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RESUMO 

 

Este trabalho busca explorar a possibilidade de identificação no Metaverso, tal qual 

caracterizado por Silvio Meira, dos elementos do Direito descritos por Herbert Hart em sua obra 

“O Conceito de Direito”. Para tanto, sintetizou-se o que se entende por Direito na teoria hartiana 

e se elencaram as dez qualidades necessárias do Metaverso, de forma a constatar eventual ponto 

de incompatibilidade entre ambos. Recorreu-se à noção de governança interna da blockchain, 

proposta por Karen Yeung e David Galindo Chacon, para analisar as estruturas internas do 

Metaverso que podem conflitar com o Direito, em oposição a eventual tentativa de regulação 

estatal. Concluiu-se, finalmente, que grande parte das características propostas para o 

Metaverso não conflitam com o Direito quando observadas isoladamente, havendo atritos, no 

entanto, com a necessidade de descentralização e distribuição inerentes a essa nova forma de 

organização social. 

 

Palavras-chave: Hart; Metaverso; Conceito de direito; Blockchain; Descentralização; 

Distribuição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This paper seeks to explore the possibility of identifying the Law elements described by Herbert 

Hart in his work "The Concept of Law" in the Metaverse as characterized by Silvio Meira. To 

this end, it was synthesized what is understood as Law in Hart's theory and then the ten required 

qualities of the Metaverse were listed in order to verify a possible point of incompatibility 

between the two. The notion of internal governance of the blockchain, proposed by Karen 

Yeung and David Galindo Chacon, was used to analyze the internal structures of the Metaverse 

that may conflict with Law, in opposition to a possible attempt at state regulation. Finally, it 

was concluded that most of the characteristics proposed for the Metaverse do not conflict with 

the Law when observed in isolation, although there are frictions, nevertheless, with the need for 

decentralization and distribution inherent to this new form of social organization. 

 

Keywords: Hart; Metaverse; Concept of law; Blockchain; Decentralization; Distribution.  
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1. Introdução e Metodologia 

 Ao longo da história, diversas formas de organizar e manter as sociedades foram 

elaboradas. Junto delas, foram desenvolvidas diferentes formas de analisá-las e categorizá-las, 

dando-se ao fenômeno a denominação de “organização social”, que é o conjunto de fatores 

constituintes de uma sociedade, como economia, política e Direito. Dentre as formas de 

organização social, tem-se destaque na evolução de famílias para tribos, que construíram vilas 

e depois cidades. Nelas, instituíram-se diferentes formas de organização política (democracias, 

monarquias, teocracias) e surgiram as noções de Estado e de Governo. As diferentes formas de 

organização social não são, necessariamente, excludentes, podendo coexistir e se 

complementar. É o caso das famílias, onde ocorre a socialização primária, e dos Estados, onde 

ocorre a socialização secundária. 

 Nessa linha de pensamento, o objetivo deste trabalho é analisar duas formas de 

organização social distintas, buscando avaliar sua compatibilidade: o Direito e o Metaverso. 

Para tanto, utiliza-se como base para o primeiro a obra “O Conceito de Direito” (The Concept 

of Law), escrita em 1961 pelo professor da Universidade de Oxford Herbert Lionel Adolphus 

Hart, sendo considerada sua obra mais famosa. É descrita pelo autor como uma teoria do Direito 

geral, pois não é ligada a nenhum sistema jurídico concreto, com uma vertente regida por 

regras, e descritiva, porque é moralmente neutra, sem propósito de justificação. Já para a 

segunda, utiliza-se de alicerce o artigo “Definindo “o” Metaverso”, de 2022, publicado pelo 

professor Silvio Meira, que elenca as principais características dessa nova forma de organização 

social, que ainda está em estágio embrionário. 

 Dessa análise, busca-se responder se é possível existir, no Metaverso, o Direito segundo 

a definição hartiana. Ou seja, em termos mais específicos, a pergunta central deste trabalho é: 

as características centrais do Metaverso definido por Silvio Meira são compatíveis com os 

elementos do Direito elencados por Hart? 

 Para responder a estas perguntas fundamentais, deve-se primeiro compreender ambas 

as formas de organização social sendo contrapostas. Portanto, os capítulos iniciais deste 

trabalho se reservam a sintetizar as visões de ambos os autores, elencando as dez características 

necessárias do Metaverso segundo Silvio Meira e os elementos do Direito traçados por Hart. 

Para que esse fim seja atingido, serão utilizadas como fontes principais as próprias obras, 

recorrendo-se a outros autores quando necessário complementação ou esclarecimento. 
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Depois de definidos os conceitos centrais, passa-se à resposta da pergunta, que se dará 

pela análise de compatibilidade entre os dois conceitos. O que se busca é compreender a 

possibilidade da existência do Direito hartiano no Metaverso, de forma que ambas as formas de 

organização social coexistam, ou, caso fique demonstrado o contrário, que uma impossibilita a 

outra, sendo excludentes. Para tanto, proveitosa a divisão proposta por Karen Yeung e David 

Galindo Chacon de “regulation by blockchain”, “internal governance of blockchain” e 

“external governance over blockchain by conventional law”. O primeiro diz respeito à 

blockchain como ferramenta de coordenação social, o que se coaduna com a premissa deste 

trabalho. O segundo, que mais importa para esta análise, trata do aparato interno de governança 

das blockchains, determinando seu sistema de tomada de decisões internas e seu modo de 

operação. É essa maneira de análise de governança que permite averiguar a existência do direito 

hartiano no Metaverso. O último, finalmente, versa sobre a regulação legal da blockchain pelos 

Estados.1 

Embora, como se verá, o Metaverso pressuponha a existência de todas as características 

simultaneamente, o trabalho procura individualizá-las para que sejam identificados eventuais 

pontos de tensão. Dessa forma, as características não conflitantes receberão tratamento breve, 

enquanto se dará maior enfoque nas tensões, para entender se sua intensidade é suficiente para 

quebrar a compatibilidade, a ponto de se afirmar que não pode haver, no Metaverso, o Direito 

hartiano. Ou, por outro lado, para demonstrar que as tensões são aparentes, mas que há formas 

de se conciliar os dois conceitos. 

Por fim, reconhece-se que outras metodologias e recortes poderiam ter sido adotados, 

bem como outras conclusões poderiam ter sido atingidas, não tendo este trabalho a pretensão 

de esgotar a discussão teórica proposta, mas de encaminhá-la, contribuindo com o cada vez 

maior debate teórico em torno da obra de Hart e com as crescentes discussões ao redor do 

Metaverso. Também se pontua que esse trabalho não visa confirmar a visão de Hart, nem 

elaborar sobre ela algum juízo de valor, sendo a obra “O Conceito de Direito” utilizada 

meramente como paradigma teórico por sua relevância. 

 

 
1 YEUNG, Karen, CHACON, David Galindo. Why do public blockchains need formal and effective internal 
governance mechanisms? European Journal of Risk Regulation. vol. 10, no. 2, p. 2. 
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2. A definição de “Metaverso” 

Definir “o Metaverso”, é, por si só, uma tarefa desafiadora. Cunhado na novela de ficção 

científica Snow Crash, de Neal Stephenson, em 1992, o termo, etimologicamente, é a união do 

prefixo meta, que indica algo superior, de maior generalidade, com o termo verso, de universo, 

sendo um ambiente sintético conectado ao físico2. Graças a essa abstração de significado, 

diversos atores interpretam o Metaverso de maneira distinta, dando ao termo uma vasta 

polissemia. 

Exemplos são observáveis na atuação de players protagonistas no mercado da 

tecnologia, que buscam implementar mecanismos que reduzam as fronteiras entre o mundo 

físico e o virtual. A título de exemplo, tem-se, por um lado, a Epic Games3, que busca criar um 

“Metaverso” em seus jogos virtuais, com ambientes permanentes de interação, a possibilidade 

de transações econômicas (ainda muito rudimentares, apenas entre o jogador e a própria 

empresa, não havendo operações peer-to-peer) e até a realização de shows virtuais com artistas 

do mundo real. Por outro, tem-se a Meta4, antigo Facebook, que busca implementar o Metaverso 

por meio da imersão em realidade virtual (VR) e realidade aumentada (AR), “caracterizado pela 

presença social, a sensação de que você está ali mesmo com outra pessoa, não importa em que 

parte do mundo você esteja”.5 

Nota-se, então, que Tim Sweeney e Mark Zuckerberg6, representando a vanguarda do 

que pode vir a ser o Metaverso, não avançam a discussão no mesmo sentido. Ou seja, não há 

clareza sobre o termo nem mesmo para quem encabeça o debate e os progressos tecnológicos 

que podem produzir “o Metaverso” no futuro. Na verdade, segundo Matthew Ball, responsável 

por alguns dos principais estudos sobre o Metaverso atualmente, ambas as visões são 

insuficientes: 

 
“Mais comumente, o Metaverso é descrito erroneamente como 

realidade virtual. Na verdade, a realidade virtual é apenas uma forma de 

 
2 MEIRA, Silvio. Definindo “o” Metaverso. Silvio Meira. 2022. Disponível em: 
<https://silvio.meira.com/silvio/definindo-o-metaverso/> Acesso em 22 de agosto de 2022. 
3 Metaverso é oportunidade de vários trilhões, diz CEO da Epic Games. InfoMoney. Disponível em: 
<https://www.infomoney.com.br/mercados/metaverso-e-oportunidade-de-varios-trilhoes-diz-ceo-da-epic-
games/> Acesso em 10 de outubro de 2022. 
4 Introducing Meta: A Social Technology Company. Meta. Disponível em: 
<https://about.fb.com/news/2021/10/facebook-company-is-now-meta/> Acesso em 27 de agosto de 2022 
5 Connect 2021: Our vision for the metaverse. Tech at Meta. Disponível em: <https://tech.fb.com/ar-
vr/2021/10/connect-2021-our-vision-for-the-metaverse/> Acesso em 27 de agosto de 2022 
6 CEO da Epic e da Meta, respectivamente. 
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vivenciar o Metaverso. Dizer que VR é o Metaverso é como dizer que a 
internet móvel é um aplicativo. Note, também, que centenas de milhões já 
estão participando de mundos virtuais diariamente (e gastando dezenas de 
bilhões de horas por mês dentro deles) sem dispositivos VR/AR/MR/XR. 
Como corolário do exposto acima, os óculos de realidade virtual não são mais 
o Metaverso do que os smartphones são a internet móvel. 

(...) 
Além disso, o Metaverso não significa um videogame. Os videogames 

são específicos (mesmo quando o objetivo é amplo, como 'diversão'), não 
integrados (ou seja, o Call of Duty é isolado do título colega de portfólio 
Overwatch), temporários (ou seja, cada mundo de jogo 'reinicia' após uma 
partida) e limitados aos participantes (por exemplo, 1MM de usuários 
simultâneos da Fortnite estão em mais de 100.000 simulações separadas). Sim, 
jogaremos jogos no Metaverso, e esses jogos podem ter limites de usuários e 
reinícios, mas esses são jogos no Metaverso, não o próprio Metaverso.”7 

 

Depreende-se disso que tanto a proposta da Epic Games quanto a da Meta podem ser 

entendidas como parte do Metaverso, mas não como o Metaverso em si. Ball expõe uma 

definição de o que seria, a seu ver, “o Metaverso”8, da qual derivam sete atributos centrais. 

Silvio Meira, em “Definindo o Metaverso”, toma-os como fundação e os desenvolve para 

elencar as dez características que formam, sob sua perspectiva, o que se pode entender por 

Metaverso. Compreendê-las é imprescindível para o estudo proposto neste trabalho. 

Dessarte, seguem breves explicações de cada traço determinante do Metaverso que, 

frisa-se, é composto pelas dez características que seguem simultaneamente. Reforça-se que 

essas definições foram propostas pelo professor Silvio Meira em seu artigo “Definindo ‘o’ 

Metaverso”, publicado em abril de 2022. O que se faz nesse capítulo, portanto, é uma síntese 

de suas observações, articuladas com as demais fontes indicadas por ele, no próprio artigo, para 

complementação. 

1. O Metaverso é parte da realidade: não se trata de uma alternativa a ela. O Metaverso 

engloba tanto o mundo físico quanto virtual, abstrato, sendo o segundo tão real quanto o 

primeiro.9 Dessa forma, pode-se produzir o Metaverso levando aquilo que é físico ao virtual 

(como marcas que colocam seus produtos no metaverso), bem como trazendo o virtual ao 

mundo físico e, até, aumentando o físico por meio do virtual, através da Realidade 

 
7 BALL, Matthew. Framework for the Metaverse. MatthewBall.vc. Disponível em: 
<https://www.matthewball.vc/all/forwardtothemetaverseprimer> Acesso em: 28 de agosto de 2022 
8 “Uma rede massiva e interoperável de mundos virtuais em 3D renderizados em tempo real, que podem ser 
experimentados de forma síncrona e persistente por um número efetivamente ilimitado de usuários com um 
senso de presença individual e onde dados relacionados a identidade, histórico, direitos, objetos, comunicação e 
pagamentos existem de forma contínua”. 
9 MEIRA, Silvio. Definindo “o” Metaverso. Silvio Meira. 2022. Disponível em: 
<https://silvio.meira.com/silvio/definindo-o-metaverso/> Acesso em 22 de agosto de 2022. 



