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RESUMO

O Direito precisa adéqua-se às novas realidades 

advindascom a tecnologia digital, presente na vida da 

sociedade. A cada dia as pessoas passam a ter mais 

patrimônios digitais repercutindo no direito sucessórioe 

levantando questionamento acerca do seu destino dos bens 

armazenados em forma digital com o falecimento do seu dono 

sem que este tenha deixado expressa sua última vontade em 

relação a esses bens. A herança digital já é uma realidade e 

precisa ser avaliada não apenas por parte dos juristas, mas 

por toda a sociedade. Assim, o trabalho em tela tem o objetivo 

de analisar as consequências jurídicas relacionadas ao direito 

sucessório de bens armazenados em meio virtual. A herança 

digital é um tema contemporâneo e pouco abordado pela 

doutrina, sendo assim, não há a pretensão de esgotá-la. 

Portando, será explorado o direito das sucessões, em 

particular, no caso de bens virtuais – armazenados 

virtualmente. 

Palavras-chave : Morte. Sucessão. Testamento. Herança 

digital. Internet. Bens armazenados virtualmente. Direito Civi l . 

Direito Digital.
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Introdução:

O presente trabalho tem como objeto de estudo o direito da 

sucessão dos arquivos armazenados virtualmente , com enfoquena 

problemática da sua existência e na determinação de quem figura como

o real proprietário dos bens. Desse modo, abordando, o tema do Direito

Civil  ainda pouco abordado por parte da doutrina, pretende-se analisar 

a questão em tese, porém,sem a pretensão de esgotar o assunto, mas 

apresentar-se como um instrumento colaborativo para o meio 

acadêmico.

Nas últimas duas décadas, é nítida a modificação vivida com o 

estabelecimento do mundo digital na sociedade atual, onde oindivíduo 

se encontra rodeado por apetrechos eletrônicos. Nesse contexto, o 

cotidiano se transfigura em um aglomerado de ações virtuais, desde as 

tarefas mais banais, como uma simples interação social, numa das 

diversas redes sociais existentes, até perpassar para outras vertentes 

mais complexas.

Assim, não é estranha a aquisição de bens, como, l ivros, álbuns 

de músicas, f i lmes, jogos e até espaços para armazenamentos de 

arquivos pessoais, as famosas “nuvens”, por meio de plataformas 

virtuais. 

Por conseguinte, ocorrem verdadeiras avalanches de impasses 

gerados por essas relações que aportam no mundo jurídico. Não é 

difíci l  diante desse quadro destacar situações de direito do consumidor,

assim como os inúmeros casos envolvendo direitos autorais, sendo 

alcançada, inclusive, a esfera criminal a depender da conjuntura.

Todavia, o que se encontra em relação ao direito sucessório dos 

dados adquiridos e guardados virtualmente é uma zona cinzenta, na 

qual não há legislação que acolha asnecessidades jurídicas dos bens 

ou de seus possuidores e tão pouco atendeao fundamental para seus 

possíveis sucessores. 
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Nessa senda, se forma uma genuína lacuna legislativa, ensejando

conteúdo para uma problemática sobre a existência ou não de direitos 

sucessórios. Desafiando uma área do direito civi l , para um novo modelo

de sucessão, com novos paradigmas a serem construídos e 

reconstruídos.

Portanto, como dito, se espera, não o esgotamento do assunto em

tese, que ainda dá os primeiros passos na doutrina pátria, contudo se 

busca estabelecer a discussão como mais um subsidio no âmbito 

acadêmico sobre a temática. 

Destarte, esta pesquisa cientif icaque tem o intuito de avaliar se 

são suscetíveis os herdeiros de direitos sob todos os bens 

armazenados virtualmente, e se subdividirá em três tópicos. O primeiro,

busca estabelecer uma visão geral sobre a tese, o segundo apresenta 

uma possível interpretação da problemática, onde não há direito a 

sucessão dos bens. E por fim, no terceiro ponto, indaga-se sobre o 

posicionamento antagônico à primeira interpretação. 
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1    Da herança.

Nesse capitulo, será considerada a posição da atual legislação 

pátria e as propostas que pretendem se estabelecer sobre o tema. 

Apesar do Código Civi l  de 2002 nada mencionar a respeito dos bens 

digitais, nada impede que se faça um exame extensivo.

Igualmenteesse entendimento se fará possível observando o 

Marco Civi l  da internet, o qual foi sancionado em de 23 de abri l  de 

2014 .Ademais, se observará o regido por parte daConstituição Federal 

vigente, no que tange ao direito das sucessões, e por fim, se 

contemplará sobre a finalidade do Projeto de Lei n° 4099/2012, que, 

atualmente, teve sua redação final aprovada por parte da Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC).  

1.1 O conceito de herança

A herança nada mais é do que o conjunto de bens, o qual é 

transmitido em razão da causa mortis .  Por esse conjunto de bens se 

entende como a junção dos direitos e obrigações que serão objetos da 

sucessão, sendo esta, vista de um modo geral, como o patrimônio 

transferível do de cujus . 

Nesse cenário de conceituação, ITABAIANA DE OLIVEIRA, afirma 

que: 

“A expressão herança é empregada em dois sent idos – 
lato e restr i to :  I -  No sent ido lato,  a herança é uma 
universal idade de dire i to (univers i tas jur is),  exist indo mesmo 
sem objetos mater ia is que a componham, consist indo em 
meros dire i tos e podendo, até,  l iquidar-se em encargos;  e por 
isso não se confunde com a universal idade de fato (universi tas
fact i ) ,  que é o complexo de coisas determinadas por 
quant idade, número,  medida ou por outras qualquer indicação 
específ ica,  como o lugar,  a natureza do objeto,  etc.  Neste 
sent ido próprio e técnico,  d iz-se que a herança é uma 
universal idade de dire i to,  enquanto o legado é uma 
universal idade de fato.  Assim, a herança compreende a 
universal idade de todos os dire i tos at ivos e passivos,  de todos
os bens móveis,  imóveis e semoventes,  ta is quais exist iam ao 
tempo da morte do de cujus.  Neste sent ido lato,  a palavra 
herança é sinônimo de :  sucessão, monte mor,  acervo comum, 
espól io,  monte da herança. – No sent ido restr i to,  a herança só
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compreende os bens part íveis,  também chamados alodia is,  
indicando o patr imônio enquanto objeto da t ransmissão ao 
herdei ro,  ou como objeto do dire i to hereditár io propriamente 
dito.  Assim, somente após a dedução do passivo devido aos 
credores,  é que há herança propriamente dita e,  
consequentemente,  quando os herdeiros e legatár ios poderão 
receber,  mediante part i lha,  as suas heranças e legados.  Neste
sent ido restr i to,  a palavra herança é sinônima de :  monte 
part ível ,  quinhão hereditár io,  quota hereditár ia,  legít ima etc.”

Assim, a herança para o direito brasileiro, é o objeto da própria 

sucessão, sendo esta um complexo unitário. Uti l izando de uma 

discriminação semântica, Caio Mario da Silva Pereira fixa a herança, 

como equivalente a espólio, a qual traduz a universalidade de coisas 

(univertias rerum),  até que a sua individualização, pela parti lha, 

determine os quinhões ou pagamentos dos herdeiros. 1

Além de ser objeto especifico do direito das sucessões, esse 

conjunto de bens e direitos passivos de transmissão por parte do 

falecido, é assegurada pela própria Carta Magna, no seu artigo 5°, 

XXX, o qual elucida:

Art .  5º  Todos são iguais perante a le i ,  sem dist inção de 
qualquer natureza,  garant indo-se aos brasi le iros e aos 
estrangeiros residentes no País a invio labi l idade do dire i to à 
vida,  à l iberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 
nos termos seguintes:  

XXX - é garant ido o dire i to de herança;

Além da previsão constitucional, a herança é regulada pelo Código 

Civil  brasileiro, o qual a determina com caráter eminentemente 

patrimonial ou econômico.Desse modo, refere-se a bens materiais e 

imateriais, uma vez que, como conjunto de relações jurídicas, esta não 

é regrada pelo princípiomors omnia solvit  “a morte dissolve tudo” 2.  

Desse modo, para se alcançar a noção de herança é necessário 

observar todo o acervo do de cujus,apurando-se os bens e os diretos, 

em choque com os passivos, em configuram as dívidas e obrigações, 

bem como observando a meação do possível cônjuge ou 

1 PEREIRA, Caio Mário da Si lva.  Inst i tu ições de Dire i to Civi l .  Volume VI/  Atual .
Carlos Roberto Barbosa Moreira – 23° Ed. – Rio de Janeiro:  Forense, 2016. P.  3

2  CAHALI,  Francisco José.  Dire i to das Sucessões/  Francisco José Cahal i ,  
Giselda Mar ia Fernandes Novaes Hironaka. – 5° Ed. rev.  – São Paulo :  Editora 
Revista dos Tr ibunais,  2014.P.28
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companheiro,para então se atingir o todo disponível, denominado de 

inventário positivo, que será destinado aos herdeiros.

Ademais, o direito brasileiro se preocupou em estabelecer a 

herança como um bem imóvel, essa ficção jurídica se encontra prevista 

no art. 80 do Código Civil 3 , o qual considera como bem imóvel para os 

efeitos legais o direito à sucessão aberta. E em razão desta preposição

se assegura a indivisibil idade da herança, garantindo o universitas júris

e, assim considerando, como um acervo único e impartível com a 

mesma natureza de um condomínio 4  até que seja realizada a parti lha. 

Desse modo, o herdeiro é o sucessor universal, pois o que se 

observa é que, com a morte do falecido, o ti tular do patrimônio 

desaparece, todavia, o acervo patrimonial permanece incorruptível em 

sua total idade. Nessa esfera, o direito tradicional brasileiro 

assemelhava a continuação do domínio do acervo que troca de ti tular, 

em consonância com esse pensamento TEIXEIRA DE FRETIAS, 

considerava:

A herança é um patr imônio,  uma universal idade, é a 

propriedade em complexo ideal;contendo, não só os dire i tos 

reais,  como os dire i tos pessoais,  at iva e passivamente;  e 

dessa maneira e la  resolve-se em quant idade pura,  que pode 

ser  negat iva,  igual a zero 5

 Tal acervo é tido como espólio e é destituído de personalidade 

jurídica, pois se firma como “ser” análogo às pessoas jurídicas, por 

possuírem capacidade jurídica limitada, todavia, não se confundem com

estas6.  

