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O Regime da Economia Comum no Metaverso 

 

 

Ao longo deste argumentum irei fundir dois mundos que, pela seu rumo social, se 

encontram em rota de colisão. A Quântica e o Direito. Embora o presente texto seja um breve 

resumo de um ensaio em processo de publicação, fizemos tudo aquilo que conseguimos para 

capturar a essência do problema e, pelo menos, levantar algumas questões. Pretendemos, então, 

brevemente, perceber se é possível a vivência em economia comum através do metaverso e, se 

sim, de que forma se aplica o Direito da Família. Neste momento, oferecer uma resposta 

devidamente fundamentada é impossível. Aliás, reforça-se o carácter inédito do presente 

trabalho. Neste espírito, será necessário lentamente conquistar, via argumentos, terreno.  

O legislador, na lei n.º 6/2001, expõe um conjunto de pressuposto que visam auxiliar a 

aferição de uma existência de economia comum. São estes: (i) comunhão de mesa1, (ii) 

comunhão de habitação2, (iii) vivência há mais de 2 anos3, (iv) vivência em comum de 

entreajuda ou partilha de recursos4 (artigo 2.º/1 da Lei n.º 6/2001). 

Diga-se, desde já, que o próprio regime se distingue, ab initio, da união de facto, uma 

vez que aquele não pressupõe comunhão de leito5. A construção jurídico-social da união de 

facto é de difícil submersão a uma realidade digital e, como tal, decidimos não nos ocupar, para 

já, desta questão. Porém, a situação já é distinta quanto aos regimes de convivência em 

economia comum (que não devem ser confundidos com uma mera proximidade existencial).  

A respeito da comunhão de mesa, esta é, propositadamente, um conceito muito amplo 

que, ao longo dos anos, permitiu aos Tribunais uma flexível aplicação do composto normativo 

da Lei n.º 6/2001. Vários fatores são idóneos a demonstrar esta comunhão, por exemplo, uma 

comunhão (embora não necessite de ser absoluta ou existente em todos os casos6) de despesas7. 

 
1 PEREIRA COELHO, Francisco, DE OLIVEIRA, Guilherme (2015). Curso de Direito da Família - Introdução 

ao Direito Matrimonial - Volume I. (5.ª edição). Imprensa da Universidade de Coimbra, pp. 113-114 
2 PEREIRA, Margarida Silva (2019). Direito da Família. (3.ª edição) AAFDL, p. 681. 
3 Ac. STJ, de 22/03/2018. Ac. TRC, de 07/06/2005. 
4 PEREIRA COELHO, Francisco, DE OLIVEIRA, Guilherme (2015). Curso de Direito da Família - Introdução 

ao Direito Matrimonial - Volume I. (4.ª edição). Imprensa da Universidade de Coimbra, p. 113. 
5 PINHEIRO, Jorge Duarte. (2015). O Direito da Família Contemporâneo. (4.ª edição). AAFDL Editora, p. 651. 

Ac. STJ, de 22/03/2018. PEREIRA, Margarida Silva (2019). Direito da Família. (3.ª edição) AAFDL, p. 679. 

PEREIRA COELHO Francisco, DE OLIVEIRA, Guilherme (2015). Curso de Direito da Família - Introdução 

ao Direito Matrimonial - Volume I. (5.ª edição). Imprensa da Universidade de Coimbra, p. 113. Também, Ac. 

TRG de 18/02/2021. 
6 Ac. TRL de 30/04/1992. Também, “contribuindo todos ou alguns para os gastos comuns”, Ac. TRL de 

05/12/2013.  
7 Ac. TCAN de 23/10/2008. 
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Pela negativa, podemos apontar a não verificação de uma separação total do património, 

despesas e contribuições8. De que forma poderia esta comunhão de mesa traduzir-se no 

metaverso? Ora, despesas como água, luz e gás não serão aplicáveis a casas em ambiente 

digital. Para que possamos defender a possibilidade de comunhão de mesa devemos resolver 

três problemas: (aa) de que forma se pode ter uma comparticipação na vida comum no 

metaverso, (bb) de que forma se podem adquirir bens no metaverso. Quanto ao (bb), aponte-

se, rapidamente, que, hodiernamente, a questão já não pode ser tão facilmente respondida pela 

negativa, uma vez que surgiram a figura dos NFTs e afins. Os NFTs são a situação 

juridicamente relevante atual mais próxima da aquisição de propriedade no metaverso. Veja-

se que estes NFTs podem ser iates9/casas10/quadros11/fotografias12, praticamente qualquer 

coisa, distinguindo-se de iates/casas/quadros/fotografias que já existem pela simples razão de 

serem só digitais. Quando se fala no (aa), a questão torna-se mais espinhosa. Podemos, talvez, 

apontar a compra de mobília digital para a casa comum13, a compra da própria casa digital14, o 

arrendamento da casa no metaverso15, a contribuição para as depesas com o wifi16. Ainda mais 

importante, a própria lei n.º 6/2001 fala de uma “vivência em comum”, ou seja, pressupõe-se 

que as partes envolvidas nesta economia comum partilham algum tipo de vida social. Neste 

sentido, um traço que poderá ajudar a identificar a economia comum no metaverso será, por 

exemplo, o convite de amigos e conhecidos para essa morada comum, vide, Ac. TRC 

29/03/2019: “Sempre receberam em sua casa os seus amigos mais próximos”.  