14 

Aumentada. Em paper produzido para a 29a Conferência Internacional sobre Multimídia, 

Wei Cai et al. (2021)10 demonstraram, visualmente, como a arquitetura do Metaverso deve 

passar do mundo físico ao virtual no modelo por eles proposto: 

 
Figura 1: Arquitetura em três camadas do Metaverso 

 
Fonte: Wei Cai et al. (2021)11  

2. O Metaverso é “figital”:  trata-se de movimento que se acelerou nos tempos recentes que 

unifica os universos físico, digital e social. Ao passo que a dimensão virtual amplia a física, 

a social, que segundo Silvio Meira é “a das conexões, relacionamentos e interações entre 

agentes”12, orquestra e articula ambas. A relação entre o físico e o digital já vem sendo 

explorada por organizações, por meio de estratégias omnichannel, que unificam as duas 

dimensões em experiência ininterrupta. Um estudo da Harvard Business Review, de 2017, 

mostra que 73% dos consumidores já compram rotineiramente seguindo esse modelo.13 

Silvio Meira adiciona que, no mundo figital,  

 
“as fundações para existência, continuidade e sustentabilidade de 
organizações e negócios não são as mesmas do espaço físico e as leis, regras 
e normas do metaverso [quase certamente] irão ser habilitadas por fundações 
para os futuros figitais”.14 

 
10 Haihan Duan, Jiaye Li, Sizheng Fan, Zhonghao Lin, Xiao Wu, e Wei Cai. 2021. Metaverse for Social Good: A 
University Campus Prototype. In Proceedings of the 29th ACM International Conference on Multimedia (MM 
’21), 20 a 24 de outubro de 2021, Evento Virtual, China. ACM, New York, NY, EUA. 
11 Haihan Duan, Jiaye Li, Sizheng Fan, Zhonghao Lin, Xiao Wu, e Wei Cai. 2021. Metaverse for Social Good: A 
University Campus Prototype. In Proceedings of the 29th ACM International Conference on Multimedia (MM 
’21), 20 a 24 de outubro de 2021, Evento Virtual, China. ACM, New York, NY, EUA. 
12 MEIRA, Silvio. Definindo “o” Metaverso. Silvio Meira. 2022. Disponível em: 
<https://silvio.meira.com/silvio/definindo-o-metaverso/> Acesso em 22 de agosto de 2022. 
13 A Study of 46,000 Shoppers Shows That Omnichannel Retailing Works. Harvard Business Review. 2017. 
Disponível em: <https://hbr.org/2017/01/a-study-of-46000-shoppers-shows-that-omnichannel-retailing-works> 
Acesso em 07 de setembro de 2022. 
14 MEIRA, Silvio. Definindo “o” Metaverso. Silvio Meira. 2022. Disponível em: 
<https://silvio.meira.com/silvio/definindo-o-metaverso/> Acesso em 22 de agosto de 2022. 
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Embora trate de regras e leis gerais (como leis da física), um paralelo pode ser traçado 

com o mundo jurídico. As alterações que a realidade figital (e o Metaverso) trazem surtem 

impacto no Direito, que se adapta à mudança. Exemplo disso é o Digital Markets Act 

(DMA), da União Europeia, que instituiu obrigações e punições para as plataformas 

digitais. Sendo assim, as redes futuras estão adstritas ao Ato, sejam elas Metaverso ou 

não.15 Silvio Meira reconhece que suas fundações do Metaverso estão parcialmente 

cobertas pelo DMA, e que este se tornará totalmente compatível mais rapidamente do que 

se pensava até então, tal qual outros espaços regulatórios. 

3. O Metaverso é persistente: ou seja, ele nunca se reinicia, pausa ou termina, continuando 

indefinidamente16, tal qual o universo físico. No entanto, sendo a dimensão física da 

realidade incontornável, o Metaverso é apenas uma aproximação, por melhor que seja.17 

4. O Metaverso é síncrono: pode-se dizer que o Metaverso é “ao vivo”. Por mais que eventos 

pré-programados e autocontidos possam ocorrer, há também os eventos espontâneos, que 

ocorrerão em tempo real e poderão ser experienciados por todos. Retomando o artigo de 

Wei Cai, uma das possibilidades no Metaverso é a criação de um campus universitário, que 

seja inclusivo e acessível para todos, indo além de limitações físicas individuais ou do 

ambiente (daí sua proposta “Metaverse for Social Good: A University Campus Prototype”). 

Projetos como esse, segundo Silvio Meira, podem “mudar de vez o entendimento do que 

presença física pode significar”.18 

5. O Metaverso é aberto, descentralizado, distribuído e interoperável: trata-se de um dos 

principais pontos a se observar, tendo em vista o impacto que pode ter no mundo do Direito. 

De plano, pontua-se que descentralização e distribuição são conceitos distintos, sendo o 

primeiro o contrário de centralização e o segundo de concentração.19 No Metaverso, as 

duas qualidades são necessárias, simultaneamente, porque  

 
15 MEIRA, Silvio. Definindo “o” Metaverso. Silvio Meira. 2022. Disponível em: 
<https://silvio.meira.com/silvio/definindo-o-metaverso/> Acesso em 22 de agosto de 2022. 
16 BALL, Matthew. The Metaverse: What It Is, Where to Find it, and Who Will Build It. MatthewBall.vc. 
Disponível em: <https://www.matthewball.vc/all/themetaverse> Acesso em: 20 de agosto de 2022. 
17 MEIRA, Silvio. Definindo “o” Metaverso. Silvio Meira. 2022. Disponível em: 
<https://silvio.meira.com/silvio/definindo-o-metaverso/> Acesso em 22 de agosto de 2022. 
18 MEIRA, Silvio. Definindo “o” Metaverso. Silvio Meira. 2022. Disponível em: 
<https://silvio.meira.com/silvio/definindo-o-metaverso/> Acesso em 22 de agosto de 2022. 
19 MEIRA, Silvio. Definindo “o” Metaverso. Silvio Meira. 2022. Disponível em: 
<https://silvio.meira.com/silvio/definindo-o-metaverso/> Acesso em 22 de agosto de 2022. 
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“são as chaves da abertura tanto no acesso quanto na tomada de decisão no 
ecossistema e, na ausência de autoridade central, uma vacina contra censura, 
quer de membros ou de suas ações”20 

 

Talvez o formato mais conhecido de rede (ou de registros) descentralizada e distribuída 

seja a blockchain, “que armazena, de forma segura e estruturada, dados de transação 

autenticados usando chaves públicas como identidades”21. Nascidos com o Bitcoin, as 

blockchains (afinal, hoje são diversas) permitem que todas as transações sejam controladas 

e auditadas por todos os usuários, resultando em dados imutáveis.22 

Silvio Meira, em breve análise temporal, afirma que a internet vem sofrendo um 

processo de descentralização. A Web 1.0 era totalmente centralizada, e as operações que os 

indivíduos podiam nela realizar eram rudimentares, como compras e pagamentos. A Web 

2.0 foi um passo no sentido da descentralização, pois permitiu a criação de conteúdos 

multimídia, conexões, relacionamentos e interações, bem como a produção de códigos e 

novos sistemas. No entanto, todas essas operações estão atreladas a grandes empresas que 

controlam as plataformas. Na Web 3.0, por sua vez, todas as operações realizáveis na 2.0 

estão sendo, cada vez mais, desenvolvidas e mantidas por pessoas, independente das 

corporações, de forma descentralizada e distribuída. Fundamental, nesse ponto, a seguinte 

afirmação: 

 
“Na Web 3.0, o poder do estado e de grandes empresas [em especial as de 
informação] passa a ser severamente questionado pelas pessoas, em rede, que 
deixam de depender de agentes centrais cujo papel legado era o de mediar as 
relações [sociais e econômicas] entre agentes desconhecidos e sem confiança 
mútua.”23 

 

Esta característica será desenvolvida no item 4.2, pela sua relevância e eventual 

complexidade trazida para a análise proposta neste trabalho. 

 
20 MEIRA, Silvio. Definindo “o” Metaverso. Silvio Meira. 2022. Disponível em: 
<https://silvio.meira.com/silvio/definindo-o-metaverso/> Acesso em 22 de agosto de 2022. 
21 VERGNE, Jean-Philippe. Decentralized vs. Distributed Organization: Blockchain, Machine Learning and the 
Future of the Digital Platform. Organization Theory, 1(4), 2020, p. 9. Disponível em: 
<https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2631787720977052> Acesso em 07 de setembro de 2022. 
22 O que é blockchain? Conheça a tecnologia que torna as transações com criptos possíveis. Infomoney. 
Disponível em: <https://www.infomoney.com.br/guias/blockchain/> Acesso em 14 de setembro de 2022. 
23 MEIRA, Silvio. Definindo “o” Metaverso. Silvio Meira. 2022. Disponível em: 
<https://silvio.meira.com/silvio/definindo-o-metaverso/> Acesso em 22 de agosto de 2022. 
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6. O Metaverso é massivo: não há limite de usuários. Todos podem participar do Metaverso, 

segundo sua própria agência, bem como dos eventos ou locais que nele ocorrerem ou 

existirem, à luz do item 4. Essa grandiosidade, no entanto, não impede individualidade. 

Cada um dos usuários possui um senso de presença individual e deve, ainda, “ter um 

conjunto mínimo de garantias de identidade, privacidade, propriedade, expressão, 

informação em e entre instâncias diferentes de metaversos”.24 Nessa mesma linha, cada 

indivíduo controla sua própria identidade, de maneira soberana. Silvio Meira destaca, 

ainda, características que são corolário da massividade e individualidade do Metaverso: 

 
“Massivo e individual quer dizer que agentes quaisquer, no metaverso, são -
no mínimo…- autônomos [não há um controle central…] e há interatividade 
local [os agentes reagem e/ou interagem com outros e com aspectos do 
ambiente local], presença espacial [agentes estão posicionados e agem em -
dentro de- alguma forma de espaço n-dimensional], regras de engajamento 
[agentes se comportam de acordo com certas regras, que podem mudar no 
tempo], percepção [os agentes podem “sentir” sua vizinhança, inclusive a 
presença de outros agentes], memória [os agentes podem ser capazes de 
registrar pelo menos algumas de suas percepções], comunicação [os agentes 
podem ser capazes de se comunicar com outros agentes…] e movimento [os 
agentes podem se movimentar no “território”].”25 

 

7. O Metaverso é uma economia 100% funcional: os indivíduos e negócios que 

frequentarem o Metaverso poderão criar, investir, deter e vender bens e serviços, que terão 

seu “valor” reconhecido pelos demais participantes. As transações se darão por redes peer-

to-peer, por meio de uma rede de blockchains. Pode haver, ainda, conexão entre a 

identidade do Metaverso e a wallet criptográfica de um indivíduo no mundo físico, o que 

remete à primeira característica, da continuidade entre ambos os ambientes, virtual e 

físico.26 

8. O Metaverso é uma rede de performances criativas e tem diversidade como base: cada 

vez mais pessoas se dedicarão a atividades criativas, que vão desde itens cosméticos de 

 
24  MEIRA, Silvio. Definindo “o” Metaverso. Silvio Meira. 2022. Disponível em: 
<https://silvio.meira.com/silvio/definindo-o-metaverso/> Acesso em 22 de agosto de 2022. 
25 MEIRA, Silvio. Definindo “o” Metaverso. Silvio Meira. 2022. Disponível em: 
<https://silvio.meira.com/silvio/definindo-o-metaverso/> Acesso em 22 de agosto de 2022. 
26 MEIRA, Silvio. Definindo “o” Metaverso. Silvio Meira. 2022. Disponível em: 
<https://silvio.meira.com/silvio/definindo-o-metaverso/> Acesso em 22 de agosto de 2022. 
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individualidade (como a cor de uma roupa) até a criação e construção das instâncias de 

trabalho no Metaverso.27 

9. O Metaverso é uma rede de comunidades: em seu manifesto pelo Metaverso, Lesmes e 

Hellberg afirmam que o Metaverso deve ser consistente, estável, confiável, seguro e 

determinado.28 Ou seja, deve permanecer inalterado entre atualizações para que as 

comunidades virtuais possam se desenvolver, o que requer certo grau de certeza e 

estabilidade. Ainda nesse sentido, “os portais para e através de ambientes virtuais devem 

conter informações sobre o espaço por trás deles que sejam amplamente legíveis”.29 Além 

disso, atualmente, os navegadores e plataformas tem finalidade comercial, pois são 

propriedade e são operados por empresas que visam o lucro. No Metaverso, a navegação 

deve ser cívica, pública e comunitária, bem como barata, eficiente, acessível e 

sustentável.30 

10. O Metaverso é sustentável, e economicidade é um dos seus pilares: existe um custo para 

permitir que o Metaverso chegue até as pessoas, seja por seus celulares, internet das coisas 

(IoT), realidade aumentada ou até mesmo implantes. Há também o custo energético que, 

segundo Raja Koduri, vice-presidente sênior e chefe do Grupo de Sistemas Acelerados de 

Computação e Gráficos da Intel, demandaria uma capacidade de computação coletiva mil 

vezes maior do que a rede atual.31 Silvio Meira pontua, ainda, que, para além dos custos de 

energia e investimentos em software e hardware, há “os custos cognitivos, de 

desenvolvimento, de operação, adaptação, evolução e transformação”. 

 

É possível concluir, da mera leitura das características acima elencadas, que algumas 

delas já estão presentes em certos produtos e serviços, como os jogos e redes sociais 

anteriormente citados. No entanto, não há nada que condense os dez elementos, 

concomitantemente. 

 
27 MEIRA, Silvio. Definindo “o” Metaverso. Silvio Meira. 2022. Disponível em: 
<https://silvio.meira.com/silvio/definindo-o-metaverso/> Acesso em 22 de agosto de 2022. 
28 LESMES, Lara. HELLBERG, Fredrik. A Manifesto for the Metaverse. Metropolis. Disponível em: 
<https://metropolismag.com/viewpoints/a-manifesto-for-the-metaverse/> Acesso em 02 de setembro de 2022. 
29 LESMES, Lara. HELLBERG, Fredrik. A Manifesto for the Metaverse. Metropolis. Disponível em: 
<https://metropolismag.com/viewpoints/a-manifesto-for-the-metaverse/> Acesso em 02 de setembro de 2022. 
30 LESMES, Lara. HELLBERG, Fredrik. A Manifesto for the Metaverse. Metropolis. Disponível em: 
<https://metropolismag.com/viewpoints/a-manifesto-for-the-metaverse/> Acesso em 02 de setembro de 2022. 
31 KODURI, Raja. Powering the Metaverse. Intel. Disponível em: 
<https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/opinion/powering-metaverse.html#gs.f0wybz> Acesso 
em 07 de setembro de 2022. 