3  Código Civi l .  “Art.  80.  Consideram-se imóveis  para os efe itos legais:  I I  – o 
d ire i to à sucessão aberta”.  Disponível  em 
<http:/ /www.p lanalto.gov.br/ccivi l_03/ le is/2002/L10406.htm  > acesso em 05 de abri l  
de 2017

4  Código Civi l .  Art .  1791: A herança defere-se como um todo unitár io,  a inda 
que vários sejam os herdeiros.  Parágrafo único:  Até a part i lha,  o dire i to dos co-
herdei ros,  quanto à propriedade e posse da herança, será indivis ível ,  e regular-se-
á pelas normas re lat ivas ao condomínio.  Disponíve l  em 
<http:/ /www.p lanalto.gov.br/ccivi l_03/ le is/2002/L10406.htm  > acesso em 05 de abri l  
de 2017

5  FREITAS, Texeira.  1896, p.  CXV apaud .LOBO, Paulo.  Di re i to Civi l :  
sucessões/  Paulo Lôbo. – 3° ed. – São Paulo :  Saraiva.  2016 P. 31.  

6  LOBO, Paulo.  Dire i to Civi l :  sucessões/  Paulo Lôbo. – 3° ed.  – São Paulo :  
Saraiva.  2016. P.  32.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm
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1.2 Legislação brasileira

O direito, ao longo de toda sua trajetória,junto à humanidade, tenta

estabelecer um paralelo entre a realidade dos homens e a realidade 

das leis. Sendo assim, dedica-se a acompanhar e regular a sociedade 

em sua contemporaneidade, esquivando-se das lacunas jurídicas.

Não é possível afirmar quando o direito surgiu de fato, mas é 

possível estimar que floresceu a partir do convívio social,  quando os 

homens passaram a viver em “comunidade” e estabeleceram uma 

ordem social.  À vista disso, a percepção de direito nem sempre foi 

como o vigente.Ele, assim como o homem, evoluiu e se modificou, 

sendo objeto de estudo de fi lósofos, sociólogos, teólogos e muitas 

outras áreas, as quais dedicaram aos estudos humanos. Portanto, o 

direito, como hoje conhecemos, teve que tri lhar um longo caminho para 

alcançar o modelo atual. 

   Analisando a sociedade romana, o direito ( jus) servia de detentor

da conduta social, enquanto a prudência era tida como uma forma de 

equil ibrar o ato de julgar, levando à jurisprudência romana. A ordem 

jurídica era baseada no Corpus Juris Civil is  , onde tinham a intenção de

observar uma situação através do uso da técnica da dialética, e outras 

“artes liberas”(dialética e retórica), buscava uma solução para as 

controvérsias existentes. A práxis romana não construiu o conceito de 

Direito, mas deixou princípios importantes para a sociedade futura.

  Na idade média é firmado o jusnaturalismo teológico, onde o 

pensamento jurídico caracteriza-se como um pensamento dogmático, 

devido à grande influência da igreja católica nessa época.Em 

contrapartida, na idade moderna o jusnaturalismo racionalista, vem 

para quebrar o pensamento apresentado no jusnaturalismo teológico, 

pois tem como base racional que não está l igada à figura de Deus como

detentor da vontade, que era fundamental no jusnaturalismo teológico. 
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Assim, traz uma abordagem que se desvencilha desse elemento, 

buscando por uma  abordagem independente.

Por sua vez, a escola histórica do Direito volta a sua atenção para 

uma forma mais empírica, tomando uma visão oposta do apresentado 

no racionalismo. A teoria pura do direito,  desenvolvida por Hans 

Kelsen,no século XX, relaciona o conceito de direito com o da norma 

jurídica, contendo na norma jurídica a conduta que deve ser seguida 

pela sociedade.Na Teoria Egológica apresentada por Carlos Cossio, o 

direito é tido como “conduta em interferência intersubjetiva” 7 .

        Assim, se constata que o direito, além de seus conceitos 

basilares, reflete a sociedade na qual se encontra, sendo este o seu 

maior desafio, em detrimento das modificações vorazes trazidas com 

advento da Era Digital. Com isso, cabe a este se transformar para 

atender aos anseios da sociedade digital. 

 Infel izmente, a legislação brasileira caminha a passos curtos em 

relação ao avanço da era digital,  o Código Civi l  nada traz a respeito 

dos bens armazenados virtualmente, muito menos toca na esfera da 

herança digital,  sendo uma verdadeira lacuna do direito brasileiro. 

Todavia, o legislador não criou empecilhos para que estes sejam 

incorporados ao direito de herança. Uma vez que, apesar do conceito 

de herança digital ainda causar estranheza aos ouvidos da sociedade, 

há possibi l idade de deixar, por meio de testamento, o acervo virtual do 

de cujus , não se encontrando, portanto, no direito brasileiro, qualquer 

entrave para tal inclusão. 

A problemática se torna maior e rotineira, visto que não é um 

costume dos brasileiros registrarem seus últimos desejos por meio de 

testamento, gerando um contratempo para seus sucessores, pois estes 

diante do silêncio da lei,  deverão correr para os braços do judiciário, 

tanto para terem acesso aos bens armazenados como também para 

administrar a “vida virtual” daquele que não se encontra mais capaz de 

fazê-lo. 

7  COSSIO, Carlos.  El  Derecho em El Derecho Judicia l .  Buenos Aires:  
Gui lhermo Kraf t  l tda.,  1945. P.242
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Cabe ao responsável por interpretar a lei avaliar o caso em 

concreto e realizar uma leitura aberta, diante da lacuna doutrinária e 

legislativa que se encontra frente à herança digital do de cujus .  

Ocorrendo, portanto, uma discricionariedade do judiciário, tal l iberdade,

para o fi lósofo do Direito H. HART, advém de situações concretas não 

reguladas pelo direito, as quais trazem à tona um cenário de casos sem

resolução legal a serem regulados pelo próprio judiciário, o que o 

positivista configurou como sistemas jurídicos compostos por uma 

textura aberta. Pois, segundo este, a melhor saída para um caso onde 

não houvesse direito preexistente regulando, seria a util ização do 

poder discricionário para preencher a incompletude existente no 

ordenamento jurídico. Em suas palavras, aborda: 

“A textura aberta do dire i to s igni f ica que existem, de fato,

áreas de comportamento nas quais muita coisa deve ser 

decid ida por autor idades administrat ivas ou judic ia is  que 

busquem obter,  em função das circunstâncias,  um equi l íbr io 

entre interesses conf l i tantes,  cujo peso varia de caso para 

caso” 8

Sendo assim, diante desta incógnita sobre a disposição de tais 

bens digitais em relação ao direito de sucessão decorrente da causa 

mortisresta apenas a discricionariedade do judiciário brasileiro, frente à

incompletude do ordenamento jurídico pátrio, tornando-se necessário 

uma leitura mais “l ivre” do Código Civi l  de 2002, para tentar adequar as

urgências do mundo moderno. Assim, o fato vai além da questão 

abordada e, se faz imprescindível uma legislação mais eficaz que 

resguarde as práticas do Direito Digital. 

Afinal, como nos dizeres de Patrícia Peck Pinheiro: 

O que é certo é que a sociedade digi ta l  está evolu indo 

muito rápido e o Dire i to deve acompanhar esta mudança, 

apr imorar-se,  renovar seus inst i tutos e cr iar  novos capazes de

cont inuar garant indo a segurança juríd ica das re lações 

socia is,  sob pena de f icar  obsoleto e isto est imular  a prát ica 

8 HART, H. L.  A.  O conceito de Direito.  Pós-escr i to editado por Penélope A. 
Bul loch e Joseph Raz. Trad.  de A.  Ribeiro Mendes. 2.ed.  São Paulo:  Mart ins 
Fontes,  2012. P.  175
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da just iça com o próprio mouse e todas as mazelas associadas

ao uso arbi t rár io das próprias razões e ao desequi l íbr io que 

pode ser  gerado pelo poder desmedido das grandes 

corporações que são proprietár ias dos recursos que permitem 

a real ização da vida digi ta l . 9

Portando, nessa ótica, se faz necessária uma maior atenção por 

parte dos juristas brasileiros, em decorrência dos “novos direitos”, 

gerados pelos avanços tecnológicos e das interações virtuais 

concebidas no mundo digital.

1.2.1 O Marco Civil da Internet

Aprovada em 23 de abri l  de 2014, e batizada popularmente como 

“Marco Civi l  da Internet”, a lei 12.965/14 rege os direitos do uso da 

internet no Brasil por meio do estabelecimento de direitos e deveres 

para usuários e empresas que uti l izam a rede mundial de 

computadores.

O projeto de lei que deu origem a “constituição” da internet 

permaneceu em tramitação por quase três anos na Câmara.As regras 

que compõem a lei foram desenvolvidas a partir de uma junção de 

quatro consultas públicas elaboradas pela Agência Nacional de 

Telecomunicações, CGI e Ministério Público da Justiça.

Nesses moldes, a lei 12.965/2014 estabelece bases principológica 

a respeito de temas como a neutral idadea rede, l iberdade de expressão

e privacidade. Todavia, não tange ao ponto em relação ao direito 

sucessório do acervo digital do de cujus.

Ainda, que a “constituição da Internet” não aborde temas do direito

sucessório, o mesmo discorre acerca dos direitos de privacidade do 

usuário e regula o tempo que os registros deste devem ser 

armazenados por parte do servidor. 

