


esde que o Facebook anunciou, em outubro de 2021, a mudança do seu nome para 

Meta, em razão do projeto de se tornar uma “empresa metaverso”, o assunto ganhou 
destaque no noticiário, incluindo o jurídico.

Vale dizer que o metaverso é um mundo virtual onde as pessoas podem se relacionar e 
realizar diferentes atividades1 como jogos, encontros, reuniões virtuais, negócios etc. 
Portanto, a ideia do metaverso é “criar uma espécie de internet 3D, um universo virtual 
onde as pessoas vão interagir entre si usando avatares digitais.” 2
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Quanto às repercussões jurídicas 
das relações estabelecidas no 
metaverso, a melhor doutrina ensina 
que o Direito é um sistema unitário e 
homogêneo, composto de normas 
jurídicas, que se relacionam entre si 
segundo um princípio unificador3. 
Isto é, para o Direito é jurídico o que 
o Direito assim o estabelece. Logo, 
os acontecimentos levados a efeito 
no metaverso terão consequências 
jurídicas se reconhecidos pelo 
Direito, ainda que a realidade do 
metaverso seja virtual.

1. <https://www.techtudo.com.br/stories/2022/03/17/o-que-e-metaverso-7-coisas-para-saber-sobre-o-futuro-da-internet.ghtml>, 
consultado em 25 de abril de 2022, às 14h.

2. <https://www.techtudo.com.br/stories/2022/03/17/o-que-e-metaverso-7-coisas-para-saber-sobre-o-futuro-da-internet.ghtml>, 
consultado em 25 de abril de 2022, às 14h38.

3. CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método. São Paulo: Noeses, 2008, pp. 213-216.



Impende sublinhar que é comum o Direito criar a sua própria realidade. Um exemplo é a 
pessoa jurídica, que apesar de ser uma ficção, passa a ser reconhecida como sujeito de 
direitos e obrigações quando os seus atos constitutivos são inscritos no registro próprio e 
na forma da lei4.

No que se refere ao Direito Tributário, em angusta síntese, as condições do Sistema 
Jurídico para o nascimento da obrigação exacional são: a) que a obrigação tenha sido 
criada por lei; b) que o fato econômico que tenha dado nascimento ao dever tributário seja 
lícito5; e c) que o contribuinte tenha satisfeito a todos os elementos da hipótese de 
incidência tributária6. 

Nessa linha de raciocinar, os fatos econômicos, ainda que realizados no metaverso, se 
juridicizados, serão reconhecidos pelo Direito e terão consequências tributárias.
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Reportagem do jornal Valor Econômico7, recentemente veiculada, noticia que o metaverso 
já é utilizado como meio para a comercialização de produtos e o pagamento da operação 
se dá em criptomoedas. Logo, as operações econômicas já estão sendo levadas a efeito 
no metaverso. 

Todavia, o fato de o negócio haver sido realizado no ambiente virtual do metaverso não 
eximiria o vendedor de recolher os tributos da operação. Analisando a operação 
comercial acima retratada apenas pelo aspecto do ICMS, esse tributo que incide, entre 
outras hipóteses, sobre a circulação de mercadorias, seria devido à Unidade da Federação 
competente pelo imposto, mesmo que a transação tenha se dado no metaverso e paga 
com criptomoeda, na medida em que as partes da operação, comprador e vendedor, 
realizaram a hipótese de incidência tributária da exação.

4. Artigo 985.
5. Artigo 3º, CTN.
6. Segundo a Ministra Regina Helena Costa, “Entende-se por hipótese de incidência tributária a descrição legislativa de um fato que, 

uma vez acontecido, enseja o nascimento da obrigação tributária principal.” Curso de direito tributário: Constituição e Código 
Tributário Nacional. 2ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 203.

7. https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/04/18/metaverso-leva-advogados-a-indicarem-novas-medidas-para-evitar-
processos.ghtml>, consultado em 26 de abril de 2022, às 17h18.



Aliás, no que tange às criptomoedas, em que 
pese não serem reconhecidas pelo Banco 
Central como moeda, a Receita Federal do 
Brasil já as qualifica como ativo financeiro e 
lhes aplica as regras de tributação do 
imposto sobre a renda incidentes sobre o 
ganho de capital8.

Logo, em que pese ser uma tecnologia nova, 
as relações ocorridas no metaverso podem 
ser objeto de tributação, de modo que os 
contribuintes devem ficar atentos quanto às 
questões tributárias relacionadas a esse 
ambiente.
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4. “O ganho de capital apurado na alienação de criptomoedas, quando uma é diretamente utilizada na aquisição de outra, ainda que a
criptomoeda de aquisição não seja convertida previamente em real ou outra moeda fiduciária, é tributado pelo imposto sobre a 
renda da pessoa física, sujeito a alíquotas progressivas, em conformidade com o disposto no art. 21 da Lei nº 8.981, de 20 de
janeiro de 1995. É isento do imposto sobre a renda o ganho de capital auferido na alienação de criptomoedas cujo valor total das
alienações em um mês, de todas as espécies de criptoativos ou moedas virtuais, independentemente de seu nome, seja igual ou 
inferior a R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).” (Solução de Consulta COSIT nº 214/21).
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