiro e ao residente

temporário, para que possa continuar a viver entre vocês. Não

cobrem dele juro algum, mas temam o seu Deus, para que o seu

próximo continue a viver entre vocês. Vocês não poderão exigir dele

juros nem lhe emprestar mantimento visando a algum lucro” (Levítico

25:35-37).

Este excerto da Bíblia é uma das mais bonitas definições de justificativa

do que é uma renda básica universal: uma forma de fazer com que as pessoas

continuem vivendo em sociedade. De fato, como é que um cidadão sem renda

pode se enquadrar na categoria cidadão?

“A grande questão a ser enfrentada diz respeito à garantia da
liberdade e da segurança social para a sociedade, a fim de evitar a
fratura da coesão social. O sentimento de insegurança é a
consciência da incapacidade de manutenção da subsistência e de
controle diante dos riscos sociais. A insegurança social não alimenta
apenas a pobreza, ela age como um princípio de desmoralização, de
dissociação social, dissolvendo os laços sociais e minando as
estruturas psíquicas dos indivíduos, levando ao adoecimento e até
mesmo à morte, como ficou demonstrado. Assim, ser protegido
socialmente significa ter condições mínimas de independência e
dispor de direitos e de recursos para manter uma relação de
interdependência em uma sociedade” (LAZZARIN, 2020, p.85).

O primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos do Homem

proclama que: “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e

em direitos”. Em uma interpretação mais aberta, pode-se dizer que um cidadão

que não possui uma renda de subsistência básica tem esse direito violado. O

quão injusto é um ser humano nascer e crescer sem estar seguro de que, se

algo acontecer, terá ao menos um sustento mínimo. A maioria nasce

“condenada” a ter em seu trabalho a única fonte de sobrevivência e, sem o

trabalho, perde praticamente tudo, passando a viver à margem da sociedade. A

renda básica universal garante que a parte menos favorecida tenha condições

mínimas de existência na sociedade. A crescente demanda por trabalho
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qualificado requer que, cada vez mais, se tenha pessoas mais qualificadas. A

renda básica garante que as pessoas possam se qualificar mais se estiverem

preocupadas, primeiramente, em sobreviver (ROQUE, 2018, p.2).

2.2 As razões que justificam uma renda básica universal

Embora possa parecer um tema moderno, o tema renda básica universal

é quase tão velho como o ser humano: a preocupação de como garantir que

todos sobrevivam dentro de uma sociedade nem sempre teve uma definição

exata, aparecendo em vários períodos da história.

Um dos mais antigos exemplos de renda básica é o da Idade Média,

quando a igreja católica, através da caridade, ajudava os mais pobres por meio

de doações que recolhia dos mais ricos. Ao longo dos séculos, de várias

formas, a igreja esteve ligada à renda básica através da caridade (FERREIRA,

2019).

Umas das mais antigas aparições em obras escritas remonta ao século

XV, quando o inglês Thomas More, em sua obra Utopia, considerava que o

homem deveria ter uma renda que permitisse que não fosse preciso que

roubasse para sobreviver. Nessa época, o crime de roubo era punido com a

pena de morte. O autor considerava que era algo muito injusto e que

prejudicava a vida em sociedade. Deste modo, era melhor que fosse dado aos

cidadãos uma renda que fizesse cair o número de roubos, assassinatos e, por

consequência, a pena de morte (MORE, Thomas, 1516).

O também inglês Thomas Paine, em seu panfleto “Justiça Agrária”

(1516) trouxe uma contribuição muito importante. Trouxe à tona a forma de

utilizar os impostos como forma de manter um equilíbrio na sociedade. Paine

defendia que o governo desse uma renda aos cidadãos que permitisse que

eles vivessem melhor na sociedade. Paine defendia a terra como algo comum

à humanidade e que, por isso, todos deveriam ter acesso a ela. Assim, toda

propriedade que fosse privada e não de uso comum deveria pagar tributos que

seriam redistribuídos aos demais da sociedade. Um ser humano vivendo

isolado não conseguiria acumular riquezas porque é a vida em sociedade que o

permite fazê-lo.
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Nos últimos anos, também tem surgido uma grande preocupação com o

aumento da automação e a redução dos empregos, que é uma das suas

consequências. Cada vez mais, alguns trabalhadores estão sendo substituídos

por robôs. Muitos estão perdendo, assim, a sua única fonte de renda e

passando por uma situação de insegurança quanto ao futuro. É necessária a

criação de políticas que garantam uma maior estabilidade e que garantam

condições de sobrevivência às populações.