19 

Uma vez identificadas essas características, retoma-se a pergunta central deste trabalho, 

que é: “o Metaverso também é um lugar em que o Direito pode estar?” Para respondê-la, é 

necessário sintetizar o conceito de Direito de Hart, o que se faz a seguir. 

 

3. O conceito de Direito de Hart 

 Ao contrário da definição de Metaverso que, por sua novidade, ainda é envolta em 

obscuridades e incertezas, o conceito de direito segundo Hart já é há muito discutido, com 

ávidos apoiadores e opositores. A obra, um dos baluartes do positivismo moderno, possui 

permanente relevância nas discussões de Teoria do Direito, razão pela qual foi escolhida como 

paradigma teórico desta análise. 

 O fato de o livro não ser recente e já ter inspirado diversos juristas, ao longo dos anos, 

a apoiar e a questionar suas premissas, não tira de si sua complexidade e riqueza conceitual. 

Dessa forma, este capítulo tem por objetivo pontuar os blocos que compõem o direito segundo 

Hart e que são pertinentes para os fins deste trabalho. 

 Importante pontuar que há aspectos da teoria de Hart que não estão incluídos nesta 

síntese, pois pouco agregaram, especificamente, à análise que este trabalho se propõe a fazer. 

São exemplos disso a textura aberta, que é a zona de penumbra existente no direito, na qual as 

leis não são completamente claras, exigindo discricionariedade do julgador; a distinção entre 

Direito e moral, um dos pontos fundamentais do positivismo, muito questionada por outros 

autores relevantes, como Ronald Dworkin; e os espantalhos argumentativos que Hart faz do 

realismo jurídico (os céticos) e dos formalistas, que o autor entende como dois extremos 

inadequados. Não obstante, reconhece-se sua relevância e importância para uma compreensão 

completa do ponto de vista do autor. 

 

3.1. Regras primárias e secundárias 

 Embora seja positivista, Hart elabora, a princípio, uma crítica sistemática ao positivismo 

de John Austin, que defendia um modelo simples de Direito, pautado em ordens coercivas.32 

 
32 KOZICKI, Katya; PUGLIESI, William. O Conceito de Direito em Hart. Tomo Teoria Geral e Filosofia do 
Direito, Edição 1, maio de 2017, Enciclopédia Jurídica da PUCSP. Disponível em: 
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Segundo Hart,33 essa visão padecia de quatro “defeitos” fundamentais: em primeiro lugar, 

mesmo a lei penal, que mais se assemelha às ordens baseadas em ameaça, delas se difere, ao 

passo que se aplica também àqueles que a cria. Segundamente, há modalidades de leis e de 

direito cuja associação com ordens de coerção seria absurda, nomeadamente “as que conferem 

poderes jurídicos para julgar ou legislar (poderes públicos) ou para constituir ou alterar 

relações jurídicas (poderes privados).”34 Em terceiro lugar, há regras que diferem das ordens 

coercivas em seu próprio modo de origem, uma vez que não surgiram por prescrição explícita 

nem nenhuma forma análoga. Por fim, a figura do soberano (ou pessoas soberanas) não pode 

ser identificada com órgãos legislativos de um Estado moderno, sendo incapaz de explicar a 

continuidade legislativa que marca os sistemas jurídicos atuais. 

A resposta a essa noção simples do direito, para Hart, é um modelo composto por duas 

classes de normas, quais sejam as regras primárias e secundárias. Consequentemente, a sua 

compreensão ocupa um lugar central no estudo jurídico hartiano.35 

As regras primárias são aquelas que concedem direitos e impõem obrigações ou 

abstenções para o público geral, sem se sujeitar à vontade desses indivíduos. Ou seja, dizem 

respeito a movimentos ou mudanças no mundo físico.36 Hart pontua que essas regras somente 

são suficientes em sociedades rudimentares, pois possuem deficiências inerentes que impedem 

a regulação do todo social nas sociedades modernas, com sistemas desenvolvidos e complexos. 

O primeiro desses defeitos é a incerteza, tendo em vista que as regras, nessas pequenas 

sociedades, são um conjunto de padrões separados meramente aceitos pelo grupo. Com isso, 

não há um texto dotado de autoridade, um funcionário público ou processos para se recorrer 

quando surgirem dúvidas quanto à aplicação das regras ou de seu âmbito. A segunda falha é o 

 
<https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/137/edicao-1/o-conceito-de-direito-em-hart> Acesso em 22 de 
setembro de 2022. 
33 HART. H. L. A. O Conceito de Direito; tradução Antônio de Oliveira Sette-Câmara; revisão da tradução 
Marcelo Brandão Cipolla; revisão técnica Luiz Vergílio Dalla-Rosa. São Paulo: Ed. WMF Martins Fontes, 2009, 
p. 103 e 104. 
34 HART. H. L. A. O Conceito de Direito; tradução Antônio de Oliveira Sette-Câmara; revisão da tradução 
Marcelo Brandão Cipolla; revisão técnica Luiz Vergílio Dalla-Rosa. São Paulo: Ed. WMF Martins Fontes, 2009, 
p. 103 e 104. 
35 KOZICKI, Katya; PUGLIESI, William. O Conceito de Direito em Hart. Tomo Teoria Geral e Filosofia do 
Direito, Edição 1, maio de 2017, Enciclopédia Jurídica da PUCSP. Disponível em: 
<https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/137/edicao-1/o-conceito-de-direito-em-hart> Acesso em 22 de 
setembro de 2022. 
36 KOZICKI, Katya; PUGLIESI, William. O Conceito de Direito em Hart. Tomo Teoria Geral e Filosofia do 
Direito, Edição 1, maio de 2017, Enciclopédia Jurídica da PUCSP. Disponível em: 
<https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/137/edicao-1/o-conceito-de-direito-em-hart> Acesso em 22 de 
setembro de 2022. 
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caráter estático das regras primárias, o que quer dizer que não há meios para se adaptarem, 

criarem ou extinguirem regras em resposta às mutações (e principalmente ao crescimento) das 

sociedades primitivas. Essas alterações ocorreriam lenta e gradualmente, em paralelo ao 

desenvolvimento das próprias comunidades. Por fim, a terceira deficiência dos sistemas 

jurídicos que possuem somente regras primárias é a ineficácia da pressão social difusa pela qual 

se mantêm as regras. As disputas sobre possível violação de regras admitidas continuarão 

interminavelmente se não houver uma instância especialmente dotada de poder para determinar, 

de forma definitiva e com autoridade, o fato da violação. Ainda, a aplicação das penas por 

violação das regras não se dará por uma instância especial, sendo deixada a cargo do ofendido 

ou do grupo social. 

Como se pode observar, as três deficiências inerentes à adoção exclusiva das regras 

primárias decorrem da ausência de uma outra lei, funcionário público dotado de autoridade ou 

processos. Dessa forma, o remédio proposto por Hart consiste em complementar as regras 

primárias de obrigação com as regras secundárias. Essas, ao invés de impor ações ou 

abstenções, dizem respeito às próprias regras primárias. Especificamente, aos modos pelos 

quais as regras primárias podem ser determinadas, introduzidas, eliminadas e alteradas, bem 

como o fato de que eventual violação seja determinada de forma indubitável.37 

Cada deficiência das regras primárias possui um tipo de regra secundária a superá-lo. 

Quanto às incertezas, tem-se a regra de reconhecimento (rule of recognition). Ela especificará 

aspectos das regras primárias que, se presentes, serão indicação conclusiva de que se trata de 

uma regra daquele grupo, devendo ser apoiada pela pressão social que ele exerce. A regra de 

reconhecimento pode tomar diversas formas, como um texto investido de autoridade, 

eliminando as dúvidas acerca da existência da regra primária.38  

Com relação à estática do regime de regras primárias, por sua vez, há as regras de 

alteração (rules of change), que conferem poder a um indivíduo ou corpo de indivíduos para 

introduzir, modificar ou eliminar regras primárias. Podem especificar, ainda, o processo a ser 

seguido. Além disso, as regras de alteração têm conexão estreita com as de reconhecimento, 

porque,  

 
37 HART. H. L. A. O Conceito de Direito; tradução Antônio de Oliveira Sette-Câmara; revisão da tradução 
Marcelo Brandão Cipolla; revisão técnica Luiz Vergílio Dalla-Rosa. São Paulo: Ed. WMF Martins Fontes, 2009, 
p. 122. 
38 HART. H. L. A. O Conceito de Direito; tradução Antônio de Oliveira Sette-Câmara; revisão da tradução 
Marcelo Brandão Cipolla; revisão técnica Luiz Vergílio Dalla-Rosa. São Paulo: Ed. WMF Martins Fontes, 2009, 
p. 122. 
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“Quando existirem as primeiras, as últimas deverão necessariamente 
incorporar uma referência à atividade legislativa como um traço identificador 
das normas, embora seja desnecessária a referência a todos os detalhes 
processuais envolvidos nessa atividade. Algum certificado ou cópia oficial 
que esteja de acordo com as normas de reconhecimento será geralmente 
considerado prova suficiente do devido processo legislativo. Evidentemente, 
se existir uma estrutura social tão simples que a única “fonte de direito” seja 
a legislação, a norma de reconheci-mento simplesmente especificará a 
promulgação como a marca específica de identificação ou critério de validade 
das normas.”39 

 

 As regras de alteração possibilitam, ainda, a existência de diversos atos jurídicos, por 

meio da atribuição de poder, como a outorga de testamentos, contratos e transferência de 

propriedades. 

 Finalmente, a ineficácia da pressão social difusa é combatida pelas regras de julgamento 

(rules of adjudication). Essas dão poder a indivíduos que profiram determinações dotadas de 

autoridade em relação a eventual violação das regras primárias. Ou seja, não impõem deveres, 

mas atribuem poderes judiciais. Nesse sentido, podem ser complementadas por regras primárias 

impositivas de obrigações aos juízes. São essas regras que definem, por exemplo, os conceitos 

de juiz, tribunal, jurisdição e sentença. Hart adiciona que as regras de julgamento são 

necessariamente ligadas às de reconhecimento, porque,  

 
“Se os tribunais tiverem poderes para determinar peremptoriamente que uma 
norma foi desrespeitada, seus pronunciamentos não poderão deixar de ser 
considerados determinações autorizadas sobre a natureza das próprias normas. 
Assim, a norma que conferir jurisdição será também uma norma de 
reconhecimento, que identificará as normas primárias por meio dos 
julgamentos dos tribunais, e esses julgamentos se tornarão “fontes” do 
Direito.”40 

 

 Uma ressalva pontuada por Hart é que essa espécie de norma de reconhecimento, 

derivativa da norma de julgamento, é bastante imperfeita, pois diferentemente das leis, as 

decisões não podem ter termos genéricos e seu uso depende de inferência relativamente 

 
39 HART. H. L. A. O Conceito de Direito; tradução Antônio de Oliveira Sette-Câmara; revisão da tradução 
Marcelo Brandão Cipolla; revisão técnica Luiz Vergílio Dalla-Rosa. São Paulo: Ed. WMF Martins Fontes, 2009, 
p. 124. 
40 HART. H. L. A. O Conceito de Direito; tradução Antônio de Oliveira Sette-Câmara; revisão da tradução 
Marcelo Brandão Cipolla; revisão técnica Luiz Vergílio Dalla-Rosa. São Paulo: Ed. WMF Martins Fontes, 2009, 
p. 126. 
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genérica a partir de certas decisões com confiabilidade variável em função do intérprete e dos 

próprios juízes. 

Esse tipo de norma secundária também representa uma alteração importante sofrida 

pelos sistemas jurídicos de sociedades complexas que, ao complementar as regras primárias de 

obrigação com as secundárias de julgamento, concentraram nos juízes o poder exclusivo de 

determinação da aplicação das penas por outros funcionários públicos. Nesse sentido, as regras 

secundárias de julgamento centralizam as sanções oficiais no Estado, proibindo o uso particular 

de castigos e violência, evitando que os cidadãos “façam justiça com as próprias mãos”. 

 

3.2. Validade jurídica 

Outro aspecto do Direito que Hart busca elucidar em sua obra é o da validade do sistema 

jurídico. Em outras palavras, como se reconhecem quais regras são juridicamente exigíveis. A 

resposta para tal complexidade remete a duas ordens distintas de problemas: a determinação da 

origem da coerção do Direito, que se dá por meio da regra de reconhecimento e, em segundo 

lugar, sendo um passo atrás, a determinação da regra de reconhecimento como um instrumento 

conferidor de validade às regras jurídicas.41 

Em sistemas jurídicos modernos, as regras de reconhecimento são complexas, pois há 

diversas fontes do Direito, incluindo, geralmente, a Constituição escrita, a promulgação de leis 

pelo Poder Legislativo e os precedentes judiciais. Havendo múltiplas regras de reconhecimento, 

deve-se ter, também, maneiras de se mitigar eventual conflito entre elas, hierarquizando-as. 

Nota-se, aqui, por oportuno, que critério semelhante é defendido por outros teóricos do Direito. 