9  PINHEIRO, Patr ic ia Peck.  Di re i to Digi ta l .  – 6° edição.  rev,  atual .  E ampl.  – 
São Paulo :  Saraiva,  2016. P 76



14

Desse modo, os poucos artigos são bastante relevantes para o 

tema em tela, uma vez que os mesmos tratam da privacidade do 

usuário: 

Art. 3o  A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes prin-
cípios:

I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação
de pensamento, nos termos da Constituição Federal;

II - proteção da privacidade;

III - proteção dos dados pessoais, na forma da lei; [...]

Art. 6o Na interpretação desta Lei serão levados em conta, além dos
fundamentos, princípios e objetivos previstos, a natureza da internet, seus
usos e costumes particulares e sua importância para a promoção do desen-
volvimento humano, econômico, social e cultural.

Art. 7o O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao
usuário são assegurados os seguintes direitos:

I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e in-
denização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

II - inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela inter-
net, salvo por ordem judicial, na forma da lei; [...]

IX - consentimento expresso sobre coleta, uso, armazenamento e tra-
tamento de dados pessoais, que deverá ocorrer de forma destacada das de-
mais cláusulas contratuais;

X - exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a deter-
minada aplicação de internet, a seu requerimento, ao término da relação en-
tre as partes, ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória de registros
previstas nesta Lei;

Art. 8o  A garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão
nas comunicações é condição para o pleno exercício do direito de acesso à
internet.

Art. 10.  A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de
acesso a aplicações de internet de que trata esta Lei, bem como de dados
pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à pre-
servação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes
direta ou indiretamente envolvidas.

Art. 13.  Na provisão de conexão à internet, cabe ao administrador de
sistema autônomo respectivo o dever de manter os registros de conexão,
sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 1 (um)
ano, nos termos do regulamento.

Assim, a lei em questão consolidou o respeito ao direito de privacidade do 

usuário e determinou o armazenamento por parte do servidor pelo prazo de um ano, 
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obedecendo ao sigilo, ou seja, é possível que em caso de ausência de última 

vontade sequer haja conhecimento de todo conteúdo virtual do de cujus. Sendo este

administrado por parte do servidor e podendo ser deletado do mundo digital de 

modo autocrático e sem consentimento dos familiares.  

Ainda que não traga especificamente exposição sobre os direitos de sucessão 

do acervo digital, o marco civil da internet foi um importante passo para o Direito 

Digital e o Direito brasileiro como um todo. Porém, nem de longe os usuários da 

internet estão aparados por uma legislação satisfatória, uma vez que, não apenas os

direitos sucessórios estão postergados da legislação pátria, como também outros 

temas decorrentes dessa interação social tão real e urgente. 

1.2.2 .Projeto de Lei4099/2012

No presente, existe um projeto de lei que propõe estabelecer uma 

regulamentação para determinar o destino da herança digital e garantir 

aos herdeiros o direito ao recebimento sobre os bens armazenados 

virtualmente.

Atualmente aguardando apreciação por parte do Senado Federal, o

Projeto de Lei4099/2012, apresentado nos meados de 2012, pelo então 

Deputado Federal Jorginho de Mello, propõe a modificação do art. 

1.788 do Código Civi l  brasileiro de 2002. A partir da alteração do artigo 

supracitado, seria incorporada ao mesmo a garantia aos herdeiros à 

transmissão de todos os conteúdos de contas e documentos digitais do 

de cujus.

O art. 1788 do CC de 2002 passaria a ter a seguinte redação: 

Art.  1.788. [ . . . ]

 Parágrafo único. Serão transmitidos aos herdeiros
todos os conteúdos de contas ou arquivos digitais de 
titularidade do autor da herança .”  1 0

(gr ifos nosso).

Segundo, o Deputado Federal Jorginho de Mello, na justif icação do

Projeto de Lei, é necessário acompanhar as mudanças trazidas pela 

10  Informação ret i rada do si te 
ht tp: / /www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrar integra?
codteor=1004679&f i lename=PL+4099/2012 Acesso em 20/03/2017. 
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sociedade digital e complementa que a ausência de legislação sobre o 

tema acarreta diferentes decisões por parte do judiciário, causando, em

certos casos, uma desigualdade de tratamento.

Como é possível observar nas palavras do próprio Deputado 

Federal,abaixo:

O Direito Civi l  precisa ajustar-se às novas realidades
geradas pela tecnologia digital,  que agora já é presente 
em grande parte dos lares. 2 Têm sido levadas aos 
Tribunais situações em que as famíl ias de pessoas 
falecidas desejam obter acesso a arquivos ou contas 
armazenadas em serviços de internet e as soluções tem 
sido muito díspares, gerando tratamento diferenciado e 
muitas vezes injustos em situações assemelhadas. É 
preciso que a lei  civ i l  t rate do tema, como medida de 
prevenção e pacif icação de conf l i tos sociais.  O melhor é 
fazer com que o direito sucessório at inja essas situações,
regularizando e uniformizando o tratamento, deixando 
claro que os herdeiros receberão na herança o acesso e 
total  controle dessas contas e arquivos digitais. 11

Este não foi o único Projeto de Lei proposto para regulamentar o 

tema, em 2012 foi proposto pelo Deputado Federal Marçal Fi lho o PL 

4847/2012, o qual, infelizmente, se encontra arquivado no momento. O 

projeto de Lei previa o acréscimo ao Capítulo II-A e os arts. 1.797-A a 

1797-C ao Código Civi l  de 2002, os quais dispunham normas sobre a 

herança digital. 12 In verbis :  

Capítu lo I I -A 

Da Herança Digital

 “Art .  1.797-A. A herança digi ta l  defere-se como o 
conteúdo intangível  do fa lecido,  tudo o que é possível  guardar
ou acumular em espaço vir tual ,  nas condições seguintes:  

I  – senhas;

 I I  – redes socia is;

 I I I  – contas da Internet ;

 IV – qualquer bem e serviço vir tual  e d igi ta l  de 
t i tu lar idade do falecido.  

11  Informação ret i rada do si te 
<http:/ /www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrar integra?
codteor=1004679&f i lename=PL+4099/2012> acesso real izado em 20/03/2017. 

12  Informação ret i rada do si te 
<http:/ /www.camara.gov.br/proposicoesWeb/f ichadetramitacao?
idProposicao=563396  > acesso real izado em 20/03/2017.

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=563396
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=563396
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Art .  1.797-B. Se o fa lecido,  tendo capacidade para testar,
não o t iver  fe i to,  a herança será t ransmit ida aos herdeiros 
legít imos.

 Art .  1.797-C. Cabe ao herdeiro:  

I  -  def in ir  o dest ino das contas do fa lecido;

 a) -  t ransformá-las em memoria l ,  deixando o acesso 
restr i to a amigos conf i rmados e mantendo apenas o conteúdo 
pr incipal  ou;

 b) -  apagar todos os dados do usuário ou;  

c)  -  remover a conta do ant igo usuário.”

 Art .  3°-  Esta le i  entrará em vigor  na data da sua 
publ icação. 1 3

O autor do Projeto de Lei 4847/2012, Marçal Fi lho, o justiçou com 

os seguintes dizeres, transcritos a seguir: 

Tudo o que é possíve l  guardar em um espaço vi r tual  – 
como músicas e fotos,  passa a fazer parte do patr imônio das 
pessoas e,  consequentemente,  da chamada “herança digi ta l” .  
O Caderno TEC da Folha de S.Paulo t rouxe uma reportagem 
sobre herança digi ta l  a part i r  de dados de uma pesquisa 
recente do Centro para Tecnologias Criat ivas e Socia is,  do 
Goldsmiths Col lege (Univers idade de Londres).  O estudo 
mostra que 30% dos br i tânicos consideram suas posses on-
l ine sua “herança dig i ta l ”  e 5% deles já estão inclu indo em 
testamentos quem herdará seu legado vir tual ,  ou seja,  vídeos,  
l ivros,  músicas,  fotos e emai ls.  No Brasi l ,  esse conceito de 
herança digi ta l  a inda é pouco di fundido.  Mas é preciso uma 
legis lação apropriada para que as pessoas ao morrerem 
possam ter seus dire i tos resguardados a começar pela s imples
decisão de a quem deixar  a senha de suas contas vi r tuais  e 
também o seu legado digi ta l .  Quando não há nada 
determinado em testamento,  o Código Civi l  pr ior iza famil iares 
da pessoa que morreu para def in ir  herdeiros.  Dessa forma, o 
presente Projeto de Lei  pretende assegurar o d ire i to dos 
famil iares em geri r  o legado digi ta l  daqueles que já se foram. 1 4

O projeto não apenas previao direito sucessório dos bens digitais, 

como também conceituava“Herança Digital”.

A PL 4099/2012de 2012 e ainda estão na fase inicial.  Ademais, não

é possível determinar quando este projetos de lei será aprovados ou ao

menos se será aprovados. Contudo, a existência deles é extremamente 

13  Informação ret i rada do si te 
<http:/ /www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrar integra?
codteor=1049733&f i lename=PL+4847/2012  > acesso real izado em 20/03/2017.

14  Informação ret i rada do si te 
<http:/ /www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrar integra?
codteor=1049733&f i lename=PL+4847/2012  > acesso real izado em 20/03/2017.

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1049733&filename=PL+4847/2012
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1049733&filename=PL+4847/2012
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1049733&filename=PL+4847/2012
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1049733&filename=PL+4847/2012
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relevante para o cenário do Direito Digital como um todo e, 

especificamente,para matéria tratada, pois, além de dar margem para 

debates sobre o tema ambiente jurídico e legislativo, também alerta a 

própria sociedade da importância de planejar o futuro dos bens e 

arquivos armazenados digitalmente. 

1.3 Modalidades de sucessão

             O direito das sucessões possui i lustre posição entre os 

títulos de Direito Civi l .Não é a esmo que figura como um dos mais 

importantes objetos de estudo do ramo.A sucessão se configura pela 

“substituição”, em relação aos direitos sobre os bens, de um indivíduo 

no local de outro que faleceu, encontrando-seesse como seu suplente 

em relação aos bens daquele. Para Pontes de Miranda 1 5 , a sucessão 

assim determinada, é aquela sucessão referente a causa mortis , 

portanto, um vir em seguida no espaço e no tempo. 