Foi também um dos temas mais discutidos durante a pandemia de

covid-19, que foi um momento histórico que pôde trazer várias reflexões sobre

o assunto e, ainda mais, sobre a sua necessidade. Segundo a autora Sonilde

Lazzarin (2020), a insegurança social condena grande parte da população a

ficar à mercê das eventualidades, tal como aconteceu na pandemia. As

pessoas ficaram mais expostas às casualidades, sem terem uma válvula de

escape em casos de emergência.

2.3 Algumas experiências de renda básica pelo mundo

Um dos mais importantes estudos sobre renda básica universal que

estão em realização no mundo é sobre a experiência do Quênia. Através da

organização não governamental GiveDirectly, o programa de renda básica

universal, sendo um experimento criado pelas universidades de Harvard, MIT,

Silicon Valley e outras instituições, proveu 30 milhões de dólares. 

É uma experiência realizada em 295 vilas com 14.472 residentes.

Funciona fazendo comparação com um grupo de 100 vilas que não recebem

esses pagamentos da renda básica universal com outros grupos: um grupo de

44 vilas em que, por longo prazo, pessoas adultas recebem 0,75 dólares por

dia (22 dólares por mês) por 12 anos; outro grupo de curto prazo em que

famílias de 80 vilas recebem o mesmo valor de 0,75 dólares por dia (22 dólares

por mês) por dois anos; em outras 71 vilas, as famílias recebem 1.000 dólares

por ano c

Foram verificadas muitas melhorias no bem-estar das pessoas. Os pais

passaram a priorizar mais a educação das crianças. Puderam melhorar a

variedade da comida que consumiam. Puderam melhorar as condições de

trabalho, comprando melhores ferramentas de serviços. A experiência
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tornou-se também um incentivo ao trabalho, uma vez que reduziu a pressão do

trabalho (SUPLICY e DALLARI, 2020, p.572).

O exemplo que mais se aproxima de uma renda básica universal

aplicada em larga escala e com muitos anos de história é o do Alasca.

Inicialmente planejado pelo antigo governador de Alasca, Jay Hammond, com a

ideia de que o dinheiro provindo da exploração dos poços de petróleo devia se

tornar uma fonte de renda permanente para os moradores do Estado (DIAS,

2022). 

Depois da descoberta de poços de petróleo na região, houve um grande

aumento no orçamento anual do Estado, o que após anos de discussão,

finalmente em 1982, uma renda passou a ser distribuída para todos os

moradores do Alasca, sem nenhuma restrição de renda de cada pessoa

moradora da região. Por muitos anos, esse não foi um assunto muito discutido

pelos economistas, pois parecia não chamar muito a atenção, até que, em

2015, com a queda dos preços do petróleo no mundo, o governador do Alasca

foi “forçado” a cortar pela metade o montante que tinha sido pago no ano

anterior (SUNDLEE, 2019). 

Outra experiência em larga escala ocorreu no Canadá. Na verdade,

houve três experiências em três cidades diferentes. A primeira foi feita em

Dauphin, em que se garantia uma renda de 1.255 dólares por ano para todos

os habitantes que auferissem uma renda de até 60% da linha de pobreza do

país. A segunda, em Alberta, ocorreu apenas no ano de 2006, quando o

governo ofereceu 400 dólares a cada um dos moradores da cidade, e esses

valores eram fruto da exploração do petróleo. A terceira, na província de

Ontário, em 2018, quando 400 pessoas foram escolhidas de forma aleatória, e

foram pagos 16.989 dólares canadenses para indivíduos, 24.027 para casais e

6.000 a mais para os portadores de alguma deficiência. No entanto, ocorreu

por um período curto e foi cancelado pelo governador sob a alegação de que

era um desincentivo ao trabalho (FEITAS, 2019). 

Na Índia, de 2011 a 2013, foi realizado um estudo no Estado de Madhya

Pradesh, com o financiamento da Unicef, sendo implementado por uma

associação de mulheres autônomas. O objetivo era atribuir uma renda para
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aproximadamente 6.000 pessoas por um período de 18 meses. (DIAS, 2022).

Foi uma experiência-piloto bem-sucedida, uma vez que foram registradas

muitas melhorias nos indicadores que observam saúde, alimentação, educação

e outros aspectos de melhoria na vida das populações (DAVALA et al., 2015).