Nomeadamente, Norberto Bobbio apresenta como meio para a resolução de antinomias legais 

os critérios hierárquico, cronológico e da especialidade.42 

Essas regras de reconhecimento são, em muitos casos, implícitas, com sua existência 

ficando “demonstrada pela forma como se identificam normas específicas, seja pelos tribunais 

 
41 KOZICKI, Katya; PUGLIESI, William. O Conceito de Direito em Hart. Tomo Teoria Geral e Filosofia do 
Direito, Edição 1, maio de 2017, Enciclopédia Jurídica da PUCSP. Disponível em: 
<https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/137/edicao-1/o-conceito-de-direito-em-hart> Acesso em 22 de 
setembro de 2022. 
42 BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. Brasília: Editora UNB, 1999, p. 92; PASOLD, Cesar 
Luiz. Ensaio sobre a ética de Norberto Bobbio. Florianópolis: Conceito, 2008. 
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ou autoridades, seja por indivíduos particulares”.43 No caso, as conclusões dos tribunais 

possuem autoridade imperativa, ao passo que a dos indivíduos, naturalmente, não. Esse 

emprego de normas de reconhecimento implícitas é marca do ponto de vista interno, pois 

aqueles que a utilizam demonstram aceitar tais normas. 

A compreensão da validade jurídica na teoria de Hart requer o entendimento de duas 

inovações conceituais propostas pelo autor, que são, em primeiro lugar, a diferença entre “ser 

obrigado” e “ter uma obrigação” e, em segundo lugar, os pontos de vista interno e externo. 

Portanto, necessário digressar para esclarecer essas características essenciais a este ponto, de 

forma a garantir sua melhor assimilação. 

Para Hart, a ideia de obrigação é um dos acertos da teoria que concebe o direito como 

ordens coercivas, pois, onde há direito, determinadas condutas se tornam não-facultativas. No 

entanto, existe uma diferença de significado entre as afirmações de que um indivíduo “é 

obrigado” e de que um indivíduo “tem uma obrigação”. Segundo Hart, “ser obrigado” é uma 

afirmação psicológica que se liga aos motivos e às crenças pelos quais ações são tomadas. Ou 

seja, é uma “ilocução que produz um efeito em seu receptor”44, sendo razões internas que fazem 

um indivíduo agir de determinada forma. Normalmente, os “motivos de obediência” se 

vinculam à ideia de que um mal será infligido ao indivíduo que não se comportar segundo o 

comando que lhe foi dado. Por outro lado, “ter uma obrigação” independe das motivações 

psicológicas do sujeito. Ou seja, uma pessoa pode ter a obrigação de se comportar de 

determinada maneira, ainda que em seu íntimo não se sinta “obrigada” a fazê-lo e efetivamente 

não o faça, porque “ter uma obrigação” não vincula a sua realização. Para ilustrar seu conceito, 

Hart narra a seguinte situação: 

 
“Assim, a afirmação de que alguém tinha, por exemplo, a obrigação de se 
apresentar para o serviço militar, permanece verdadeira mesmo que tal pessoa 
acreditasse (com ou sem razão) que jamais seria descoberta e nada tinha a 
temer pela desobediência. Além disso, enquanto a declaração de que ela tinha 
essa obrigação independe totalmente de saber se ela de fato se apresentou, a 

 
43 HART. H. L. A. O Conceito de Direito; tradução Antônio de Oliveira Sette-Câmara; revisão da tradução 
Marcelo Brandão Cipolla; revisão técnica Luiz Vergílio Dalla-Rosa. São Paulo: Ed. WMF Martins Fontes, 2009, 
p. 131. 
44 HART. H. L. A. O Conceito de Direito; tradução Antônio de Oliveira Sette-Câmara; revisão da tradução 
Marcelo Brandão Cipolla; revisão técnica Luiz Vergílio Dalla-Rosa. São Paulo: Ed. WMF Martins Fontes, 2009, 
p. 108. 
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afirmação de que alguém foi obrigado a fazer alguma coisa geralmente implica 
que realmente o fez.”45 

 

A expressão “ser obrigado” demonstra a relação de causalidade entre o resultado e suas 

motivações, sem explicitar, no entanto, nenhum caráter normativo. Somente a expressão “ter 

uma obrigação” pode dar conta deste segundo aspecto.46 

 Retomando o item 3.1, tem-se que as regras primárias (de obrigação) são, usualmente, 

apoiadas por uma pressão social séria. Isso não implica, no entanto, que “ter uma obrigação” 

por força dessas regras resulte (ou seja pressuposto) da interiorização de sentimentos de 

compulsão e pressão. No entanto, a importância e seriedade dessa pressão é o fator determinante 

para decidir se as regras são pensadas em termos de originar obrigações. Disso, decorrem outras 

duas características da obrigação: 

 
“As normas apoiadas por essa pressão mais forte são consideradas importantes 
porque se acredita serem necessárias à manutenção da vida social ou de 
alguma de suas características mais valorizadas. Normas tão obviamente 
essenciais como as que restringem o uso gratuito da violência são tipicamente 
concebidas em termos de obrigações. As normas que exigem honestidade ou 
veracidade e as que requerem o cumprimento de promessas ou compromissos, 
além das que especificam como devem agir aqueles que desempenham papéis 
ou funções de destaque no grupo social, são também vistas em termos de 
“obrigação” ou, talvez mais frequentemente, de “dever”. Em segundo lugar, 
reconhece-se em geral que a conduta exigida por essas normas, embora 
beneficie aos outros, às vezes conflita com aquilo que a pessoa vinculada por 
aquele dever deseja fazer. Assim, considera-se que as obrigações e os deveres 
envolvem caracteristicamente o sacrifício ou a renúncia, e a possibilidade 
permanente de conflito entre a obrigação ou o dever e o interesse pessoal está, 
em todas as sociedades, entre as obviedades conhecidas tanto do jurista quanto 
do moralista.”47 

 

Assim sendo, esses três fatores distinguem as normas de obrigação das demais. 

A segunda inovação de Hart pertinente para se entender o caráter obrigatório das regras 

jurídicas é a diferenciação entre os pontos de vista interno e externo, que permite não só superar 

a teoria preditiva clássica de John Austin, como, inclusive, entender a diferença entre “ser 

 
45 HART. H. L. A. O Conceito de Direito; tradução Antônio de Oliveira Sette-Câmara; revisão da tradução 
Marcelo Brandão Cipolla; revisão técnica Luiz Vergílio Dalla-Rosa. São Paulo: Ed. WMF Martins Fontes, 2009, 
p. 108. 
46 HART. H. L. A. O Conceito de Direito; tradução Antônio de Oliveira Sette-Câmara; revisão da tradução 
Marcelo Brandão Cipolla; revisão técnica Luiz Vergílio Dalla-Rosa. São Paulo: Ed. WMF Martins Fontes, 2009, 
p. 108. 
47HART. H. L. A. O Conceito de Direito; tradução Antônio de Oliveira Sette-Câmara; revisão da tradução 
Marcelo Brandão Cipolla; revisão técnica Luiz Vergílio Dalla-Rosa. São Paulo: Ed. WMF Martins Fontes, 2009, 
p. 113. 
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obrigado” e “ter uma obrigação”.48 De forma sucinta, o ponto de vista interno é aquele tido 

pelo integrante da sociedade que aceita as normas como diretrizes, independentemente de 

concordar com elas. Pode ser exemplificada por meio do “emprego de normas implícitas de 

reconhecimento pelos tribunais”49 e identificada em enunciados como “a lei diz que (…)”, 

utilizados por desde juízes até pessoas comuns. Hart nomeia essa forma de expressão 

“enunciado interno”, pois denota o ponto de vista interno, daqueles que aceitam as normas de 

reconhecimento, aplicando a regra primária específica do sistema. Em contraste, tem-se o ponto 

de vista externo, marcado pelo observador que registra o fato de que um grupo aceita aquelas 

normas sem que ele próprio as aceite. Para Hart, um exemplo de expressão que marca esse 

ponto de vista é “na Inglaterra, reconhece-se como lei tudo o que o Parlamento promulga por 

delegação da Coroa”50, sendo denominado de “enunciado externo”. Marca do ponto de vista 

externo são os membros do grupo que rejeitam as normas, se preocupando com elas apenas na 

medida em que podem sofrer consequências desagradáveis caso as violem.51 

Compreendidas as diferenças entre “ser obrigado” e “ter uma obrigação”, bem como 

entre os pontos de vista interno e externo, pode-se retornar ao tópico da validade jurídica. Isso 

porque,  

 
“o adjetivo “válida” é mais frequentemente (...) usado (...) nesses enunciados 
internos, quando se aplica a uma norma específica de um sistema jurídico uma 
norma de reconhecimento não explicitada mas aceita”.52 

 

 Ou seja, uma norma válida é aquela que satisfaz todos os requisitos presentes na norma 

secundária de reconhecimento, sendo, portanto, uma norma do sistema. Uma observação 

importante, aqui, é que a validade de uma norma não tem ligação necessária com sua eficácia, 

entendendo-se por “eficaz” a norma jurídica que é mais obedecida do que infringida. Essa 

ligação somente existe se a norma de reconhecimento do sistema incluir, em seus critérios, a 

 
48 LAMEGO, José. Hermenêutica e jurisprudência, Lisboa, Fragmentos, 1990, p. 243. 
49 HART. H. L. A. O Conceito de Direito; tradução Antônio de Oliveira Sette-Câmara; revisão da tradução 
Marcelo Brandão Cipolla; revisão técnica Luiz Vergílio Dalla-Rosa. São Paulo: Ed. WMF Martins Fontes, 2009, 
p. 132. 
50 HART. H. L. A. O Conceito de Direito; tradução Antônio de Oliveira Sette-Câmara; revisão da tradução 
Marcelo Brandão Cipolla; revisão técnica Luiz Vergílio Dalla-Rosa. São Paulo: Ed. WMF Martins Fontes, 2009, 
p. 132. 
51 HART. H. L. A. O Conceito de Direito; tradução Antônio de Oliveira Sette-Câmara; revisão da tradução 
Marcelo Brandão Cipolla; revisão técnica Luiz Vergílio Dalla-Rosa. São Paulo: Ed. WMF Martins Fontes, 2009, 
p. 117. 
52 HART. H. L. A. O Conceito de Direito; tradução Antônio de Oliveira Sette-Câmara; revisão da tradução 
Marcelo Brandão Cipolla; revisão técnica Luiz Vergílio Dalla-Rosa. São Paulo: Ed. WMF Martins Fontes, 2009, 
p. 133. 



27 

condição de que a ineficácia permanente de uma norma a retira do sistema jurídico (ao que 

Hans Kelsen chama de “dessuetude”, que é o efeito jurídico negativo do costume)53. 

 Tem-se, portanto, os principais elementos do Direito segundo Hart para este trabalho, 

que são a divisão entre regras primárias e secundárias e os fatores determinantes para que 

normas jurídicas sejam consideradas válidas, quais sejam, a soma da ideia de “ter uma 

obrigação” com o ponto de vista interno. 

 

4. O conceito de Direito e o Metaverso 

 Após a síntese dos conceitos de Metaverso e de Direito, fica claro que tanto Silvio Meira 

quanto Hart buscam elencar as principais características que compõem a respectiva forma de 

organização social por eles analisada. Em outras palavras, buscam explicar como se identificam 

(ou o que é necessário para que existam) o Metaverso e o Direito. As características, que devem 

estar presentes conjuntamente para que se fale, verdadeiramente, em Metaverso, são analisadas, 

a princípio, em separado, para fins de maior clareza. No entanto, identificado o principal ponto 

de tensão, que é a existência em uma rede descentralizada e distribuída, como a blockchain, 

todas as demais qualidades necessárias são arrastadas para a incerteza. Isso posto, passa-se 

agora à análise de compatibilidade entre as descrições, para entender se é possível afirmar que 

existe Direito (na visão hartiana) no Metaverso. 

 

4.1. Os pontos harmônicos 

De plano, é possível afirmar que a maior parte dos aspectos elencados por Silvio Meira 

estão abarcados pelo conceito de Direito de Hart. Isso porque, de certa forma, já existem em 

maior ou menor grau de similitude tanto no mundo atual físico, sendo regulados nos diversos 

sistemas jurídicos dos vários países (regulação externa), quanto nos proto-Metaversos que ainda 

engatinham, como as redes sociais, jogos e outros ambientes virtuais e figitais já elencados 

(governança interna). Em termos numéricos, nove dos dez pontos são compatíveis com a visão 

hartiana de direito sem maiores complicações. 

 
53 KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. 2º Ed., São Paulo. Martins Fontes, 1992, p. 124. 
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O Metaverso ser parte da realidade é algo que se possibilitará com tecnologias que, em 

grande parte, já existem. A Meta, citada no início deste trabalho, possui em seu portfólio de 

produtos o Oculus, que permite aos seus usuários acessar ambientes virtuais por meio da 

realidade virtual. A Snap possui os Spectacles, que permitem capturar o mundo real em vídeos 

tridimensionais para posterior visualização em VR. Ainda na temática dos óculos, houve o 

emblemático caso do Google Glass, que utilizava realidade aumentada para ampliar o mundo 

real por meio do virtual. Ou seja, as tecnologias já existem e diferentes regulações já incidem 

sobre elas, tanto externas (de governos) quanto internas das próprias empresas (por políticas e 

termos de uso), de forma que utilizá-las como parte do Metaverso não descaracteriza essas 

regras já existentes: na Europa, pode-se citar tanto o DMA quanto a General Data Protection 

Rule (GDPR), que prescrevem condutas e preveem sanções. No Brasil, tem-se a Lei Geral de 

Proteção de Dados (LGPD). Com relação à Meta e à Epic Games, por sua vez, tem-se os termos 

de uso com os quais se deve concordar e que, caso violados, permitem às empresas adotar 

diferentes medidas contra os usuários (inclusive seu banimento da plataforma). 