O direito à sucessão sobreveio com adventoda revolução urbana, 

como um dos alicerces fundamentais do direito de propriedade. Desse 

modo, a morte possui importante papel para a sociedade e sua 

evolução histórica e cultural.

         Desfruta-se da observação de Fustel de Coulanges,no trecho

da sua obra “La Cité Antique – Étude sur Le Culte, Le Droit,  Les 

Institutions de la Grèce et de Rome”:

“O dire i to de propriedade tem sido estabelecido para a 

perpetuação de um culto hereditár io,  não podia desaparecer 

depois da curta existência de um indivíduo. O homem, morre,  

o cul to permanece; o fogo sagrado não deve ext inguir-se nem 

túmulo deve f icar abandonado. Cont inuando a re l igião 

domést ica,  o d ire i to de propriedade permanece com ela.

( . . . )

15  PONTES DE MIRANDA. Tratado de dire i to pr ivado. São Paulo:  RT 1984 
apaud. LOBO, Paulo.  Dire i to Civi l :  sucessões/  Paulo Lôbo. – 3° ed.  – São Paulo :  
Saraiva.  2016
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O princípio da hereditar iedade; esta não é a 

consequência de simples convenção of ic ia l izada entre 

homens; provém de suas crenças e re l igião,  do que há de 

mais poderoso sobre as almas. O que leva o f i lho a herdar  não

é a vontade egoísta do pai .  O pai não tem obrigação de fazer 

testamento;  o f i lho herda de pleno dire i to,  ipso jure heres 

exsist i t ,  conforme diz o jur isconsulto.  É herdeiro forçado, 

heres necessarius”.  T.A.1 6

Vislumbra-se com o trecho supramencionado a relevância do 

Direito das Sucessões para a sociedade e o Estado. A sucessão está 

enraizada na existência da sociedade famil iar, como forma de perpetuar

a existência do de cujus  e sua trajetória. 

Nessemesmo pensamento, o jurista Zeno Veloso em sua obra, 

ressalta a seguinte visão de importantes pensadores, a respeito do 

conceito e da relevância social do direito de suceder, vejamos:

“SAVIGNY (sistema Del derecho romano actual ,  t rad.  
Espanhola de Mesía e Poley 2. Ed. ,  t .  VI  §CCCLXXV-IV,  p.  
28),  o fundador da Escola Histór ica,  leciona que o dire i to das 
sucessões consiste na t ransmissão do dire i to do defunto a 
outras pessoas e,  em síntese magistra l ,  observa que ele 
const i tu i  uma extensão do poder de vontade do homem para 
além do término de sua vida.  GUSTAV RADBRUCH (Fi losof ia 
do dire i to,  1934, t rad.  De Cabral  de Moncada, §21, p.227) 
aponta que o pr incíp io individual íst ico do dire i to sucessór io  é 
o da l iberdade de testar,  acrescentando: ‘Nele não podemos 
ver  senão uma manifestação do dire i to de propriedade, 
projetando-se ainda para além da morte do de cujus’ . ” 1 7

Nessa esfera de entendimento, se vislumbra o poder exercido 

pelo direito de sucessório, sendo, portanto,a morte  importante para a 

sociedade e uma certeza inabalável, conforme aborda o pai da tragédia

grega, o dramaturgoÉsquilo, de que não há nada certo na vida de um 

homem, exceto isto: ele vai perdê-la. Para além da importância 

fi losófica, emerge para o Direito uma situação a qual deve ser 

regulada, o qual corresponde às consequências jurídicas do fato da 

morte do ser humano.

16  COULANGES, Numa Denis  Fustal  de.  La Cité Ant ique – Étude sur Le 
Culte,  Le Droi t ,  Les Inst i tut ions de la Grèce et  de Rome .  Edi tora das AméricasS.A. 
– EDAMERIS, São Paulo,  1961 P. 104. T.A.

17  VELOSO. Zeno. Testamentos.  2.  Ed.  Belém: Cejup,  1993.  
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No direito brasileiro são admitidas duas modalidades de 

sucessão, quais sejam, a sucessão legítima estabelecida por meio do 

mandamento da lei e a sucessão testamentária, deferida em respeito ao

testamento. 

1.3.1Sucessão legítima

A sucessão legitima, ou sucessão legal, é aquela que ocorre em 

atenção à lei.  À vista disso, a transmissão legitima ocorre sem a 

expressão de vontade do de cujus , desse modo, é o que ocorre quando 

não há testamento (intestado), por parte do sucedendo, gerando uma 

situação denominadaab intestato1 8 , ou seja, sem testamento.   

Nessa senda, o jurista, Caio Mário da Silva Pereira, explanava 

que se tratava de uma observação sob o império exclusivo da lei, sem a

participação da vontade, a qual poderia, também, designar-se como 

sucessão legal. E completava que esta, em nosso meio jurídico, era a 

mais ordinária, tendo-se em vista a menor difusão do testamento e, 

portanto, da sucessão testada. 1 9

Assim, com a ausência da última vontade do de cujus,  se atendeà

vontade exclusiva da lei, a qual se encontra prevista no art. 1.788 do 

Código Civi l  de 2002, a seguir disposto; 

Art .  1.788. Morrendo a pessoa sem testamento,  
t ransmite a herança aos herdeiros legít imos;  o mesmo 
ocorrerá quanto aos bens que não forem compreendidos no 
testamento;  e subsiste a sucessão legít ima se o testamento 
caducar,  ou for ju lgado nulo 2 0 .

Debruçando-se sobre o dispositivo mencionado acima, é possível 

compreender que o legislador achou por bem, em razão da falta de 

manifestação de vontade do sucedendo, transferir os direitos deste as 

pessoas físicas pelo grau de parentesco ou afetividade, derivada do 

matrimonio ou por meio da união estável.  

18  Idem. P.  67.  
19  Ib idem P. 67.  
20  Código Civi l  Brasi le iro de 2002.



21

        Nessa perspectiva, segundo o jurista Paulo Lôbo, “o 

legislador pretendeu expressar com maior f idelidade o modelo que a 

sociedade entende como adequado e justo”. 21

Ademais, nosso Código Civi l  de 2002, resguardar atenção 

especial para a sucessão legítima, reflete a realidade do País, uma vez

que é a forma de sucessão mais frequente na sociedade brasileira. 

Este fato é constatado pela falta de costume dos brasileiros de 

disporem de testamento, pois no Brasil não há essa tradição,sendo 

assim, apenas uma pequena parcela da população não se mantém 

inerte diante desta situação e se dispõe a garantir a prevalência da 

vontade sobre seus bens, após o seu falecimento. 

Para além desta inércia, a sucessão legítima, apesar de não 

possuir uma hierarquia direta diante da sucessão testamentária, possui 

o condão de afastar esta últ ima, segundo Paulo Lobo isso ocorrerá 

quando;

a) Quando o testamento for declarado nulo ou 

inexistente,  pelo ju iz;  b) quando o testador revogar 

o testamento expressa ou taci tamente;  c) quando o 

testamento for destru ído ou extraviado, sem 

possib i l idade de recuperação, máxime quando 

ut i l izar  as formas part icular ou cerrada; d) quando 

os herdeiros testamentár ios e legatár ios forem 

considerados exc luídos da herança, ou indignos,  ou

falecerem antes de cujus,  ou t iverem renunciado à 

herança. 2 2

Destarte, diferente do direito romano, o direito sucessório 

brasileiro admite a coexistência das duas modalidades sucessórias em 

decorrência de uma única causa mortis, não vigorando, portanto o 

preceito romano“Nemo pro parte testatus et pro parte intestatus 

decedere potest” 23

21  LOBO, Paulo.  Di re i to Civi l :  sucessões/  Paulo Lôbo. – 3° ed.  – São Paulo :  
Saraiva.  2016 

22  LOBO, Paulo.  Di re i to Civi l  :  Sucessões/  Paulo Lobo. – 3°3d.  – São Paulo :  
Saraiva,  2016. 

23  RODRIGUES, Si lvio.  Dire i to Civi l  – Di re i to das sucessões.  26 ed.  São 
Paulo:  Saraiva 2003. Vol.  7 pag. 16 
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1.3.2 Sucessão testamentária

Sem sombra de dúvidas, muitos foram os legados deixados pelo 

povo romano para cultura, artes e o direito. Diante disto, o Direito 

Romano transmitiu para o Direito Moderno a atribuição etimológica do 

termo testamento . Assim, Justiniano registrou nas Institutas (L.II,  T. X, 

princ.) testamentum ex eo appellatur quod testatio  mentis est. 

Modestino definiu no Disgestos (l ivro 28, título , fr.1°) testamentum est 

voluntatis nostrae iusta sententia de eo qod quis post mortem suam 

fieri vell i t.  Por ULPIANO é concedida a seguinte 

exposição: testamentum est voluntatis nostrae iusta sententia de eo, 

solemniter factum, ut post mortem nostram valeat .2 4

Com essa perspectiva, se observa que o testamento é o meio 

pertinente para exercer a vontade de testar, sem deixar de se ater aos 

desígnios da Lei. No sistema jurídico brasileiro não há definição 

estabelecida por lei do vocábulo testamento, todavia há l imitações e 

estabelecem-se critérios especiais para sua util ização.  

Pertinente, portanto, é a definição atribuída por Zeno Veloso, o 

qual expõe que “o testamento é como o tabernáculo em que se guarda 

voluntas testatoris .  Paradoxalmente, o últ imo suspiro do testador é o 

sopro vivi f icador que dá definit ividade e eficácia à mensagem que o 

documento contém”. 25

Assim, a sucessão realizada por forma do testamento nada mais é

do que a l iberdade de expressão feita através de um ato unilateral, 

personalíssimo, solene, gratuito e revogável que expõe aúltima vontade

do falecido, para além de sua morte, nos l imites e formalidades 

atribuídas por parte da legislação pátria. 