Países desenvolvidos, como a Alemanha e a Eslovênia, têm avançado

muito nas discussões sobre a renda básica universal. Na Eslovênia, o próprio

Estado fez um estudo de viabilidade sobre a renda básica universal. Alguns

partidos políticos têm usando-a como proposta de campanha. Na Alemanha,

partidos políticos menores têm discutido essa questão com a proposta “Mein

Grundeinkommen” (Minha Renda Básica), que tem ganhado popularidade entre

a população (ZIMMERMANN et al., 2020, p.505).

Entre 2008 e 2009, o Basic Income Grant Coalition – BIG Coalition

executou em Otjivero-Omitara, na Namíbia, um projeto de renda básica de

cidadania. Por dois anos, cada um dos habitantes desse vilarejo recebeu N$

100. A comunidade designou 18 representantes que aconselharam os

beneficiários sobre o uso devido dos recursos. Qualquer cidadão que tivesse

menos de 60 anos poderia se beneficiar, e foram excluídos os de mais de 60

porque já recebiam a aposentadoria. Para cada pessoa, foi aberta uma conta

gratuita com saques gratuitos. (TRANSFERÊNCIA DE RENDA BÁSICA DE

CIDADANIA EM SANTO ANTÔNIO DO PINHAL, Campinas, 2011, p.28-31)

 No Brasil, é impossível falar de renda básica sem citar o nome do

ex-senador Eduardo Suplicy, que conseguiu propor e aprovar a Lei Nº 10.835,

de 8 de janeiro de 2004, que instituiu a renda básica de cidadania no Brasil.

Também há exemplos locais no país, um desses exemplos é Santo

Antônio dos Pinhais, município pequeno situado no Estado de São Paulo. Com

pouco menos de 7 mil habitantes, instituiu em 2009 uma lei que estabelece a

renda básica de cidadania, criando, assim, um fundo que destina 6% da

arrecadação de tributos até o fim.

A ONG ReCivitas, no ano de 2008, decidiu colocar em prática um projeto

de renda básica numa cidade chamada Quatinga Velho, município de Mogi das

Cruzes. É uma cidade de aproximadamente 100 habitantes. A primeira renda

básica de cidadania foi paga a 27 participantes no valor de R$ 30. O
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financiamento era feito por doadores do ReCivitas e depositado numa conta do

Fundo Quatinga Velho. A única condicionalidade para ser beneficiário era ser

morador da cidade. (TRANSFERÊNCIA DE RENDA BÁSICA DE CIDADANIA

EM SANTO ANTÔNIO DO PINHAL, Campinas, p.36)

Existe também o caso de Maricá, no Rio de Janeiro. O caso de Maricá

será retratado em detalhes no próximo capítulo.

CAPÍTULO 3

O CASO DE MARICÁ

3.1 O caso Maricá e seu funcionamento
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Maricá é um município localizado na Região Metropolitana do Rio de

Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, constituído por quatro distritos: Itaipuaçu,

Inoã, Ponta Negra e Maricá. Vem implementando o seu projeto de renda básica

desde 2013 e vem demonstrando ser muito efetivo. Segundo dados do IBGE,

Maricá é uma cidade que ocupa uma extensão territorial de 361,572 km², com

uma população de 167.668 pessoas, sendo que a escolaridade entre crianças

de 6 a 14 anos é de 96,4% (dados de 2010) e o IDHM (Índice de

Desenvolvimento Humano Municipal) é de 0,765 (dados de 2010). 

Em 6 de junho de 2013, o município criou a Lei Nº 2.448, que implantou

o Programa Municipal de Economia Solidária, Combate à Pobreza e

Desenvolvimento Social de Maricá, que tinha por finalidade fomentar a

economia solidária, operacionalizar o Banco Comunitário Popular de Maricá,

criar formas de operacionalizar a moeda social mumbuca, entre outros

objetivos. 

Moeda social é uma moeda que serve como alternativa às moedas

oficiais, tendo como caraterística principal o seu caráter social, incentivando,

assim, um consumo solidário. Isso faz com que o uso da moeda possa seguir

um comportamento mais ou menos previsível. Mantém a riqueza dentro da

localidade a que se propõe (CERNEV e PROENÇA, 2016, p.3). Isso serve de

rigor às políticas de renda básica universal que têm por objetivo desenvolver a

economia local, bem como incentivar o consumo local.