O mesmo pode ser dito da característica figital do Metaverso, que é algo que já vem 

sendo aplicado em diversos âmbitos diferentes, sendo parte fundamental do modelo de negócios 

de várias empresas em diferentes segmentos, como demonstrado pelo artigo da Harvard 

Business Review, anteriormente citado. Novamente, tem-se situação regulamentada, que não 

foge ao cotidiano do mundo jurídico, reconhecendo-se, em termos de regulação externa, regras 

referentes à proteção de dados, já citadas, à proteção ao consumidor, como o Código de Defesa 

do Consumidor (CDC) no caso brasileiro e a institutos de direito contratual. Ademais, em 

termos de regulação interna, há as regras das plataformas e sites que fazem uso da confluência 

entre o físico e o digital. Nesse ponto, já se pode notar uma tendência: tratando-se de governança 

interna, não há problemas flagrantes quando existe uma organização centralizadora, como 

empresas ou plataformas. Tem-se então indício da dificuldade provocada pela descentralização 

e distribuição. 

A sincronicidade, persistência e massividade do Metaverso, por sua vez, podem ser 

analisadas conjuntamente. O que se tem aqui é um desafio muito maior para a tecnologia do 

que para o Direito. Já há sincronicidade em uma série de plataformas, sites e jogos virtuais, bem 

como redes persistentes. No entanto, um sistema permanente, que seja síncrono e capaz de 

suportar um fluxo virtualmente infinito de participantes é algo inviável tecnologicamente, ao 

menos com a tecnologia em seu estado da arte. Juridicamente, no entanto, não se tem novidade, 

em sentido similar aos itens anteriores. O mesmo pode ser dito da décima característica do 
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Metaverso, que é sua sustentabilidade e economicidade. O que se discute aqui pouco tem a ver, 

diretamente, com Direito, mas sim com os desafios tecnológicos de se manter a infraestrutura 

do Metaverso. 

Por fim, as últimas características do Metaverso que não conflitam com a visão de 

Direito de Hart também podem ser analisadas conjuntamente. Trata-se do fato de o Metaverso 

ser uma economia 100% funcional, uma rede de performances criativas e uma rede de 

comunidades. Observa-se que, assim como nos tópicos anteriores, as regulações externas e 

internas já existentes são suficientes para lidar com essas características. Como exemplo das 

primeiras, tem-se os mesmos das demais qualidades analisadas e, para as segundas, citam-se as 

leis que regulam a propriedade intelectual e o trabalho, bem como as leis de concorrência e, 

novamente, as leis de proteção de dados e os institutos do direito contratual. Há, no entanto, 

uma complicação que pode decorrer dessas características, qual seja, o Metaverso ser público 

e comunitário, o que remete ao quinto aspecto do Metaverso pontuado por Silvio Meira, 

segundo o qual deve haver descentralização e distribuição. 

 Tendo Hart escrito sua obra em uma época na qual o Direito era fundamentalmente 

estatal, e, portanto, centralizado, a descentralização e distribuição podem representar a maior 

dificuldade na compatibilização das duas formas de organização social: Metaverso e Direito. 

Portanto, dedica-se a seguir à definição desses termos para, após, avaliar o seu impacto na 

possibilidade de existência do Direito hartiano no Metaverso de Silvio Meira. 

 

4.2. Descentralização e distribuição 

  Conforme explicitado anteriormente, uma definição rigorosa de Metaverso atende aos 

critérios da descentralização e distribuição. Esses termos são, ainda hoje, nebulosos para 

grande parte das pessoas, e suas denotações muitas vezes se confundem. Portanto, é necessário 

esclarecê-los para depois analisar o porquê, prima facie, podem aparentar problemáticos à 

definição hartiana de Direito. 

 Conforme já exposto, descentralização é o oposto de centralização. Sistemas 

centralizados são os tradicionais, contando com a configuração cliente-servidor. Essa dinâmica 

unifica o controle do sistema e todas as suas operações a uma autoridade central, que é o 
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servidor, do qual todos os usuários do sistema em questão, os clientes, dependem.54 Para fins 

ilustrativos, tem-se como exemplo de sistema centralizado o site do Wikipedia. 

 
Figura 2: Visualização do modelo centralizado 

 
Fonte: Baran (1964, p. 2)55 

Os sistemas descentralizados, por sua vez, são aqueles nos quais o controle se espalha, 

existindo diversos nós (nodes)56 conectados entre si que realizam o processamento dos dados e 

a integração das informações recebidas. Trata-se, segundo afirma Jean-Philippe Vergne, da 

“ampla dispersão da capacidade de trocar dados e informações dentro dos sistemas de 

comunicação”.57 Nota-se que nos sistemas descentralizados ainda há a divisão entre nós de 

servidores e de clientes. 

 
Figura 3: Visualização do modelo descentralizado 

 
Fonte: Baran (1964, p. 2)58 

 

 Por fim, tem-se o modelo distribuído, no qual o poder computacional é espalhado por 

todos os nós da rede, ou seja, todos os computadores que a acessam, eliminando os nós 

servidores. Os usuários do sistema veem as informações como um “sistema único e coerente”, 

uma vez que os dados são replicados em todos os nós. Um sistema distribuído é mais difícil de 

 
54 MORAES, Enio. Sistema Centralizado vs Distribuído vs Descentralizado. LinkedIn. Disponível em: 
<https://www.linkedin.com/pulse/sistema-centralizado-vs-distribu%C3%ADdo-descentralizado-enio-
moraes/?trk=pulse-article&originalSubdomain=pt> Acesso em: 25 de outubro de 2022  
55 BARAN, Paul. On distributed communications. RAND Corp No. RM3420PR, Santa Monica, CA. Disponível 
em: <www.rand.org/pubs/research_memoranda/RM3420.html> Acesso em 07 de setembro de 2022. 
56 Segundo o portal da Binance, “A definição do que é um node (nó) pode variar de acordo com o contexto usado. 
Quando se trata de redes de computadores ou de telecomunicações, nodes oferecem propostas diferentes, agindo 
tanto como um ponto de redistribuição ou um terminal de comunicação. Normalmente, um node é representado 
como dispositivo de uma rede física, mas existem alguns casos específicos em que nodes virtuais são usados. De 
forma simples, um node de rede é o ponto onde uma mensagem pode ser criada, recebida ou transmitida.” - O 
que são os nodes?. Binance. Disponível em: <https://academy.binance.com/pt/articles/what-are-nodes> Acesso 
em 25 de outubro de 2022. 
57 VERGNE, Jean-Philippe. Decentralized vs. Distributed Organization: Blockchain, Machine Learning and the 
Future of the Digital Platform. Organization Theory, 1(4), 2020, p. 4. Disponível em: 
<https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2631787720977052> Acesso em 07 de setembro de 2022. 
58 BARAN, Paul. On distributed communications. RAND Corp No. RM3420PR, Santa Monica, CA, p. 2. 
Disponível em: <www.rand.org/pubs/research_memoranda/RM3420.html> Acesso em 07 de setembro de 2022. 
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se estabelecer do que os centralizados, concentrados e descentralizados, mas é mais acessível, 

resiliente e possui capacidade virtualmente ilimitada.59 

 
Figura 4: Visualização do modelo distribuído 

 
Fonte: Baran (1964, p. 2)60 

A figura abaixo, de Jean-Philippe Vergne, coloca em perspectiva as quatro diferentes 

configurações possíveis e, com isso, as distinções entre os conceitos de descentralização, 

centralização, concentração e distribuição. Nela, quanto mais escuro o círculo, mais 

concentrado é o processo de tomada de decisões. As linhas pontilhadas, por sua vez, 

representam os integradores de informação, enquanto as sólidas simbolizam reporte 

hierárquico.61 Nota-se que, no modelo distribuído e descentralizado não há hierarquia nem 

concentração. 

 
Figura 5: A Descentralização e Distribuição da Organização 

 
Fonte: JP Vergne (2020)62 

 
59 O que são bases de dados centralizadas, descentralizadas e distribuídas? Foxbit. Disponível em: 
<https://foxbit.com.br/blog/diferenca-entre-as-bases-de-dados-blockchain/> Acesso em: 27 de outubro de 2022. 
60 BARAN, Paul. On distributed communications. RAND Corp No. RM3420PR, Santa Monica, CA, p. 2. 
Disponível em: <www.rand.org/pubs/research_memoranda/RM3420.html> Acesso em 07 de setembro de 2022. 
61 VERGNE, Jean-Philippe. Decentralized vs. Distributed Organization: Blockchain, Machine Learning and the 
Future of the Digital Platform. Organization Theory, 1(4), 2020, p. 7. Disponível em: 
<https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2631787720977052> Acesso em 07 de setembro de 2022. 
62 VERGNE, Jean-Philippe. Decentralized vs. Distributed Organization: Blockchain, Machine Learning and the 
Future of the Digital Platform. Organization Theory, 1(4), 2020, p. 7. Disponível em: 
<https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2631787720977052> Acesso em 07 de setembro de 2022. 
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 Silvio Meira afirma, em seu artigo, que o Metaverso deve ser descentralizado e 

distribuído simultaneamente porque essas características permitem a abertura no acesso e na 

tomada de decisões, além de prevenir a censura de membros ou suas ações.63 De forma a 

exemplificar o funcionamento de um sistema ou organização que seja ao mesmo tempo 

distribuído e descentralizado (Decentralized-distributed organizations - “De-Di”), como é a 

blockchain, JP Vergne discorre, com base na figura acima, que essas organizações maximizam 

o número de informação disponível a cada integrador (7), mantendo o número de canais 

necessários para cada um a um nível mínimo (3). Explica, ainda, que a tomada de decisões deve 

decorrer de protocolos não hierarquizados que permitam aos integrantes atingir um consenso, 

uma vez que não há uma autoridade responsável por decidir. De forma a esclarecer essa forma 

de organização, dá o seguinte exemplo: 

 
“As a thought experiment meant to provide an illustration (Kornberger & 
Mantere, 2020), think of your car being parked idle while you sit at home or 
in the office. To leverage this idle asset, you consider renting it out 9–5, 
Monday–Friday, to local residents running brief errands. The difficulty is 
finding strangers whom you would trust to safely drive your car and return it 
by 5 p.m. Without such trust, this rental transaction, typical of the ‘sharing 
economy’, cannot happen. A now typical solution involves starting a 
(centralized-distributed) platform business that charges a fee to match short-
term drivers with car owners. It provides insurance and a twoway user rating 
system, thereby acting as the centralized, trusted authority behind the two 
sided matchmaking platform. That is what Uber would look like if it adopted 
a genuine ‘sharing economy’ model. An alternative solution is to create 
decentralized trust among peers to remove the need for centralized 
communications to match drivers with riders. To create such trust, members 
agree to stake currency as collateral in an escrow account before driving 
around. In the event of a dispute, a protocol conscripts a few community 
members who act as witnesses (e.g., to examine available data, such as 
whether the car has a new scratch) and referees (e.g., to vote on a proposed 
course of action regarding the release of the collateral). The probability of 
being conscripted correlates with one’s accumulated reputation, visible to all 
and reflective of each member’s prior organizational commitment. Every 
transaction is recorded publicly alongside data on hourly rates, images of pre-
existing damage and reputation ratings. The experience would be similar to 
using Uber but without Uber Technologies Inc. acting as intermediary to 
collect a 25% commission.”64 

 

Em resumo, redes distribuídas e descentralizadas permitem a entrada de qualquer pessoa 

e o seu acesso às informações e, ainda, a contribuição para a tomada de decisões. Ademais, 

 
63 MEIRA, Silvio. Definindo “o” Metaverso. Silvio Meira. 2022. Disponível em: 
<https://silvio.meira.com/silvio/definindo-o-metaverso/> Acesso em 22 de agosto de 2022. 
64 VERGNE, Jean-Philippe. Decentralized vs. Distributed Organization: Blockchain, Machine Learning and the 
Future of the Digital Platform. Organization Theory, 1(4), 2020, p. 8. Disponível em: 
<https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2631787720977052> Acesso em 07 de setembro de 2022. 
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como pontuado por Silvio Meira, é eficaz contra a censura ou proibições, uma vez que ninguém 

detém autoridade formal para fazê-las. Novamente, isso deve ser consensualizado pelo grupo. 

Finalmente, a distribuição quer dizer que qualquer membro pode ser um tomador de decisão, 

enquanto a descentralização significa que cada membro tem igual acesso aos dados e 

informações. 

A distribuição e descentralização do Metaverso não só permitem que ele seja uma rede 

comunitária e aberta, independente de organizações centrais, como empresas, como também 

permitem que ele exista fora de qualquer jurisdição, minando a capacidade dos Estados de 

regulá-lo e fiscalizá-lo. À vista disso, William Magnuson, em sua obra Blockchain Democracy: 

Technology, Law and the Rule of the Crowd, dedica um capítulo inteiro a explicar as razões 

pelas quais a blockchain se enquadra em uma zona de penumbra, segundo a visão de Hart de 

textura aberta. O autor utiliza o clássico exemplo hartiano da placa que determina “no vehicles 

in the park”65, equiparando-o ao caso das tecnologias blockchain. Essencialmente, a 

descentralização traz, segundo Magnuson, dificuldades quanto à tomada de decisões e 

responsabilização, ilustrada pela pergunta: “Quem eu processo se quiser processar a 

Bitcoin?”66. Trata-se, em primeiro lugar, de um problema de categorização: a blockchain é um 

título, uma moeda, uma mercadoria, um bem, todos ao mesmo tempo, ou nenhum deles? Em 

segundo lugar, tem-se um problema de monitoramento, afinal, mesmo que se decida em qual 

categoria a blockchain se enquadra, garantir que os participantes estão obedecendo às regras é 

um grande desafio posto pela descentralização. Finalmente, ainda que se tenha determinadas as 

regulações aplicáveis e definidos os meios de fiscalização, existe uma terceira dificuldade que 

diz respeito à aplicação. Isto é, como se punir os infratores, uma vez que o próprio 

funcionamento do sistema pressupõe sua dispersão em diversos atores.67 Em suma, as 

características da blockchain fazem com que não haja nenhuma lei aplicável com total clareza, 

diretamente e em sua totalidade. 