Isto é, aquele que testa exerce sua liberdade, com restrições 

impostar por lei,  pois, diferente do direito romano, que coibia a 

existência simultânea das modalidades de sucessão e só reconhecia se

24 PEREIRA, Caio Mário da Si lva.  Inst i tu ições de Dire i to Civi l .  Volume VI/  
Atual .  Carlos Roberto Barbosa Moreira – 23° Ed. – Rio  de Janeiro:  Forense, 2016. 
P.  177.  

25  VELOSO, Zeno. Comentár ios ao Código Civi l ,  v.  21,  Coord.  Antônio 
Junqueira de Azevedo. São Paulo:  Saraiva,  2003. p4.   
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fosse abrangida a total idade dos bens, no direito brasileiro apesar da 

coexistência pacifica da sucessão legítima e sucessão testamentária, é 

proporcionada a primeira proteção legal. Pois, segundo o jurista Paulo 

Lobo é “Assegurada a intocabil idade da parte legítima ou indisponível, 

reservando ao testador apenas a parte disponível, a primazia é da 

sucessão legítima, conferindo-se papel secundário à sucessão 

testamentária”26 .

Tais l imites, estabelecidos pelo legislador no Código Civi l  de 

2002, possuem como intuitopreservar a quota parte destinada aos 

herdeiros necessários da legitima (art.1.845 do CC 2002), dado que, 

havendo herdeiros necessários, dispõem os artigos 1.846 e 1.847, o 

seguinte. 

Art.  1.846. Pertence aos herdeiros necessários,  de pleno direito,  a
metade dos bens da herança, constituindo a legítima.

Art. 1.847. Calcula-se a legítima sobre o valor dos bens existentes na
abertura da sucessão, abatidas as dívidas e as despesas do funeral, adicio-
nando-se, em seguida, o valor dos bens sujeitos a colação.

Ainda é estabelecido  pelo  legislador,  nos artigos  1.857,  1.966 e  1.967 do

Código Civil de 2002, restrições que salvaguardam o quinhão dos herdeiros neces-

sários, abaixo demonstrado:  

Art. 1.857. Toda pessoa capaz pode dispor, por testamento, da totali-
dade dos seus bens, ou de parte deles, para depois de sua morte.

§ 1o A legítima dos herdeiros necessários não poderá ser incluída no
testamento.

Art. 1.966. O remanescente pertencerá aos herdeiros legítimos, quan-
do o testador só em parte dispuser da quota hereditária disponível.

Art. 1.967. As disposições que excederem a parte disponível reduzir-
se-ão aos limites dela, de conformidade com o disposto nos parágrafos se-
guintes.

§ 1o Em se verificando excederem as disposições testamentárias a
porção disponível, serão proporcionalmente reduzidas as quotas do herdeiro
ou herdeiros instituídos, até onde baste, e, não bastando, também os lega-
dos, na proporção do seu valor.

26  LOBO, Paulo.  Di re i to Civi l :  sucessões/  Paulo Lôbo. – 3° ed.  – São Paulo :  
Saraiva.  2016 P.203.
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§ 2o Se o testador, prevenindo o caso, dispuser que se inteirem, de

preferência, certos herdeiros e legatários, a redução far-se-á nos outros qui-

nhões ou legados, observando-se a seu respeito a ordem estabelecida no

parágrafo antecedente.

Clara, portanto, é a proteção dada pelo legislador aos herdeiros necessários,

por meio da limitação do direito de testar daquele que transfere seu patrimônio. Atri-

bui-se essa tutela à lógica com base nos preceitos constitucionais de igualdade, uma

vez que assegura paridade de tratamento para todos os herdeiros necessários inde-

pendentemente de vontade expressa ou tácita do testador, igualdade esta que nem

sempre foi respeitada por nosso ordenamento jurídico entre os descendentes e as

relações de afetividade, existentes fora do casamento.

Para, além disto, Paulo lobo ressalta a sobreposição da sucessão legitima em

decorrência do contexto histórico, onde preceitua:   

“A prevalência da sucessão legítima tem longa história, em nosso di-
reito, com início no ano de 1769, pela lei de 9 de setembro, que integrou a
Reforma Josefina, impulsionada pelo Marquês de Pombal, que substituiu o
direito romano pelas regras de boa razão das nações civilizadas. A suces-
são testamentária era prioritária no direito romano imperial e nas Ordena-
ções Filipinas (Liv. 4, Tit. 86). Como registrou Coelho da Rocha (1984, v, §
693), o sistema testamentário romano assentava sobre dois princípios fun-
damentais e conexos: primeiro, a instituição obrigatória no testamento de
um ou mais herdeiros universais; segundo, ninguém podia morrer “parte tes-
tado e parte intestado”. Ou seja, à sucessão da mesma pessoa não podiam
concorrer os herdeiros legítimos e os herdeiros testamentários. Com a Re-
forma Josefina, os herdeiros legítimos necessários passaram à frente, con-
correndo com os  testamentários,  desde que  estes fossem contemplados
nos limites da parte disponível”27. 

 Faz-se necessário registrar, ainda, que a função testamentária não se esgota

na simples transmissão de bens patrimoniais, como primordialmente foi impostoà fi -

gura da sucessão testamentária. Assim, devido à possibilidade do de cujus usufruir

do testamento para realizar declarações sem caráter patrimonial, como por exemplo,

questões referentes o Direito de Família.

O Direito italiano, por exemplo, expressa claramente, em seu Código peninsu-

lar, no art. 587, o seguinte entendimento:

“Il  Codice Civile Italiano, libro secondo, Art.  587 IlLe disposizioni di
carattere  non patrimoniale,  che la  legge consente  siano contenute in  un

27  LOBO, Paulo.  Di re i to Civi l :  sucessões/  Paulo Lôbo. – 3° ed.  – São Paulo :  
Saraiva.  2016 P.203
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testamento  (254,  256,  338,  348,  355,  424-3,  466),  hanno  efficacia,  se
contenute in un atto che ha la forma del testamento (601 e seguenti), anche
se manchino disposizioni di carattere patrimoniale”. “As disposições de cará-
ter não patrimonial, que a lei autoriza estejam contidas em um testamento,
tem eficácia, se contidas em um ato que possua forma de testamento, mes-
mo que ausentes disposições de caráter patrimonial”. (traduzido pela auto-
ra)28. 

Evidente que o foco do testamento acaba por se solidificar, em detrimento aos

bens patrimoniais, mas, como exposto, nada obsta a sua utilização para outras finali-

dades. Um dessas situações abarca o reconhecimento de paternidade ou maternida-

de, como também a nomeação de um tutor, quanto à pessoa dos filhos menores.

Para além desse cenário, é ainda permitido ao testador dispor a respeito de eventu-

ais especificidades quanto a seu funeral ou estabelecer direitos reais.  

Com relação à utilização da figura do testamento no direito brasileiro, o doutri-

nador  Washington Barros Monteiro afirmava, na década de 70, que, “para dez su-

cessões legítimas que se abrem, ocorre uma única sucessão testamentária”29. Ape-

sar de o lapso temporal ser superior a mais de três décadas é, sem dúvida, um ex-

cedente significativo entre a quantidade de sucessões unicamente legitimas e aque-

las que possuem a modalidade testamentária, posto que como dito em linhas anteri-

ores, no direito brasileiro é aceita a coexistência de ambas em uma única  causa

mortis. 

Todavia, apesar de ínfima em relação à outra modalidade sucessória, vem

crescendo o número de testamentos registrados nos cartórios brasileiros, evidência

disto são os dados do Colégio Notarial do Brasil – Seção São Paulo, que registrou,

em 2014,  a  lavratura de 28 mil  testamentos.Segundo o mesmo levantamento,  o

crescimento foi de 62% entre os anos de 2010 a 2014. Segundo o material recolhido

em 2014, os Cartórios de Notas do Brasil lavaram 28.542 testamentos, em contra-

partida, foram registrados 27.341 em 2013, um aumento significativo, de cerca de

4,5%. Os dados constatam, ainda, que São Paulo é o Estado com maior crescimen-

to, sendo seguido por Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.

Nessa esfera, o Colégio Notarial do Brasil – Seção São Paulo (CNB/SP), rela-

ciona o crescimento dos últimos anos ao fato dos brasileiros estarem descobrindo as

28  ITALIA. I I  Codice Civi le I ta l iano.  L ibro secondo. Del le sucessioni  
29 MONTEIRO, Washington de Barros.  Curso de Direito Civi l .  Direito das 

Sucessões. 37ª Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2009, p.312
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vantagens do testamento,  inclusive  a  possibilidade de garantir  a  destinação dos

bens digitais. Ademais, a pesquisa feita pelo instituto ainda revela o perfil das pesso-

as que mais optam por esse documento, assim, segundo, a tabeliã e vice presidente

do CNB/SP, Laura Vissotto, os grupos de testadores mais comuns são:   

a) o pr imeiro grupo é formado por casais de meia- idade 

que tem por objet ivo deixar o máximo que a le i permite um 

para o outro, a f im de assegurar maior bem estar ao cônjuge 

sobrevivente;

b) o segundo grupo é formado por empresários 

preocupados com o processo sucessório de suas empresas, os

quais, na maioria das vezes, preferem deixar o controle 

acionário para apenas um dos f i lhos visando evitar disputas 

entre os herdeiros e preservar a cont inuidade da empresa; 

c) o terceiro grupo é formado por pessoas que t iveram 

mais de um casamento e possuem f i lhos de cônjuges 

diferentes. Como nem sempre a convivência dos ex-parceiros 

e dos f i lhos é pacíf ica, o testamento é um meio de garant ir  

que a part i lha seja feita com mais harmonia entre a famíl ia do 

testador;  

d) o quarto grupo é formado por casais homoafet ivos que 

visam preservar os direitos do companheiro ou companheira 

evitando brigas com a famíl ia do falecido por causa dos bens;

e) o quinto grupo é formado por casais jovens com f i lhos 

menores que nomeiam um tutor e def inem previamente quem 

será o responsável pela cr iação dos f i lhos e administração dos

bens das cr ianças, em caso de falecimento dos pais;

f)  o sexto grupo é formado por pessoas que não tem 

herdeiros e que deixam seus bens para ent idades 

assistenciais 3 0.