Um dos pontos mais importantes na idealização e criação da lei foi o

alinhamento político necessário. Desde 2008, o município vem sendo

governado por prefeitos ligados ao PT, sendo também que a maioria dos

vereadores eleitos é ligada aos partidos de esquerda e é conhecida pelo seu

viés social. Esse alinhamento ideológico entre o Legislativo e o Executivo faz

com que o governo tenha mais liberdade de governar e conseguir colocar em

prática os seus programas sociais (ALMEIDA; MORAES; TOLEDO, 2022).

Em 2013, no início da implementação, o município começou a pagar 75

mumbucas a todos os moradores que tivessem uma renda mensal igual ou

inferior a um salário-mínimo. Isso fazia com que houvesse um critério definido

de seleção dos que poderiam recebê-las. Um grande avanço foi conhecido em
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2015, quando os vereadores aprovaram a Lei Municipal Nº 2.652/2015, que

ampliou o critério de seleção dos beneficiários, passando a ser pago a todas as

pessoas com rendimento mensal igual ou inferior a três salários-mínimos.

Também aumentou o valor pago para 85 mumbucas. 

Embora o objetivo final fosse sempre pagar uma renda básica mínima

para todos os habitantes, o governo do município priorizou sempre os mais

pobres. O programa foi sendo feito em etapas, de modo que fosse escalando

degraus de renda, do mais baixo degrau para níveis de renda maiores (Rede

Brasileira de Renda Básica).

Em 2019, o passo mais ambicioso até agora foi dado: aumentar para

130 mumbucas (equivalente a 130 reais), passando a atender 42 mil pessoas

em um município de 167.000 pessoas. Durante a pandemia, aumentou para

300 mumbucas por um período de três meses. 

Para a criação de uma moeda nova (a mumbuca), tornou-se necessária

a criação de uma instituição sem fins lucrativos que pudesse colocá-la em

circulação. Para isso, foi criado o Banco Mumbuca. O banco teria como

finalidade o controle social e administrativo da moeda, bem como uma gestão

dos recursos através de cartão de débito, o que seria uma forma de poder

rastrear o uso e gerir o Fundo Municipal (MIRANDA, 2021). 

A moeda mumbuca vale um real, sendo que só pode ser utilizada

através da função débito, sem a possibilidade de saque do dinheiro. Ela é

aceita apenas dentro de Maricá. 

Aqui, podemos observar uma semelhança entre a experiência de Maricá

e aquela documentada no Alasca, pois em ambos os casos, a descoberta de

petróleo serviu como ponto de partida para o desenvolvimento de políticas de

renda básica. 

“O contexto econômico de Maricá, cujos incrementos

orçamentários permitiram maiores investimentos em políticas sociais,

está diretamente ligado à descoberta de um recurso natural na região

que serviu como ponto de inflexão para o desenvolvimento na cidade:

o petróleo. Em meados de 2008, o município se viu geograficamente

favorecido pelo fato de as mesmas águas que banham suas praias
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também fazerem parte da Bacia de Santos, local onde seria

explorado o primeiro campo de petróleo do pré-sal. O pioneiro Campo

de Lula, rebatizado para Campo de Tupi, atualmente, é uma das

localidades mais importantes para a extração de petróleo de todo o

país, com sua produção mensal variando próximo à casa de 1 milhão

de barris por mês (PADOTE et al., 2022, p.14-15).

Nesse contexto, quais são os papéis que o Direito desempenhou para a

política pública de renda básica no município de Maricá? Esta é a questão que

passo a explorar.

3.2 O Direito como objetivo

O objetivo primeiro das políticas públicas é fazer cumprir o Direito. O

Direito atuou como objetivo no caso de Maricá. Atuou como sendo a forma

mais realista de dar forma à Constituição, de colocá-la em prática. Ao garantir

condições para uma redução da miséria, ao promover a inclusão social, reduzir

a insegurança alimentar ou as inseguranças do desemprego, o Direito aqui se

tornou, verdadeiramente, o alvo das políticas públicas (COUTINHO, 2013).

Ao instituir a renda básica, Maricá persegue o objetivo de eliminar a

miséria. Isso reduz a insegurança alimentar. Essa renda é uma garantia de

poder adquirir o mínimo necessário para o sustento. 

A renda básica de Maricá promove uma inclusão social. O Direito tem

como finalidade uma sociedade mais justa e, para isso, é fundamental que

todos os membros da sociedade estejam inclusos. A sociedade tende a excluir

os indivíduos que não possuem renda, colocando-os à sua margem.