 
65 Trata-se de um exemplo hipotético criado por Hart para demonstrar que há casos em que a aplicação da lei não 
é clara, sendo esses casos uma “zona de penumbra”. Em se tratando da placa que proíbe veículos no parque, é 
claro que não se pode dirigir um carro. Mas quando se pensa em um skate, uma cadeira de rodas, uma patinete 
elétrica ou mesmo um carrinho de bebê, essa aplicação não é evidente. Pela definição de dicionário do que é um 
veículo, todos estes seriam proibidos. No entanto, ao se analisar a intenção da lei, que é proteger os pedestres, 
alguns destes poderiam ser permitidos mesmo sendo, gramaticalmente, veículos. 
66 MAGNUSON, William. Blockchain Democracy: Technology, Law, and the Rule of the Crowd. Cambridge 
University Press, 2020, p. 153. 
67 MAGNUSON, William. Blockchain Democracy: Technology, Law, and the Rule of the Crowd. Cambridge 
University Press, 2020, p. 153 e 154. 
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No mesmo sentido, Adam Greenfield afirma em “Radical Technologies: The Design of 

Everyday Life” que a arquitetura da blockchain da Ethereum, que funciona como uma 

plataforma descentralizada e peer-to-peer, utiliza a capacidade computacional agregada de cada 

computador individualizado que acessa a rede, existindo sem um servidor central e sem 

presença física em nenhuma jurisdição, de forma que não há forma para falhas no sistema.68 

Segundo o autor, 

 
“Isto não é particularmente eficiente, mas confere pelo menos uma vantagem 
significativa para aplicações que contornam a lei, como o compartilhamento 
de arquivos: quando a funcionalidade é manchada em toda a rede, nenhuma 
jurisdição pode suprimi-la, por mais que queira.”69 

 

Diante da dificuldade imposta pela descentralização e distribuição das redes blockchain, 

os Estados recorrem a diferentes meios para tentar regulá-las, muitas vezes buscando similitude 

com elementos já prescritos pelo Direito estatal. Um exemplo disso é o teste de Howey70, 

utilizado pela Securities and Exchange Commission (SEC) nos Estados Unidos e pela Comissão 

de Valores Mobiliários (CVM), no Brasil, para categorizar criptoativos (que existem em redes 

blockchain) segundo o leque de opções já existentes e conhecidas pelo Estado. Ou seja, pode-

se imaginar que alternativa similar para regulação estatal sobre a blockchain, retomando a 

terminologia de Yeung e Chacon, venha ser aplicada aos demais aspectos já elencados. Desse 

modo, a descentralização e distribuição podem representar grande desafio para a aplicação do 

conceito de Direito de Hart no Metaverso, afinal, o autor escreveu sua obra em uma realidade 

 
68 GREENFIELD, Adam. Radical Technologies: The Design of Everyday Life. Brooklyn, NY: Verso, 2017, p. 
148. 
69 GREENFIELD, Adam. Radical Technologies: The Design of Everyday Life. Brooklyn, NY: Verso, 2017, p. 
149. 
70 Segundo a definição de Nathan Reiff, da Investopedia, “O Teste Howey refere-se à SEC v. W.J. Howey Co., 
que chegou à Suprema Corte em 1946. A Howey Company vendeu terrenos de citricultura para compradores na 
Flórida, que então arrendariam o terreno de volta à Howey. Os funcionários da empresa cuidariam dos pomares e 
venderiam as frutas em nome dos proprietários. Ambas as partes dividiam a receita. A maioria dos compradores 
não tinha experiência na agricultura e não eram obrigados a cuidar da terra por conta própria. 

Howey havia falhado em registrar as transações e a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) 
interveio. A decisão final do tribunal determinou os acordos de arrendamento qualificados como contratos de 
investimento. 

Ao fazer isso, a Suprema Corte estabeleceu quatro critérios para determinar se existe um contrato de 
investimento. Um contrato de investimento é: 1. Um investimento de dinheiro; 2. Em uma empresa comum; 3. 
Com a expectativa de lucro; 4. A ser derivado dos esforços de outros. 

No caso de Howey, os compradores dos pomares cítricos da Flórida viram as transações como valiosas 
principalmente porque a mão-de-obra e a experiência foram fornecidas por outros. Os compradores só precisavam 
investir capital para ter acesso a um fluxo de renda. Isto classificou a transação como um contrato de investimento 
sob o que agora é conhecido como Howey Test e, portanto, precisava ser registrado junto à SEC.”. Disponível em: 
<https://www.investopedia.com/terms/h/howey-test.asp> Acesso em 27 de outubro de 2022. 
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na qual a ausência do Estado decorrente de uma rede figital, distribuída e descentralizada não 

era um problema sequer imaginável. 

 Isso compromete todas as demais características do Metaverso, que, quando observadas 

isoladamente, podem harmonizar com o conceito de Direito de Hart. Afinal, caso a existência 

em rede descentralizada e distribuída constitua óbice à compatibilidade de ambos, tudo o que 

existe nessa rede é arrastado ao desacordo. Isso porque a sua clareza de enquadramento legal 

seria minada, ao se perderem as referências às diferentes regras primárias exemplificadas 

anteriormente, o que não aconteceria caso essas características existissem em um vácuo, 

independentes uma das outras. No entanto, como já estabelecido, o Metaverso precisa das dez 

qualidades simultaneamente, de forma que a sua existência em rede distribuída e 

descentralizada arrasta as demais características para a zona de penumbra. 

Isso posto, o ponto chave da análise sobre a possibilidade da existência do Direito 

conceituado por Hart no Metaverso definido por Silvio Meira é a ponderação sobre a 

necessidade do Estado, ou de autoridade central de papel equivalente. Em outras palavras, trata-

se da governança do Metaverso. 

 

4.3. Governança no Metaverso 

 Para analisar a importância de um sistema de governança no Metaverso, recorre-se a 

duas perspectivas distintas, que podem promover uma maior compreensão sobre a aplicação do 

Direito hartiano em uma rede descentralizada e distribuída. A primeira delas é a análise do 

funcionamento da governança interna nas blockchains atualmente, para determinar se são 

compatíveis com a teoria de Hart. Neste ponto, recorre-se primariamente ao artigo “Why do 

public blockchain need formal and effective governance mechanisms?”, de Karen Yeung e 

David Galindo Chacon. 

 A segunda forma de análise é uma comparação entre o entendimento de Hart sobre o 

Direito Internacional, que era um ponto de incerteza à época em que “O Conceito de Direito” 

foi escrito, com as blockchains atualmente. Hart defendia que o Direito Internacional consiste 

apenas em regras primárias, rejeitando a ideia de que haja regras secundárias nessa seara. 

Resguardadas as proporções, essa tensão é similar à de redes descentralizadas e distribuídas: a 

ausência de meios de se identificar as regras válidas, de uma autoridade central, ou de 

organismos jurídicos que façam cumprir as determinações legais.  Dessa forma, recorre-se nesse 
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ponto a duas obras distintas, que são “The Concept of International Law in the Jurisprudence 

of H.L.A. Hart”, de Mehrdad Payandeh, e “H.L.A. Hart on International Law”, de Anthony H. 

Lesser. 

 

4.3.1. A governança interna das Blockchains 

Inicia-se a análise com a governança interna das blockchains. De imediato, é 

fundamental ressaltar que a concepção de Metaverso de Silvio Meira pressupõe uma rede 

distribuída e descentralizada, tal qual a blockchain, que seja ao mesmo tempo pública e 

comunitária. Ou seja, não se trata de redes de blockchain controladas pelo Estado, tal qual 

ocorre em Malta71, ou controlada por empresas. Em ambos esses casos, existe uma autoridade 

centralizadora, que pode determinar as regras e procedimentos a serem seguidos. As redes 

públicas, por outro lado, que são também denominadas de “unpermissioned” ou “permission-

less”, não possuem governança interna legítima e efetiva.72 Isso é decorrência direta do 

funcionamento da primeira blockchain, que surgiu com a Bitcoin, criado por Satoshi Nakamoto, 

que previa uma rede dependente apenas de seu código, sem a necessidade de terceiros 

tradicionais como o Estado ou instituições financeiras. 

Não é isso o que se verifica na realidade. Ensinam Yeung e Chacon que, 

 
“na prática, a operação e manutenção da blockchain da Bitcoin não depende 
exclusivamente do código, mas depende de formas 'híbridas' de controle, 
incluindo mecanismos técnicos na forma de código de software, mas também 
através da competição econômica (através dos custos econômicos e incentivos 
à mineração), hierarquia informal (através dos desenvolvedores que têm 
direitos de acesso privilegiados para alterar o protocolo central) e participação 
do usuário (por ‘nodes’ na decisão de adotar ou não adotar e implementar 
atualizações de software). Outros têm demonstrado vividamente que a 
governança interna do Bitcoin está cheia de política e depende das estruturas 
sociais e da influência e tomada de decisões humanas (e sua inevitável 
fragilidade) a fim de manter e sustentar as operações da Bitcoin.”73 

 

 
71 O governo de Malta lançou o projeto “Blockchain Island”, tornando a ilha no primeiro país com um quadro 
regulatório voltado às redes blockchain, criptomoedas, ICOs e DLTs. Além de atrair fintechs e corretoras de 
criptoativos à sua jurisdição, pretende registrar documentos governamentais oficiais, como diplomas educacionais 
na blockchain. 
72 YEUNG, Karen, CHACON, David Galindo. Why do public blockchains need formal and effective internal 
governance mechanisms? European Journal of Risk Regulation. vol. 10, no. 2, p. 3. 
73 YEUNG, Karen, CHACON, David Galindo. Why do public blockchains need formal and effective internal 
governance mechanisms? European Journal of Risk Regulation. vol. 10, no. 2, p. 4. 
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Ou seja, não só estão ausentes estruturas formais de governança, como a “lei do código” 

pensada para a blockchain não se traduz da teoria para a prática: as decisões não são pautadas 

apenas no que determina o código, sendo tomadas pelo grupo de desenvolvedores principais, o 

que se traduz em uma estrutura hierárquica informal, concentrada em indivíduos que não são 

passíveis de responsabilização. Isso pode ser um entrave inclusive para a descentralização e 

distribuição dessas redes, que tem nos desenvolvedores seniores um ponto centralizador e a 

criação de hierarquia para a tomada de decisões.74 Segundo Nigel Dodd, a operação de minerar 

Bitcoins pode ser entendida como “socialmente matizada e politicamente carregada”.75  

Entendimento similar é o de Yeung e Chacon, que afirmam que o código não é a única 

forma de governança, estéril e determinante como os defensores do sistema de blockchain 

fazem parecer ser em seus discursos: 

 
“O exame da forma como as blockchains do Bitcoin e Ethereum têm 
funcionado na prática revela que a realidade é muito mais confusa e 
dependente de mecanismos sociais em conjunto com mecanismos técnicos de 
controle do que o mantra (e ideologia) do “código é lei” que é 
convencionalmente utilizado para descrever a modalidade primária 
(exclusiva) através da qual as blockchains públicas são governadas 
internamente.”76 

 

No mesmo sentido, reforçando a visão de que o código não é suficiente para 

compreender a governança interna dos sistemas de blockchain, Filippi e Loveluck afirmam: 

 
“A governança do projeto Bitcoin depende quase exclusivamente de seus 
líderes, emprestando crédito à visão de que a produção de pares pode muitas 
vezes levar à formação de oligarquias organizacionais (Shaw & Hill, 2014). 
Mais especificamente, em termos clássicos weberianos - e como pode ser 
observado frequentemente em comunidades on-line - a governança do Bitcoin 
consiste em uma forma de dominação baseada na autoridade carismática 
(O'Neil, 2014), em grande parte fundada em presumíveis conhecimentos 

 
74 Jimmy Song, ex-programador da Bitcoin Core e um dos responsáveis pela arquitetura da Paxos, afirma que a 
própria Ethereum é uma rede centralizada, uma vez que a Ethereum Foundation fez uma grande pré-mineração de 
Ether antes de publicizar sua blockchain, atuando como um banco central que regula a liberação da criptomoeda 
na rede, tudo de acordo com as ordens do criador do sistema, Vitalik Buterin. O mérito dessas afirmações não será 
discutido neste trabalho, pois fogem ao seu escopo. Elas servem apenas para demonstrar a complexidade na 
determinação de redes efetivamente distribuídas e descentralizadas. Para todos os fins, entende-se a blockchain da 
Ethereum como uma delas. As afirmações de Song podem ser encontradas em: 
<https://www.moneytimes.com.br/ultra-sound-money-e-puro-marketing-diz-jimmy-song-sobre-ethereum/> e 
<https://cointelegraph.com.br/news/ethereum-is-centralized-smart-contracts-are-stupid-and-regulation-for-
bitcoin-is-just-blah-blah-blah-jimmy-song> Acesso em 05 de novembro de 2022. 
75 DODD, Nigel. ‘The Social Life of Bitcoin’. Theory, Culture & Society. 2018, p. 46, Apud YEUNG, Karen, 
CHACON, David Galindo, op. cit., p. 5. 
76 YEUNG, Karen, CHACON, David Galindo. Why do public blockchains need formal and effective internal 
governance mechanisms? European Journal of Risk Regulation. vol. 10, no. 2, p. 6. 
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técnicos especializados. (...) Não se pode se livrar da política apenas através 
da tecnologia, porque a governança de uma tecnologia está - em si - 
inerentemente ligada a uma ampla gama de dinâmicas de poder.”77 

 

Feitas essas observações, é possível analisar se o conceito de Direito de Hart se aplica 

às redes públicas, distribuídas e descentralizadas. Ou seja, se os elementos do Direito estão 

presentes de maneira satisfatória nesses sistemas.  