30 Notaria l  do Brasi l – Seção São Paulo. Data de publ icação: 24 de julho de 
2015. Disponíve l para download em 
<http://www.cnbsp.org.br/__inc/Download.php?
f=X19Eb2N1bWVudG9zL1VwbG9hZF9Db250ZXVkby9hcnF1aXZvcy9QcmVzc19SZWxl
YXNlLzI0LjA3LjE1X3Rlc3RhbWVudG9zLmRvY3g  => acesso real izado em 31 de 
março de 2017

http://www.cnbsp.org.br/__inc/Download.php?f=X19Eb2N1bWVudG9zL1VwbG9hZF9Db250ZXVkby9hcnF1aXZvcy9QcmVzc19SZWxlYXNlLzI0LjA3LjE1X3Rlc3RhbWVudG9zLmRvY3g
http://www.cnbsp.org.br/__inc/Download.php?f=X19Eb2N1bWVudG9zL1VwbG9hZF9Db250ZXVkby9hcnF1aXZvcy9QcmVzc19SZWxlYXNlLzI0LjA3LjE1X3Rlc3RhbWVudG9zLmRvY3g
http://www.cnbsp.org.br/__inc/Download.php?f=X19Eb2N1bWVudG9zL1VwbG9hZF9Db250ZXVkby9hcnF1aXZvcy9QcmVzc19SZWxlYXNlLzI0LjA3LjE1X3Rlc3RhbWVudG9zLmRvY3g
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Desse modo, apesar da ausência do costume de exercer o direito de testar

entre os brasileiros, notáveis são os números que apontam o crescimento, principal-

mente, entre os grupos listados acima. Assim, se espera que essa modalidade al-

cance marcas significativas no futuro, ainda mais com o avanço da era digital e a ex-

pansão da informação sobre as vantagens do testamento.

Nessa órbita, nada obsta, portanto, a popularização da utilização da sucessão

testamentária. Ademias, clara é a possibilidade de se incluir bens digitais nessa mo-

dalidade de sucessão.



28

2 Da incógnita da sucessão dos arquivos armazenados virtualmente.

2.1 A nova era social

A sociedade é formada pelo conjunto de indivíduos que a 

compõe, mas não é apenas um simples aglomerado de seres huma -

nos, uma vez que transcende ao próprio conjunto e é moldada a par -

tir dos aspectosdo tempo no qual se encontra.

Na sociedade na qual estamos inseridos,há uma grande interli -

gação do homem com os meios digitais, e por isso, pode-se dizer 

que se trata de nova forma de sociedade, sendo uma sociedade digi -

tal izada. A tecnologia se apresenta como a chave para o mundo con -

temporâneo, mesmo que, minimamente, tudo a nossa volta está de 

alguma forma interligada com aspectos virtuais, digitais, realizando 

assim uma ponte constituída a partir de interfaces gráficas, que per -

mitem a imersão dos usuários nesse mundo virtual. 

Uma pesquisa divulgada em 13 de setembro de 2016 pelo Co -

mitê Gestor da Internet no Brasil, desempenhada todos os anos pelo 

Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade 

da Informação do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR

(NIC.br),revelou que no ano anterior os usuários da internet no Bra -

si l  atingiram o correspondente a 58% da população.Desses dados, 

foi ainda constado que uma marca que 89% acessam a Internet pelo 

telefone celular, enquanto 65% o fazem por meio de um computador 

de mesa, portáti l  ou tablet3 1

Há uma nova forma de se comunicar, comprar, armazenar da -

dos, um novo modelo de vida.

 Em relação a essa nova, o autor Célio Nunes se posiciona do 

seguinte modo:

Na era da informação, o mundo é hoje predominante -
mente dig i ta l ,  gi rando em torno da internet ,  dos computadores,
das redes socia is,  dos disposi t ivos móveis,  da internet  das 

31  Informação ret i rada do si te <http:/ /www.cgi.br/not ic ia/re leases/celu lar-
torna-se-o-pr incipal-disposi t ivo-de-acesso-a- internet-aponta-cet ic-br/  > acesso 
real izado em 30 de abri l  de 2017. 

http://www.cgi.br/noticia/releases/celular-torna-se-o-principal-dispositivo-de-acesso-a-internet-aponta-cetic-br/
http://www.cgi.br/noticia/releases/celular-torna-se-o-principal-dispositivo-de-acesso-a-internet-aponta-cetic-br/
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coisas e outros.  A tecnologia dig i ta l  invadiu não só a v ida de 
todos nós,  mas prat icamente tudo o que vemos 3 2.

Assim, com o atual padrão social, surgem novas práticas de 

atos já costumeiros, como as compras online , documentos eletrôni -

cos, armazenamento de dados. Mas também se desenvolvem novas 

formas de cometer delitos com os cybercrimes , fraudes eletrônicas, 

delitos computacionais, cyberbullying , entre outros. 

O ponto crucial é, que consequências essa nova realidade so -

cial acarreta para o direito? Sem dúvida, possui um impacto profun -

do no cenário jurídico, devendo-se observar como interpretar a legis -

lação para proporcionar uma segurança jurídica para sociedade digi -

tal e, mais ainda, discutir como acompanhar suas constantes modifi -

cações. 

2.1.1 Direito Digital

A revolução tecnológica impôs transformações para o modo da vida

social, e o direito não está inerte a essas mudanças. Sendo assim, 

surgem parao Direito novos desafios para se adaptar e renovar diante 

das novas necessidades.

Desse modo,inicialmente é uma inovação que busca a evolução do 

Direito dentro dos mais diversosramos, como Direito Civi l , Direito 

Autoral, Direito Comercial, Direito Contratual, Direito Econômico, 

Direito Financeiro, Direito Tributário, Direito Penal, Direito Internacional

e etc .

A advogada de direito digital,  Patricia Peck, afirma que:  

O Direi to Digi ta l  consiste na evolução do próprio Dire i to,  
abrangendo todos os pr incíp ios fundamentais  e inst i tutos que 
estão vigentes e são apl icados até hoje,  assim como 
introduzindo novos inst i tutos e e lementos para o pensamento 
juríd ico,  em todas as suas áreas.  ( . . . )  A proposta é que o 
Dire i to s iga sua vocação de ref let i r  as grandes mudanças 
cul turais e comportamentais viv idas pela sociedade. 

32  Antunes,  Cél io.  Apaud PINHEIRO, Patr ic ia Peck.  Dire i to Digi ta l .  – 6° 
edição.  rev,  atual .  E ampl.  – São Paulo :  Saraiva,  2016. P 7.
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Assim, se observa a interdiscipl inaridade do Direito Digital, pois a 

rede de computadores é apenas um veículo pelo qual os indivíduos 

estabelecem relações e interações sociais, as condutas realizadas são 

feitas por um sistema novo, que carrega consigo peculiaridades, as 

quais devem ser abarcadas pelos ramos do Direito. 

Nessa transformação, cada vez mais veloz, qualquer norma que 

venha a ser estabelecida está fadada a se tornar obsoleta se não tiver 

um caráter f lexível.  Nesse sentido, o Direito Digital,  além de 

estabelecer uma interdiscipl inaridade com os mais diversos ramos do 

Direito, se consagra também a partir da auto-regulamentação realizada 

por parte dos seus usuários, refletindo o seu dinamismo. Patrícia Peck 

vislumbra na situação uma brecha para se uti l izar o Direito 

Consuetudinário, vejamos em suas palavras: 

O Direi to Digi ta l  t raz a oportunidade de apl icar  dentro de 
uma lógica juríd ica uniforme uma série de pr incíp ios e 
soluções que já v inham sendo apl icados de modo difuso – 
pr incíp ios e soluções que estão na base do chamado Dire i to 
Costumeiro.

Esta coesão de pensamento possib i l i ta efet ivamente 
alcançar resul tados e preencher lacunas nunca antes 
resolvidas,  tanto no âmbito real  quanto no âmbito vi r tual ,  uma 
vez que é a manifestação de vontade humana em seus 
diversos formatos que une esses dois mundos no contexto 
juríd ico.  Logo, o Dire i to Digi ta l  estabelece um relacionamento 
entre o Dire i to Codif icado e o Dire i to  Costumeiro,  apl icando os
elementos que cada um tem de melhor para a solução das 
questões da Sociedade Digi ta l . 3 3

Em vista dessa realidade, o Direito do cyberespaço  possui como 

propriedades particulares, a celeridade, dinamismo, auto-

regulamentação, legislação extraordinária ou inexistente, uti l ização do 

direito costumeiro, uso da analogia e a busca de resolução de confl i tos 

por meio da arbitragem. 3 4

Assim, esse novo meio de comunicação manifesta-se a partir da 

conexão mútua e simultânea da rede de computadores, não apenas 

observando em seu sentido material, mas a capacidade il imitada de 

33  PINHEIRO, Patr ic ia Peck.  Dire i to Digi ta l .  – 6° edição.  rev,  atual .  E ampl.  – 
São Paulo :  Saraiva,  2016. P.79.

34  PINHEIRO, Patr ic ia Peck.  Dire i to Digi ta l .  – 6° edição.  rev,  atual .  E ampl.  – 
São Paulo :  Saraiva,  2016. P 7.
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informações alimentada pelos usuários. 35Tal meio é atualmente o maior 

veículo de comunicação, acesso à informação e realização de relações 

civis, as quais geram obrigações, direitos e a necessidade de garantir a

proteção dos usuários. Pois, para Patricia Peck;

    A sociedade digi ta l  este evolu indo muito rápido e o Dire i to 
deve acompanhar essa mudança, apr imorar-se,  renovar seus 
inst i tutos ( . . . )  cont inuar garant indo a segurança juríd ica das 
re lações socia is,  sob pena de f icar obsoleto e isso est imular a
prát ica da just iça com o próprio mouse e todas as mazelas 
associadas ao uso arbi t rár io das próprias razões e ao 
desequi l íbr io que pode ser gerado pelo poder desmedido das 
grandes corporações que são proprietár ias dos recursos que  

permitem a real ização da vida digi ta l .36

Portanto, se tornou muito importante o estudo do Direito Digital em

uma sociedade conectada que convive vinte e quatro horas com as 

mais diversas formas de expressão do mundo virtual. Sendo assim, o 

direito deve evoluir e debruçar-se sobre os novos parâmetros sociais 

para atender a nova era sem prejuízo ao corpo social.  