No que toca à comunhão de habitação, já está dito que é efetivamente possível a compra 

de uma casa (e, também, o arrendamento de uma casa) no metaverso. “Para além de compras 

singulares de mansões ou ilhas privadas por utilizadores mais extravagantes, nos últimos 

meses vários promotores imobiliários especializaram-se no metaverso, alocando fundos 

consideráveis para a criação de subsidiárias com planos de investimento a longo prazo que 

passam por acumular vastas áreas de terrenos e edifícios digitais, em transações que já 

movimentam vários milhões de dólares de cada vez, com vista a beneficiar do potencial de 

 
8 Ac. TRP 07/04/2022.  
9 https://www.pcgamer.com/someone-bought-a-dollar650000-nft-yacht-for-a-game-that-hasnt-been-released/ 
10 https://fortune.com/2021/03/24/nft-art-digital-house-500000-dollars-mars-house-krista-kim/ 
11 https://www.theverge.com/2021/3/11/22325054/beeple-christies-nft-sale-cost-everydays-69-million 
12https://www.businessinsider.com/indonesia-student-makes-a-million-selling-expressionless-selfies-as-nfts-

2022-1 
13 Ac. TRG de 27/09/2018.  
14 Ac. TRE de 27/11/2003. 
15 Ac. TRP de 14/05/2020. 
16 Ac. TRC 29/03/2019.  
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valorização caso a tecnologia do metaverso convença um maior número de utilizadores.”17. 

Hodiernamente, há empresas dedicadas exatamente a esta atividade18. 

Relativamente ao período de 2 anos, diga-se que este existe para demonstrar a 

estabilidade desta comunhão de entreajuda e partilha19. Portanto, pelo menos superficialmente, 

não vemos razão para esta estabilidade não ser manifestada através de uma convivência digital.  

Fale-se, por último, da vivência em comum de entreajuda ou partilha de recursos. 

Concordamos com FRANÇA PITÃO e ANTÓNIA SILVA quando afirmam que a expressão 

“vivência em comum” vem, meramente, repetir as exigências anteriores20, contudo, o uso da 

expressão “vivência em entreajuda ou partilha de recursos” não vem, de todo, reciclar o dito 

previamente. Esta fração textual inserida pelo legislador parece querer indiciar algo distinto. 

Um elemento que extravasa o invólucro inerentemente físico de uma convivência. Esta última 

parte do artigo 2.º/1, a nosso ver, pretende revelar uma relação de apoio imaterial (para além 

de material); as partes envolvidas fornecem apoio afetivo, psicológico e social.  

Poderiam, ainda, ser levantadas outras questões como, por exemplo, o que aconteceria 

se os 2 anos fossem passados totalmente no metaverso; qual era a solução legal para um caso 

em que ½ desses dois anos fosse passado em ambiente digital; será que a solução abstrata que 

viemos a mencionar se coaduna com o regime do Direito da Família? Será necessário importar, 

devidamente, para Portugal, o princípio da afetividade? 

São tudo questões que não têm (nem irão ter) solução legal certa durante os próximos 

anos. Resta-nos apenas esperar e, durante este hiato, acomodar da melhor forma a nossa 

doutrina e jurisprudência para o impacto.  

 

 
17 Abreu Advogados (2022). O Direito no Metaverso. p. 49  
18 https://myland.earth/?gclid=CjwKCAjwg5uZBhATEiwAhhRLHkZtnBRlEZ4VxEW1gqD2ifZGw_gStM-

T9hiyIhmyjlhlF9suIHuMbhoCUJsQAvD_BwE, https://metaverse.properties, https://somniumspace.com 
19 XAVIER, Rita Lobo (2016). A união de facto e a lei civil no ensino de Francisco Manuel Pereira Coelho 

e na legislação atual. In Textos de Direito da Família para Francisco Pereira Coelho, Imprensa da Universidade 

de Coimbra, p. 669, nota de rodapé 63. Também, XAVIER, Rita Lobo (2008). Concentração ou transmissão do 

direito ao arrendamento habitacional em caso de divórcio ou morte. in Estudos em Homenagem ao Senhor 

Professor Doutor José de Oliveira Ascensão, Vol. II. Almedina, p. 1041. 
20 PITÃO, França (2002). União de Facto e Economia Comum. Almedina, p. 342. Também, SILVA, Antónia 

(2017). Tutela jurídica das pessoas que vivam em economia comum ou em família anaparental. (Dissertação de 

Mestrado). Universidade Autónoma de Lisboa, p. 77. 
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