Aqui, discorda-se da conclusão atingida por Yeung e Chacon, que defendem ser o 

código fonte da blockchain, que é aberto e pode ser baixado em qualquer computador, as regras 

primárias de um sistema de governança interna, uma vez que este determina como o sistema 

funcionará por meio de seus protocolos. O código fonte, na verdade, melhor corresponde ao 

direito legislado, de forma que a comparação mais adequada é com o texto da lei. Isso porque, 

Hart define a própria teoria como uma sociologia descritiva, fazendo com que haja uma 

diferença entre a lei positiva e o Direito que dela se extrai, tendo, nesse ponto, grande 

importância a interpretação. O autor defende que a legislação consiste em “certezas 

comunicáveis através da linguagem geral dotada de autoridade”78. Ela é comparada, na 

literatura tradicional, com os precedentes, que são meros exemplos dotados de autoridade. No 

entanto, Hart defende que a diferença entre ambos é muito menos firme do que aparenta. Versa 

o autor que: 

 
“Qualquer que seja a estratégia escolhida para a transmissão de padrões de 
comportamento, seja o precedente ou a legislação, esses padrões, por muito 
facilmente que funcionem na grande massa de casos comuns, se mostrarão 
imprecisos em algum ponto, quando sua aplicação for posta em dúvida; terão 
o que se tem chamado de textura aberta.”79 

 

Ou seja, retoma-se aqui o ponto levantado por William Magnuson do problema da 

penumbra. As leis não se aplicam perfeitamente a todos os casos, apenas aos mais simples. Nos 

casos difíceis, há um exercício de interpretação para que se analise a subsunção da regra ao 

fato. Transportando a teoria de Hart à realidade do Metaverso, pode-se dizer que o mesmo 

 
77 FILLIPI, Primavera, LOVELUCK, Benjamin. The invisible politics of Bitcoin: governance crisis of a 
decentralised infrastructure. Harvard University Press, 2016. Disponível em: 
<https://policyreview.info/articles/analysis/invisible-politics-bitcoin-governance-crisis-decentralised-
infrastructure> Acesso em 28 de outubro de 2022. 
78 HART. H. L. A. O Conceito de Direito; tradução Antônio de Oliveira Sette-Câmara; revisão da tradução 
Marcelo Brandão Cipolla; revisão técnica Luiz Vergílio Dalla-Rosa. São Paulo: Ed. WMF Martins Fontes, 2009, 
p. 163. 
79 HART. H. L. A. O Conceito de Direito; tradução Antônio de Oliveira Sette-Câmara; revisão da tradução 
Marcelo Brandão Cipolla; revisão técnica Luiz Vergílio Dalla-Rosa. São Paulo: Ed. WMF Martins Fontes, 2009, 
p. 166. 
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ocorreria com o código, que deve ser interpretado pelos usuários (os nós) e desenvolvedores, 

uma vez que, ainda que determinados fatores sejam pré-programados, ao final são os 

utilizadores daquele sistema que atuam segundo entendem da codificação e os programadores 

que determinam os smart contracts a serem executados, também com base no que entendem do 

código fonte. 

Isso justifica, inclusive, o porquê o mantra de que “o código é a lei”, propagado pelos 

criadores e entusiastas das redes blockchain, não é totalmente válido enquanto analisado sob a 

perspectiva hartiana, uma vez que utilizam, erroneamente, “lei” como sinônimo de “regra”. 

Por outro lado, aceitam-se, em parte, as soluções oferecidas por Yeung e Chacon quanto 

às regras secundárias. Há casos em que existe mais de uma versão do software disponível, o 

que pode gerar problemas. Há dois casos emblemáticos que ilustram essa hipótese: a diferença 

de interpretação entre as versões 0.7 e 0.8 do software do Bitcoin, que em 2013 criou um hard 

fork80 acidental na blockchain, e o ataque à Organização Autônoma Descentralizada 

(decentralized autonomous organization - DAO)81 na rede do Ethereum, que também originou 

um hard fork. De forma muito resumida, o incidente no Bitcoin fazia com que os softwares 

interpretassem a blockchain de maneira distinta a depender da versão adotada, mostrando mais 

ou menos transações. O ataque ao DAO da Ethereum, por sua vez, foi realizado por um hacker 

que utilizou uma lacuna nas regras dos smart contracts daquela rede para tomar grande quantia 

monetária. No primeiro caso, a solução teve de ser atingida por consenso entre os usuários da 

blockchain da Bitcoin, que concordaram em retornar à versão 0.7, ainda que isso representasse 

perda para algumas companhias e alguns indivíduos, que tiveram operações registradas na 

versão 0.8.82 No segundo caso, foi proposto um soft fork83 na blockchain da Ethereum, de forma 

 
80 Segundo o glossário da Cryptopedia, da Gemini, “um hard fork é uma atualização de software que não é 
compatível com versões anteriores. No contexto da tecnologia de blockchain, um hard fork acontece quando novas 
regras são introduzidas no código da blockchain que não são compatíveis com as regras do código anterior. Se 
os nós da rede não atualizarem seu software, eles não poderão se comunicar com os nós que atualizaram seu 
software. Isto às vezes resulta na divisão da blockchain em duas redes - uma que opera com as regras antigas e 
outra que opera com as regras novas e atualizadas. Por exemplo, o Bitcoin Cash surgiu após um hard fork da 
blockchain da Bitcoin.” Disponível em: <https://www.gemini.com/cryptopedia/glossary#soft-fork> Acesso em 29 
de outubro de 2022. 
81 Segundo a Cryptopedia, da Gemini, “uma organização autônoma descentralizada é uma cooperativa baseada 
em blockchain que pertence coletivamente a seus membros, com regras definidas e executadas através de código”. 
Disponível em: <https://www.gemini.com/cryptopedia/the-dao-hack-makerdao#section-what-is-a-dao> Acesso 
em 29 de outubro de 2022. 
82 MAGNUSON, William. Blockchain Democracy: Technology, Law, and the Rule of the Crowd. Cambridge 
University Press, 2020, p. 43. 
83 Segundo o Glossário da Cryptopedia, da Gemini, “um soft fork é uma atualização de software de uma blockchain 
que é retrocompatível, o que significa que um pedaço de software que foi submetido a um soft fork permanece 
interoperável com seu antigo sistema preexistente. Isto significa que os nós podem continuar a se comunicar com 
os nós que não tenham sido atualizados. Por outro lado, se uma cadeia de bloqueio for submetida a um hard fork, 
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a se evitar futura participação na rede pelo hacker. Não houve consenso, no entanto, obrigando 

a realização de um hard fork, que resultou em duas blockchains completamente distintas: 

Ethereum Classic, sendo a rede anterior, e Ethereum, criada após o hard fork.84 

Isso se relaciona com o conceito de Hart de Direito na medida em que as blockchains, 

inclusive os da Bitcoin e da Ethereum, não possuem regras secundárias de reconhecimento. Ou 

seja, não há nenhuma regra secundária que indique qual seja, de fato, a regra primária aplicável. 

Nakamoto, em seu paper de criação da Bitcoin, propunha que a “longest chain rule” garantiria 

que a maior sequência na blockchain seria a utilizada, porque: 

 
“A cadeia mais longa não só serve como prova da sequência de eventos 
testemunhados, mas também prova que ela veio do maior pool de energia de 
CPU. Enquanto a maioria da potência da CPU for controlada por nós que não 
estão cooperando para atacar a rede, eles gerarão a cadeia mais longa e os 
atacantes mais velozes. A rede em si requer uma estrutura mínima. As 
mensagens são transmitidas na base do melhor esforço, e os nós podem sair e 
voltar a entrar na rede à vontade, aceitando a mais longa cadeia de prova de 
trabalho como prova do que aconteceu enquanto eles estiveram fora.”85 

 

No entanto, não se trata verdadeiramente de uma regra, mas sim de um padrão de 

comportamento esperado dos usuários por ser economicamente mais benéfico86, já que a cadeia 

mais longa em uso é tida como mais segura, enquanto os custos e riscos de se utilizar uma 

cadeia menor são elevados.  E isso se demonstra nos casos concretos já ocorridos: no da Bitcoin, 

tratou-se de mero consenso dos usuários para preservar a rede, enquanto no da Ethereum o 

consenso falhou e a sequência válida não foi identificada cabalmente, resultando em uma 

bifurcação. 

Dessa forma, é possível afirmar que não há regra de reconhecimento em redes 

descentralizadas e distribuídas, não havendo autoridade que identifique de forma concludente 

o código a regra primária a ser adotada, seja ela o código, como na visão de Yeung e Chacon, 

 
somente os novos blocos gerados posteriormente serão reconhecidos como válidos. Como resultado, os soft forks 
geralmente implicam em mudanças de protocolo menos drásticas do que os hard forks.” Disponível em: 
<https://www.gemini.com/cryptopedia/glossary#soft-fork> Acesso em 29 de outubro de 2022. 
84 What Was The DAO? Cryptopedia, 2022. Disponível em: <https://www.gemini.com/cryptopedia/the-dao-
hack-makerdao> Acesso em 29 de outubro de 2022. 
85 NAKAMOTO, Satoshi. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Disponível em: 
<https://bitcoin.org/bitcoin.pdf> Acesso em 29 de outubro de 2022. 
86 YEUNG, Karen, CHACON, David Galindo. Why do public blockchains need formal and effective internal 
governance mechanisms? European Journal of Risk Regulation. vol. 10, no. 2, p. 10. 
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seja ela a interpretação que dele se extrai. Falha-se assim a identificação da primeira 

característica essencial do conceito de Direito hartiano. 

Com relação às regras de alteração, tem-se cenário parecido: não há nenhuma 

determinação nas blockchains sobre como e em quais situações a regra primária deve ser 

alterada. Como já exposto, Yeung e Chacon afirmam que as redes de blockchain funcionam 

com base em hierarquias informais, com alguns desenvolvedores tendo acesso mais amplo ao 

código fonte, podendo modificá-lo. Exemplificam a ausência dessas regras por meio do caso 

da Constantinople fork, da Ethereum, que teve sua implementação suspensa por decisão dos 

desenvolvedores mais experientes. Desse modo, afirmam que 

 
“Os desenvolvedores principais têm poder informal para iniciar uma mudança 
no código. Mas mesmo que eles emitam uma atualização de software, isto não 
garante que este código atualizado será implementado: porque cabe em última 
instância aos nós de computação e aos mineradores decidir se desejam 
implementar as atualizações de software propostas.”87 

  

Portanto, as blockchains falham em atender ao segundo tipo de regra secundária, que 

são as regras de alteração. 

 Por fim, tem-se as regras de julgamento, que segundo Yeung e Chacon, também estão 

ausentes nas redes de blockchain. Esclarecem que, tecnicamente, “as regras primárias do código 

do software não podem ser “violadas” porque são de natureza auto executória. (...) Elas são 

simplesmente executadas de acordo com os termos do código”. Ainda assim, em casos 

conflituosos, não há autoridade com o poder de resolver disputas, como ficaria evidente nos 

casos acima elencados. Esses casos conflituosos comprovam, inclusive, não ser o código fonte 

uma regra no sentido hartiano, uma vez que sua aplicação nem sempre ocorre como puramente 

escrito. No caso do defeito do software responsável pela blockchain da Bitcoin, a decisão de 

retornar à versão antiga não partiu de alguma autoridade, mas de uma decisão coletiva dos 

usuários, o que não é previsto em lugar algum. Caso fosse, poder-se-ia falar em regra de 

julgamento que determina que o consenso dos usuários é determinante. No caso da Ethereum, 

os desenvolvedores que supostamente teriam a autoridade tiveram sua decisão ignorada, dando 

origem ao hard fork que perdura até hoje. 

 
87 YEUNG, Karen, CHACON, David Galindo. Why do public blockchains need formal and effective internal 
governance mechanisms? European Journal of Risk Regulation. vol. 10, no. 2, p. 11. 
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Embora essas observações sejam precisas ao tempo presente, com as redes blockchain 

tanto do Bitcoin quanto do Ethereum tendo falhado em determinar uma autoridade competente 

para resolver disputas, tem-se hoje exceções importantes. A primeira delas são as blockchains 

editáveis. Em termos simples, trata-se de redes blockchain que podem ser editadas por um 

indivíduo, grupo de indivíduos ou organizações pré-determinadas, alterando-se blocos passados 

para corrigir erros humanos ou se adequar às regulações externas. Há, aqui, no entanto, uma 

questão relevante: blockchains editáveis são apenas possíveis em redes “permissioned”, ou seja, 

que não são públicas e comunitárias, sendo centralizadas, como consultorias, bancos ou 

empresas. Notadamente, o sistema de blockchains editáveis foi patenteado originalmente por 

uma consultoria, a Accenture.88 Isso faz com que esse tipo de rede, embora relevantes, não se 

apliquem nesta análise, que orbita as redes “unpermissioned”. 

Há, ainda, as blockchains programáveis, tais quais o da Ethereum, que oferecem uma 

outra possível solução para a ausência de regras secundárias: os contratos inteligentes (smart 

contracts). Esses são equivalentes aos contratos físicos, tradicionais, no sentido que vinculam 

as partes. No entanto, nas blockchains, vinculam todos os seus participantes e, sendo 

programáveis por código, têm execução automática e imediata assim que preenchida as 

condições para o seu acionamento. No Direito Brasileiro, poderia ser comparado ao Termo, que 

é um evento futuro e certo que condiciona os efeitos do negócio jurídico. Nisso se diferenciam 

de contratos físicos, nos quais a assinatura de uma parte não implica, obrigatoriamente, no 

cumprimento do que fora acordado (não à toa, há inúmeras ações judiciais por descumprimento 

contratual em trâmite nos tribunais).  