35  Pierre Lévy.  O que é Vir tual?.  São Paulo:  Ed.  34 – t rad.  Paulo Neves.  1° 
edição,  1998 (8° Reimpressão – 2007).  P.17.   

36  PINHEIRO, Patr ic ia Peck.  Dire i to Digi ta l .  – 6° edição.  rev,  atual .  E ampl.  – 
São Paulo :  Saraiva,  2016. P 76.  
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2.2 Herança digital

A internet surgiu entre as décadas de 60 e 70.O mundo vivia no pe -

ríodo da pós-segunda guerra mundial.Nessedado momento da história 

global, existia uma forte competição tecnológica entre as duas maiores 

potências da época – Estados Unidos da América (EUA) e União das 

Repúblicas Socialistas Soviética (URSS) – ambos viviam em uma inten -

sa disputa por avanço tecnológico, sendo o período conhecido como 

Guerra Fria. 

Nessa senda, surgiu nos EUA a internet, primeiramente com pro -

postas relacionadas à segurança nacional denominada de Advanced Re-

search Projectsagency (ARPAnet).Obviamente, muito diferente do modelo 

que conhecemos nos dias de hoje. Porém, após sua evolução veio a se 

popularizar no final do século XX, com o advento da propagação da 

rede de computadores para a coletividade. 

Desde então, ocorreram mudanças significativas nas formas de 

como os indivíduos interagem, uma dessas modificações se deu no 

modo de como as pessoas passaram a armazenar suas informações, 

músicas, vídeos, documentos e etc. Assim, o armazenamento de dados 

no ciberespaço se tornou uma prática cotidiana na vida dos usuários da

rede de computadores e o acesso a essas informações, sejam estas 

mensagens, l ivros, redes sociais, músicas, fotos, veios, blogs e outros, 

em regra, são realizados por meio de login37  e senhas exclusivas dos 

seus usuários.

Ademias, outros dados e informações dos mais variados tipos de 

arquivo também podem ser armazenados em dispositivos como compu -

tadores, celulares, pen drives , HD externos. Além das senhas e disposi -

37 Login  é um termo em inglês usado no âmbito da informát ica,  um 
neologismo que signif ica ter acesso a uma conta de emai l ,  computador,  celu lar ou 
outro serviço fornecido por um sistema informát ico.  Esta palavra é formada pela 
junção de log e in
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t ivos, há ainda, a possibi l idade de adquirir um espaço virtual para o ar -

mazenamento de dados, conhecido como nuvem3 8 . 

Assim, milhões de usuários se uti l izam das mais variadas formas 

de armazenamento de dados digitais, construindo nesta estrutura um 

verdadeiro acervo patrimonial. Evidência desse hábito é a pesquisa 

pela empresa de pesquisas MSI internacional a pedido da McAfee – 

empresa de informática especializada em segurança. O levantamento 

tomou como base a indagação feita a 323 consumidores brasileiros so -

bre seus ativos digitais, e obteve como resultado: 

Os entrevistados brasileiros atribuíram o maior valor total aos seus ativos di-
gitais:

R$238.826,00. 
O valor total percebido (cerca de R$ 240 mil) no Brasil é maior do que o de 
todos os outros países pesquisados (Alemanha, Austrália, Canadá, Espa-
nha, EUA, França, Holanda, Itália, Japão e Reino Unido).

Isso ocorre porque 17% dos entrevistados brasileiros atribuem aos seus ar-
quivos digitais um valor total superior a R$ 200.000,00. Na pesquisa global, 
os entrevistados afirmaram ter 2.777 arquivos digitais armazenados em pelo
menos um dispositivo digital, totalizando cerca de US$ 38 mil. No Brasil, os 
entrevistados afirmaram ter 3.712 arquivos digitais armazenados em um úni-
co dispositivo digital, totalizando o valor atribuído a eles de R$ 238.826,00.

Esses ativos incluem: arquivos de entretenimento (downloads de música, 
por exemplo), memórias pessoais (como fotografias), comunicações pesso-
ais (e-mails ou anotações), registros pessoais (saúde, finanças e seguros), 
informações de carreira (currículos, carteiras, cartas de apresentação, con-
tatos de e-mail), passatempos e projetos de criação.

Os brasileiros entrevistados indicaram ainda que 38% dos seus arquivos di-
gitais são patrimônios irrecuperáveis, o que significa que o valor desse ativo 
chega a um total de R$ 90.754,00.39

Os dados da pesquisa apenas reforçam a grande importância do 

patrimônio armazenado virtualmente para os usuários brasileiros. Toda -

via, apesar da grande importância da preservação desse patrimônio, 

pouco se indaga sobre a destinação desses bens após o falecimento do

proprietário. 

38  Nuvem  (em inglês,  c loud comput ing)  refere-se à ut i l ização da memória e 
da capacidade de armazenamento e cálculo de computadores e servidores 
compart i lhados e inter l igados por meio da Internet,  seguindo o pr incíp io da 
computação em grade.

39 Informação ret i rada de<http:/ / fenainfo.org.br/ info_ler.php?id=43038  >,  
acesso real izado em 01 de maio de 2017.

http://fenainfo.org.br/info_ler.php?id=43038
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A pesquisa realizada com cerca de 200 usuáriosatravés da inter -

net, por meio da plataforma Google Forms, com o objetivo de observar 

o conhecimento a respeito da herança digital edas regras básicas de 

armazenamento em rede, revelou que quase metade dos entrevistados 

nunca havia ouvido falar sobre o tema, e uma parcela considerável se -

quer sabia do que se tratava,conforme os seguintes dados: 

Figura 1 ( imagem ret i rada da pesquisa fei ta  em maio de 2017 pela plataforma do 
GoogleForms disponível  em 
<https: / /docs.google.com/spreadsheets/d/1UyW0xeqPLjkU3GLJGv1jnixneigd4mfyV94_
VCVZNeA/edit?usp=sharing>)

Dessa forma, considerando o grande fluxo de bens guardados em 

modo digital por uma sociedade completamente conectada, surgem in -

certezas que adentram ao campo do Direito. Uma dessas indagações 

diz respeito ao destino dos bens armazenados virtualmente em caso de

morte do proprietário. Sendo assim, qual o destino desse bem? Esses 

bens incorporariam o objeto da herança do de cujus? Os herdeiros do 

proprietário possuem direito de sucessão  sobre esses bens? 

Nesse panorama, partes dos juristas concordam que a melhor for -

ma de resolver essa situação é por meio do registro do próprio proprie -

tário, ou seja, a melhor solução seria realizar suas manifestações de 

última vontade por meio de testamento.

No caso de inexistir  a figura do testamento, há quem defenda a in -

clusão do acervo digital no rol do patrimônio determinado no art. 1.788 
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do Código Civi l 40 .  Todavia, é preciso ressalvar que, em relação ao direi -

to sucessório brasileiro, apenas podem ser objeto do direito das suces -

sões os bens de natureza patrimonial, cujos títulos sejam suscetíveis 

de ingressar no meio jurídico e possua valor econômico. 41

Assim, a temática ainda aborda que, na ausência de vontade, os 

herdeiros não possuem direito sucessório dos bens que não possuem 

valor econômico, não podendo ingressar no judiciário com intenção de 

herdar, mas apenas solicitar a remoção do exposto nos veículos, como 

perfis em redes sociais, contas em blogs pessoais, fotos pessoais e se -

melhantes.

Em contrapartida, há quem repudie por completo a idéia de trans -

ferência de bens armazenados digitalmente em razão damortis causa ,  

por admitir se tratar de uma postura inconstitucional, não podendo ser 

objeto do Direito das sucessões, sendo assim, não haveria direito de 

transmissão, uma vez que estaria invadindo o direito à privacidade do 

de cujus . 

Surge, ainda, outro ponto que precisa da salvaguarda do Direito 

para pacificar e harmonizar o entendimento que se deve realizar nesses

casos, de inexistência de vontade e dos bens com valor apenas senti -

mental. 

A herança digital é uma temática cada vez mais palpável e latente 

aos dias atuais, precisa urgentemente ser avaliada por nossos legisla -

dores para que se evitem as lacunas no direito. Além disto, é necessá -

rio evitar decisões diversas nos tribunais, almejando a celeridade e a 

segurança jurídica. E ainda, considerar não apenas o valor econômico 

dos ativos digitais, como também respeitando o bem-estar da família e 

a dignidade do de cujus .

 Portanto, é preciso delimitar de forma legal como se dará a suces -

são do acervo digital e os direitos dos herdeiros nesse panorama.

40  Projeto de Lei  4847/2012
41  LOBO, Paulo.  Di re i to Civi l :  sucessões/  Paulo Lôbo. – 3° ed.  – São Paulo :  

Saraiva.  2016. P.  16.



36

2.2.1 Bens suscetíveis e insuscetíveis de valoração econômica: 

Relevância da atribuição de valor econômico ao bem digital 

versus os bens de caráter personalíssimo

No âmbito do Direito Civi l  brasileiro os bens são objetos de nature -

za material ou imaterial que podem ser aptos de apropriação ou valora -

ção econômica por parte das pessoas físicas ou jurídicas. Segundo os 

ensinamentos de Agostinho Alvim, os bens são as coisas materiais ou 

imateriais que têm valor econômico e que podem servir de objeto a uma

relação jurídica 42 .   