A política adotada pelo governo de Maricá foi seguindo uma progressão,

começando com 75 mumbucas para um grupo reduzido e aumentando aos

poucos, com a finalidade de torná-la mais abrangente possível, de modo a

atender a uma porcentagem maior da população. 

O Direito mostrou o caminho a ser seguido, uma vez que a própria

idealização da renda básica de cidadania nada seria se não fosse aprovada

pelos vereadores. A Lei Municipal Nº 2.448/2013, que a criou e regulamentou,

foi o primeiro passo para colocá-la em prática. O Direito apontou, dessa forma,

objetivos que a renda básica de cidadania deveria perseguir: criar um programa
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de economia solidária, combater a pobreza e promover o desenvolvimento

econômico.

3.3 Direito como arranjo institucional

O Direito atuou com arranjo institucional no caso de Maricá. Segundo

Coutinho, o Direito atua como componente de um arranjo institucional ao

partilhar responsabilidades, por exemplo, pode colaborar para evitar

sobreposições, lacunas ou rivalidades e disputas em políticas públicas

(COUTINHO, 2013, p.20).

Atuou como um pilar do governo para iniciar e manter a política pública

(COUTINHO, 2013). Desde o início, no Projeto de Lei Nº 2.448, que deu

origem ao programa e o estruturou como um programa sustentável e sólido, o

Direito atuou como um arranjo institucional. A criação e a manutenção do

programa de renda básica em Maricá exigiram uma grande coordenação do

governo municipal. Foi necessário o aperfeiçoamento do funcionamento do

município, de modo que as normas jurídicas criadas pelo programa pudessem

se adaptar à complexidade do município. O Direito atuou como regulador dos

procedimentos, de modo a impedir que a lei que instituiu a renda básica fosse

apenas “letra morta”, que não fosse apenas uma intenção, mas, sim, realidade.

A Lei Nº 2.448 instituiu que seria necessário o estabelecimento de

parcerias entre entidades públicas e privadas para operacionalizar a renda

básica. Exigiu um esforço tanto do governo do município como das empresas

para que pudesse ser operacionalizada. 

A responsável pelo funcionamento da política pública de renda básica

universal em Maricá é a Secretaria de Economia Solidária. Ela é responsável

pela gestão e organização do programa, de modo que ele seja o mais eficiente

possível. Essa secretaria conta com um secretário e três subsecretários

(PEREIRA et al., 2020). 

Muito além da renda básica universal em si, trouxe muitas outras

benesses ao município, como o fomento à economia solidária. Ajudando a

implementar o cooperativismo, é um dos objetivos da renda básica fazer com

que a dimensão social seja levada em conta na economia local.
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 3.4 O Direito como ferramenta

O Direito atuou como ferramenta na política pública de renda básica

universal. Segundo Coutinho, “o Direito poderia ser metaforicamente descrito

como uma caixa de ferramentas, que executa tarefas meio conectadas a certos

fins, de forma mais ou menos eficaz, sendo o grau de eficácia, em parte,

dependente da adequação do meio escolhido” (COUTINHO, 2013, p.21).

Uma das ferramentas mais importantes para a implementação eficiente

da política de renda básica universal em Maricá é o Banco Mumbuca. O banco

foi criado pela mesma lei que instituiu o programa de renda básica (Lei Nº

2.448, de 26 de junho de 2013). O parágrafo II do art. 1 da lei define que o

município deve “estabelecer parcerias com entidades públicas ou privadas para

a operacionalização do Banco Comunitário Popular de Maricá”.

Em 2014, a prefeitura criou o Banco Mumbuca, que tinha como

finalidade efetuar o pagamento da renda básica. O banco já iniciou no mercado

com moeda digital em vez de dinheiro, como tradicionalmente se faz, através

de um cartão de débito que tornava possível fazer compras nos locais

cadastrados como parceiros do banco (DA SILVA e BALOG, 2020, p.15).

A própria criação da moeda social mumbuca é uma ferramenta que tem

como finalidade facilitar a circulação do recurso disponibilizado dentro do

município. É uma ferramenta que, segundo a própria lei que a criou, deveria

combater as desigualdades sociais, estimular o desenvolvimento econômico e

estabelecer meios de erradicar a pobreza.

Pode-se criticar o Direito por muitas vezes apenas criar metas ou ideais,

sem muitas vezes mostrar o caminho a ser percorrido para alcançá-los, mas,

no caso de Maricá, o Direito, muito mais do que apenas instituir uma lei, foi

também a ferramenta utilizada para garantir o cumprimento da lei criada.