Dessa forma, a despeito da ausência de implementação desses mecanismos com o 

sentido acima descrito, evidenciados pelas falhas anteriormente elencadas, existe a 

possibilidade de se fazê-lo, graças ao seu funcionamento baseado em contratos inteligentes. 

Aplicando-se a ideia de contratos inteligentes ao conceito de regras secundárias de 

julgamento, por exemplo, é possível que seja determinado um “tribunal virtual”, que seria um 

organismo acionado automaticamente quando violada alguma regra no Metaverso, integrado 

por indivíduos pré-determinados ou até mesmo voluntários. Esse órgão de julgamento pode ser 

implementado como um aplicativo descentralizado (DApp), que nada mais é do que “uma 

coleção de contratos inteligentes interoperáveis que trabalham juntos para fornecer um 

 
88 KELLY, Jemima. Accenture breaks blockchain taboo with editing system. Reuters. Disponível em: 
<https://www.reuters.com/article/us-tech-blockchain-accenture-idUSKCN11Q1S2> Acesso em 07 de novembro 
de 2022. 
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determinado serviço de maneira aberta e resistente à censura”.89 Ainda, determinadas condutas 

podem ter consequências automáticas, quando o tribunal não for necessário, bastando que tais 

efeitos estejam previstos na codificação dos smart contracts responsáveis pelos julgamentos ou 

aplicações de pena na respectiva blockchain. 

Há ainda novos mecanismos sendo implementados no algoritmo das blockchains mais 

modernas que abrem um novo leque de possibilidades. É o caso, por exemplo, da Tezos, 

baseada na arquitetura da Ethereum, que já faz uso do mecanismo de consenso Proof-of-Stake 

(prova de participação), em oposição ao tradicional Proof-of-Work. Em linhas gerais, remove-

se a competição que havia no modelo antigo, substituindo-o por um método no qual a produção 

de blocos é distribuída de acordo com a porcentagem de participação do indivíduo naquela rede: 

 
“Por exemplo, se alguém possuir 1% de participação na rede, receberá 
aproximadamente 1% da recompensa do bloco. A porcentagem de 
participação na rede é normalmente calculada pela posse de tokens, 
distribuídas através de recompensas.”90 

 

As principais novidades aqui são o “Proof-of-Stake Baking” e a possibilidade de sua 

delegação. “Baking” é a atividade por meio da qual um nó da rede verifica as transações para 

determinar que determinado bloco está correto, bem como a ordem da cadeia respectiva. Assim, 

garante-se a integridade da blockchain. O aspecto relevante para esta análise é que o “baking” 

“permite que os usuários participem do mecanismo de governança da cadeia Tezos, votando 

em propostas de atualização do protocolo, dando-lhes a oportunidade de influenciar diretamente 

o futuro da blockchain”.91 Quanto mais Tez (criptomoeda da Tezos) o “baker” tem, maior o seu 

poder de voto. Ademais, há ainda a possibilidade de delegação do “baking”, caso um indivíduo 

não tenha interesse ou recursos para tanto, dividindo-se os retornos entre o delegante e o 

delegado. Ou seja, ao escolher um delegado, cedendo Tez para que ele execute o “baking” dos 

blocos da rede, o indivíduo está escolhendo um representante que ganhará maior poder de voto, 

espelhando o funcionamento de um Estado democrático. Tem-se aqui uma possível regra 

secundária de alteração, com os indivíduos identificados para alterar as regras sendo aqueles 

 
89 O que é Ethereum: A primeira blockchain programável do mundo. Phemex. Disponível em: 
<https://phemex.com/pt/academy/what-is-ethereum-eth-smart-contracts> Acesso em 07 de novembro de 2022. 
90 What is Proof of Stake? Tezos. Disponível em: <https://tezos.com/proof-of-stake/> Acesso em 07 de 
novembro de 2022. 
91 What is Proof of Stake? Tezos. Disponível em: <https://tezos.com/proof-of-stake/> Acesso em 07 de 
novembro de 2022. 
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que realizam o “baking” e possuem mais Tez, podendo debater e votar sobre alterações no 

protocolo da blockchain. 

Com base no exposto, pode-se afirmar que atualmente as redes descentralizadas e 

distribuídas ainda não possuem mecanismos implementados para atuar como regras secundárias 

em grau satisfatório. No entanto, as blockchains mais modernas estão progressivamente os 

implementando, demonstrando ser possível essa adequação em um futuro não muito distante. 

 Pode-se afirmar, portanto, que, ao menos no estado da arte das tecnologias blockchain, 

não há Direito segundo Hart no Metaverso. Não se identificam regras primárias com clareza, 

uma vez que o código fonte mais se assemelha ao texto legal do que ao Direito. Caso essa 

identificação seja eventualmente possível, eventualmente, tem-se outro problema, que é o 

estágio ainda embrionário dos mecanismos capazes de atuar como regras secundárias de 

reconhecimento, alteração e julgamento. Atualmente, como visto de Yeung e Chacon, bem 

como Fillipi e Loveluck, tais procedimentos ainda são muito baseados em relações hierárquicas 

informais e práticas não escritas. Mesmo as blockchains mais avançadas (que são as que 

efetivamente permitirão a existência do Metaverso) ainda não possuem tais mecanismos 

implementados de maneira suficiente, sendo, portanto, mais uma possibilidade do que uma 

realidade.  

 

4.3.2. Comparação com o Direito Internacional 

 A segunda forma de se analisar a compatibilidade entre o Metaverso e o Direito é, como 

já elucidado, traçando um paralelo com a abordagem de Direito Internacional realizada por 

Hart. É relevante pontuar, aqui, que esse aspecto da teoria hartiana, exposta no capítulo X de 

seu livro “O Conceito de Direito”, já foi objeto de diversas e severas críticas (embora menos 

analisada que grande parte de seu trabalho)92. Não obstante, não se busca com esse trabalho 

realizar juízo de valor, de forma que a análise comparativa entre o entendimento do autor sobre 

o Direito Internacional e a realidade das redes blockchain é coerente com os propósitos deste 

trabalho. 

 
92 LESSER, Anthony H. H.L.A. Hart on International Law. Kritikos: an international and interdisciplinary 
journal of postmodern cultural sound, text and image, Vol. 11, 2014. Disponível em: 
<https://intertheory.org/HartandInternationalLaw-AHLesser.htm> Acesso em 29 de outubro de 2022. 
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A perplexidade do autor com o Direito Internacional é esclarecida por Mehrdad 

Payandeh, ao afirmar que Hart identifica como principais dúvidas quanto ao caráter legal do 

Direito Internacional a ausência de uma legislatura internacional, de cortes com jurisdição 

compulsória e de sanções centralizadas organizadas.93 Segundo o autor, Hart 

 
“não vê nenhuma estrutura de legislação internacional que se assemelhe a uma 
legislatura no sistema constitucional do Estado moderno. Tampouco existe um 
sistema de julgamento. Os julgamentos do Tribunal Internacional de Justiça 
serem geralmente seguidos pelas partes não poderiam compensar a falta de 
uma jurisdição obrigatória e abrangente de qualquer tribunal internacional.”94 

 

Nota-se semelhança com a blockchain, na medida em que, conforme já citado, Hart 

defende que não há no Direito Internacional regras secundárias, apenas primárias. No entanto, 

rejeita igualmente a ideia de que a existência de uma regra de reconhecimento seja necessária 

ao Direito Internacional, devendo apenas haver aceitação das regras primárias como “padrões 

de conduta e apoiadas com formas apropriadas de pressão social, a fim de serem consideradas 

como regras obrigatórias e legais.”95 Ou seja, para Hart o Direito Internacional se trata 

efetivamente de Direito, mas, como não passa pelo teste da regra de reconhecimento, não 

constitui um sistema jurídico, se assemelhando a um mero conjunto de regras que são aceitas 

pelo grupo. 

Com base nas observações realizadas sobre a governança interna das blockchains, é 

possível traçar um paralelo entre o entendimento do autor sobre Direito Internacional com as 

redes distribuídas e descentralizadas. A principal semelhança está no fato de que em nenhum 

dos casos se identificam regras de reconhecimento, como ficou demonstrado nos exemplos do 

hard fork da Ethereum e da divisão no software do Bitcoin. Outrossim, no Direito Internacional 

não se identifica alguma regra de reconhecimento, pois, para Hart, tanto o princípio do pacta 

sunt servanda quanto o Direito consuetudinário internacional são insuficientes para serem 

considerados como tal. Isso porque, em relação ao primeiro, nem todas as obrigações 

internacionais têm origem em tratados ou acordos e, com relação ao segundo, porque “uma 

regra com o conteúdo ‘os Estados devem se comportar como de costume’ não é considerada 

 
93 PAYANDEH, Mehrdad. The Concept of International Law in the Jurisprudence of H.L.A. Hart. The European 
Journal of International Law, Vol. 21, 2011, p. 975. 
94 PAYANDEH, Mehrdad. The Concept of International Law in the Jurisprudence of H.L.A. Hart. The European 
Journal of International Law, Vol. 21, 2011, p. 977. 
95 PAYANDEH, Mehrdad. The Concept of International Law in the Jurisprudence of H.L.A. Hart. The European 
Journal of International Law, Vol. 21, 2011, p. 977. 
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mais do que uma repetição vazia do fato de que os Estados aceitam certas regras como 

obrigatórias.”96  

Também não havia, à época em que Hart escreveu suas obras, regras secundárias de 

alteração nem de julgamento na seara internacional, ao passo que se pode afirmar o mesmo das 

blockchains atualmente, com ressalva ao fato já pontuado de que as blockchains modernas 

podem utilizar dos contratos inteligentes para criar mecanismos de decisão e aplicação de penas 

e até mesmo de identificação e alteração das regras. No entanto, tal como Hart analisou o Direito 

Internacional de acordo com sua época, este trabalho elenca as características necessárias ao 

Metaverso e as analisa segundo as tecnologias atuais. Afinal, não há garantia de que a tecnologia 

avançará em uma direção ou outra. Portanto, reconhece-se a importância dos smart contracts 

pela possibilidade de se espelhar os elementos do conceito de Direito hartiano, mas até o 

momento isso não foi feito em sua integralidade (e talvez nem o seja, uma vez que a teoria de 

Hart não é obrigatória ou determinante para o funcionamento do Metaverso). 

 

5. Conclusão 

 O Metaverso como modo de organização social ainda é muito jovem, engatinhando na 

construção de suas fundações e lentamente tomando forma. Ao se analisar uma definição 

rigorosa do que deve vir a ser o Metaverso, como a proposta por Silvio Meira, é possível 

comparar com outras análises rigorosas de diferentes meios de organização social, tal qual o 

Direito, como conceituado por Hart.  

 Conforme se observou, no atual estágio da tecnologia, há duas conclusões possíveis. 

Em primeiro lugar, pode-se determinar que o Direito de Hart não pode existir de maneira 

satisfatória no Metaverso, pois a tecnologia blockchain que deve sustentá-lo não contém, 

necessariamente e em grau satisfatório, nem o que Hart denomina de regras primárias, nem as 

regras secundárias, que se dividem em regras de reconhecimento, de alteração e de julgamento. 

Essas têm por função corrigir falhas fundamentais das regras primárias, que são a incerteza 

quanto às regras aplicáveis, a estática dessas regras e a ineficácia da pressão social difusa. No 

entanto, graças ao uso de smart contracts, DApps e mecanismos de consenso Proof-of-Stake, é 

possível que se criem estruturas internas de governança em blockchains que se assemelham 

 
96 PAYANDEH, Mehrdad. The Concept of International Law in the Jurisprudence of H.L.A. Hart. The European 
Journal of International Law, Vol. 21, 2011, p. 989. 
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tanto às regras primárias quanto, e principalmente, às regras secundárias. Essas tecnologias 

ainda não foram implementadas em seu total potencial, mas caso se desenvolvam nessa direção, 

podem tornar compatíveis o conceito de Direito de Hart e o Metaverso. 

Em segundo lugar, é possível afirmar que a análise de Hart sobre o Direito Internacional, 

na qual o autor conclui que há Direito, mas não um Sistema Legal, pode ser entendida como 

equivalente à análise sobre o Metaverso, resguardadas as proporções e o lapso cronológico entre 

ambos, desde que as blockchains nas quais o Metaverso exista possuam tecnologias suficientes 

para suprir as deficiências observadas até então. 

 Independentemente de qual das duas soluções possíveis se adote, não se busca valorar 

as formas de organização social ou compará-las qualitativamente. Este trabalho não se presta a 

fazer juízo de valor de nenhuma delas, apenas compará-las estrutural e funcionalmente, testando 

sua compatibilidade. Para alguns, a ausência de centralização e governança interna das redes 

blockchain pode representar uma fraqueza tão grande que impeça sua expansão97, enquanto 

para outros, apesar da ineficiência da descentralização completa, a blockchain é “um exemplo 

dos esforços para permitir ao povo governar”98. 

 De toda forma, e como exposto, a atual percepção sobre a comparação entre o Metaverso 

de Silvio Meira e o Direito de Hart, seja ela de incompatibilidade ou de similitude com o Direito 

Internacional, pode ser alterada com o tempo, caso a tecnologia continue a avançar no caminho 

que vem seguindo. 

 

 

 

 

 

 

 
97 YEUNG, Karen, CHACON, David Galindo. Why do public blockchains need formal and effective internal 
governance mechanisms? European Journal of Risk Regulation. vol. 10, no. 2. 
98 MAGNUSON, William. Blockchain Democracy: Technology, Law, and the Rule of the Crowd. Cambridge 
University Press, 2020., p. 203. 
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