Um indicador da efetividade dessa ferramenta é a quantidade de

comerciantes que têm se cadastrado como parceiros do banco, que tem vindo

a crescer durantes os anos:
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3.5 Direito como vocalizador de demandas

O Direito atuou como vocalizador de demandas na política pública de

renda básica em Maricá. Segundo Coutinho, o Direito pode prover (ou

desprover) as políticas de mecanismos de deliberação, participação, consulta,

colaboração e decisão conjunta. A Prefeitura de Maricá criou mecanismos que

permitem uma participação mais ativa da sociedade na política pública.

O Mumbuca Futuro, por exemplo, é um projeto que tem como finalidade

fazer com que os cidadãos desenvolvam a capacidade de refletir sobre a

realidade que os cerca e sejam capazes de agir de modo a melhorar o

município. Cria vários ambientes de aprendizagem para que os jovens possam

entender a economia solidária. Funciona como um multiplicador, os jovens

aprendem e ensinam outros jovens sobre popular, agroecologia, educação

popular e economia solidária (Pereira et al., 2020, p.10). 

Isso se torna um fator importante nos curto e longo prazos. Tanto pela

continuidade do programa como pela criação de uma consciência mais

sustentável. Educa os cidadãos a ser mais proativos, mais conscientes do seu

papel para o desenvolvimento sustentável da sociedade. 

Através desse projeto, a prefeitura também consegue ter acesso e

acompanhamento de novos empreendimentos de economia solidária, bem

como estimular o cooperativismo na sociedade.  
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Isso se enquadra na ideia de Coutinho sobre como o Direito opera como

um vocalizador de demandas nas políticas públicas. 

3.6 Críticas, limites ou falhas apontadas

Uma análise feita por Jessica Machado e Fernando Freitas (2022)

apontou algumas críticas feitas pelos cidadãos de Maricá, das quais

destacam-se: liberdade de consumo, por usar uma moeda apenas limitada ao

município, restringe os beneficiários a comprarem apenas em Maricá e nos

estabelecimentos parceiros; tempo de espera para a inclusão e a exclusão de

beneficiários; e outras críticas relativas à burocracia para o cadastramento de

beneficiários.
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CONCLUSÃOO objetivo deste trabalho foi mostrar os papeis do Direito

nas políticas públicas. O quadro abaixo sintetiza as descobertas da pesquisa. A

hipótese deste trabalho é que neste caso, o Direito cumpriu papeis em quatro

dimensões.

Papel do
Direito na política
pública

Teoria Ilustração
do caso

Limitação do
caso

Objetivo Forma mais realista

de transformar a

Constituição em

políticas públicas.

A lei que

institui a renda

básica em

Maricá.

Arranjo

institucional

Estabelece o

funcionamento das

políticas públicas e

as delimita

Secretaria de

Economia

Solidária,

responsável

pelas

organizações e

fiscalização

Delimitação territorial

do uso dos recursos

Ferramenta O arcabouço formal

que estabelece as

decisões

Banco Mumbuca,

moeda social

mumbuca,

Necessidade de

criação de

ferramentas de

conscientização

Vocalizador de

demandas

Instrumento de

vocalização das

necessidades das

populações

Projeto Mumbuca

Futuro

Criação de canais

que registrem as

necessidades das

populações

Assim, o Direito atuou como objetivo se torando a lei que criou a renda

básica em Marica. Fazendo que deixasse de ser apenas idealização e fosse
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palpável. O Direito ajudou o municio a criar ferramentas que facilitassem a

implantação. Bem como criar ferramentas que facilitasse a entrada em vigor da

lei criada. Ao criar formas de ouvir a população, o direito atuou em Marica

como um vocalizador de demandas.

Apesar do Direito ter contribuído para a política pública de renda básica

dessas quatro maneiras, também foram identificadas limitações na sua

atuação. Por exemplo, a renda básica universal em Maricá impõe uma

limitação territorial para utilização dos recursos, muitos moradores ainda não

têm a conscientização adequada sobre as finalidades da renda básica

universal.

A interação entre o Direito e Economia nesse caso, se provou muito

eficiente. O Direito apareceu de diversas formas. Como forma de fazer com

que a Economia olhe também para os mais necessitados e que o governo crie

formas de atenuar as falhas de mercado.

Ficaram em aberto questões como “Quais fatores contribuíram para a

RBU ser viável em Maricá? “Seria possível ser aplicada em uma escala

populacional maior do que a de Maricá (numa escala estadual)?”
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