Nessa senda, Silvo de Salvo Venosa e Maria Helena Diniz concor -

dam ao afirmarem que bem é uma espécie de coisa, sendo assim, de -

termina-se bem, numa concepção ampla, tudo que corresponde a nos -

sos desejos e que no universo jurídico, bem deve ser tido como aquilo 

que possui valor, abstraindo-se daí a noção pecuniária do termo. 4 3

Nas palavras Maria Helena Diniz: 

Portanto,  os bens são coisas,  porém nem todas as coi -

sas são bens.  As coisas são o gênero do qual  os bens são es -

pécies.  As coisas abrangem tudo quanto existe na natureza,  

exceto a pessoa, mas como "bens" só se consideram as coisas

existentes que proporcionam ao homem uma ut i l idade, sendo 

suscet íveis de apropriação4, const i tu indo,  então,  o seu patr i -

mônio.  Compreendem não só os bens corpóreos como os in -

corpóreos,  como as cr iações inte lectuais  (propriedade l i terá -

r ia,  c ient íf ica e art íst ica),  sendo que os fatos humanos ou 

"prestações" de dar,  fazer e não fazer também são considera -

dos pelo d ire i to como suscetíveis de const i tu i r  objeto da re la -

ção juríd ica.  Convém esclarecer,  contudo, que não é, neste 

caso,  o homem o objeto do dire i to,  mas a prestação como re -

sul tado da at ividade humana. Assim, o patr imônio é o comple -

42 Agost inho Alvim, Curso de direi to  civi l ,  apost i la ,  PUC, v.  1 ,  p .  13;  Roberto 
Senise  Lisboa,  op.  ci t . ,  p .  136-52;  Sebast ião José  Roque,  Teoria  geral  do direi to  civil ,  c i t . ,
p .  81-112.  Apud .  Diniz ,  Maria  Helena.  V.  1 .;  Curso de  direi to  civil  brasilei ro/volume 1;  
teoria .  :  geral  do direi to  civi l  /  Maria Heléria .  29.  ed.  São Pau lo:  Saraiva.  2012.
43 Venosa, Sílvio de Salvo Direito civil: parte geral / Sílvio de Salvo Venosa. - 13. ed. - São Paulo: Atlas, 2013. -
(Coleção direito civil; v. 1) p. 307.
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xo de re lações juríd icas (reais ou obrigacionais) de uma pes -

soa, apreciáveis economicamente. 4 4

Na dinâmica do Direito das Sucessões não há questionamento so -

bre a valoração econômica de parte do acervo digital, pois o patrimônio

digital,  por si só, pode representar significativo valor econômico dentre 

a totalidade dos bens deixados pelo de cujus .  

Desse modo, não há nenhum óbice na doutrina e jurisprudência a 

respeito da inclusão dos ativos digitais suscetíveis de valoração econô -

mica como parte da herança e respeito ao princípio dasaisine4 5uma vez 

que estes se enquadram na determinação mais básica de patrimônio, 

qual seja, o conjunto de direitos reais e obrigacionais, ativos e passi -

vos, pertencentes a uma pessoa 4 6 .Assim, o acervo digital, com caracte -

rística pecuniária, deve constar nos bens que serão transmitidos aos 

herdeiros.

Sobre os bens suscetíveis de valoração econômica ressalta Isa -

bela Rocha Lima:
O acervo digi ta l  deixado não só pode como deve cons -

tar da l is ta de bens que serão repart idos,  havendo a necessi -

dade – inclusive – de aufer i r  o va lor econômico desses bens,  

pr incipalmente se eles forem objeto de testamento.  O patr imô -

nio d igi ta l  deixado pelo falecido pode representar um valor 

econômico de ta l  maneira que venha a interfer i r  na legít ima 

reservada aos herdeiros necessários,  isto é,  pode signi f icar  

mais de 50% de todo o patr imônio.  Assim, sendo o de cujus 

dono de um grande si te na internet ,  por exemplo,  s i te este que

cont inua gerando lucro mesmo após a sua morte,  estes valo -

res podem representar mais da metade de todo o patr imônio 

deixado, f icando os herdeiros necessários prejudicados em 

seu dire i to à legít ima 4 7 .   

44  Diniz,  Maria Helena. V. 1.;  Curso de dire i to c ivi l  brasi le i ro/volume 1;  teor ia.
:  geral  do dire i to c ivi l  /  Maria Helér ia.  29. ed.  São Pau lo:  Saraiva,  2012.

45 Princípio de Saisine .  Pr incíp io  de or igem francesa, pelo qual se 
estabelece que a posse dos bens do "de cujus"  se t ransmite aos herdeiros,  
imediatamente,  na data de sua morte.  Esse  pr incíp io  fo i  consagrado em nosso 
ordenamento jur íd ico pelo art .  1.784, do Código Civi l .

46  Venosa, Sí lvio  de Salvo Dire i to c iv i l :  parte geral  /  Sí lvio  de Salvo Venosa. -
13.  ed.  -  São Paulo:  At las,  2013. -  (Coleção dire i to c ivi l ;  v.  1).  p.  306.

47  LIMA, Rocha Isabel la.  Herança Digi ta l .  Disponível  em < 
ht tp: / /bdm.unb.br/b i tst ream/10483/6799/1/2013_IsabelaRochaLima.pdf> acesso 
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Desse modo, os ativos digitais podem tanto ser passíveis de trans -

missão testamentária, como também, em razão da ausência de expres -

são de última vontade, devem ser incorporados a título de patrimônio 

no momento da abertura da sucessão – o momento da morte do autor 

da herança — uma vez que são dotados de valor econômico e adentram

a esfera do patrimônio do de cujus .  

Todavia, surge uma nova incógnita, essa se desenha a partir do 

momento que se necessita delimitar e determinar se um bem armazena -

do digitalmente possui valor econômico ou apenas afetivo.Como deline -

ar um ponto de valoração dos dados digitais? Mais uma delimitação que

precisa ser observada pelo doutrinador do Direito Digital brasileiro. 

De outro vértice, há outros bens digitais, os quais, segundo alguns 

juristas, não possuem valoração econômica – apenas apresentam cará -

ter afetivo e sem valor pecuniário – portanto, não podem ser objeto do 

direito das sucessões, uma vez que, se assim fosse possível, ocorreria 

uma invasão à seara intima do autor, sob pena de afronta ao princípio 

da intimidade. Nessa esfera, não havendo testamento, restaria para os 

herdeiros apenas o direito de pleitear em juízo a desconexão do antigo 

usuário – de cujus  – do meio almejado.

Tais bens de caráter meramente afetivo, como fotos, contas de e-

mail, perfis em redes sociais, entre outros do mesmo gênero, estariam 

no rol dos direitos personalíssimos do de cujus , como direito à intimida-

de e direito à vida privada.   

A situação não é estranha aos tribunais brasileiros, os quais já 

enfrentam ações pleiteadas por parte dos familiares, que desejam a 

retirada de perfis em redes sociais dos seus entes falecidos. Um dos 

casos ganhou notoriedade nos jornais brasileiros, foi a ação movida por

Dolores Pereira Ribeiro em face do Facebook Brasil 4 8 , perante a 1° 

Vara do Juizado Central de Campo Grande – MS, em decorrência da 

real izado em 01 de maio de 2017. P.33.  
48 Facebook Inc. é uma rede social lançada em 4 de fevereiro de 2004, operado e de 

propriedade privada da Facebook Inc.. Em 4 de outubro de 2012, o Facebook atingiu a marca de 1 
bilhão de usuários ativos, sendo por isso a maior rede social em todo o mundo.
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morte da jornalista Juliana Ribeiro Campo, que faleceu em maio de 

2012.

A mãe da jovem obteve êxito após uma longa batalha na justiça 

para remover o perfi l  da sua fi lha da rede social – Facebook .  Vejamos 

o caso: 

O perf i l  no Facebook da jornal ista Jul iana Ribeiro Cam -

pos,  de 24 anos,  que morreu em maio de 2012, fo i  excluído e 

não está mais d isponíve l  para os contatos da rede socia l .  A in -

formação fo i  dada na manhã desta quinta-fe ira (25) pela mãe 

da jovem, a professora Dolores Pereira Ribei ro,  50 anos.  Ela 

recorreu à Just iça em Mato Grosso do Sul,  que determinou 

que o perf i l  fosse ret i rado.(…)

Em janeiro deste ano, e la entrou com uma ação contra 

o Facebook Brasi l  na Just iça de Mato Grosso do Sul.  Os docu -

mentos que comprovaram os pedidos de encerramento da 

página foram anexados ao processo.
Ação na Just iça:
No dia 25 de janeiro de 2013, Dolores ela entrou com 

uma ação contra o Facebook Brasi l  na 1ª Vara do Juizado 

Central  de Campo Grande.
Em março,  a juíza Vânia de Paula Arantes decid iu,  em 

caráter l iminar,  pelo cancelamento do perf i l  da jovem, median -

te multa d iár ia de R$ 500.
Mesmo assim, o perf i l  fo i  mant ido.  Dolores comunicou o

fato à Just iça e,  em abri l ,  a juíza fez uma nova determinação e

ordenou que um of ic ia l  de just iça not if icasse a empresa a fa -

zer  o cancelamento do perf i l  em 48 horas.
O processo deve cont inuar t ramitando em Mato Grosso 

do Sul,  pelo menos até que a Just iça seja of ic ia lmente infor -

mada da exclusão do perf i l . 4 9

Casos como o da jornalista tem se tornado comum no âmbito jurídi -

co, uma vez que os usuários estabelecem relações por meio de termos 

estabelecidos pelas redes sociais, ademais, alguns possuem polít icas 

próprias a respeito do falecimento do usuário. 

49  Informação retirada de http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/noticia/2013/04/mae-pede-na-justica-que-
facebook-exclua-perfil-de-filha-falecida-em-ms.html acesso realizado em 01 de maio de 2017.

http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/noticia/2013/04/mae-pede-na-justica-que-facebook-exclua-perfil-de-filha-falecida-em-ms.html
http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/noticia/2013/04/mae-pede-na-justica-que-facebook-exclua-perfil-de-filha-falecida-em-ms.html
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O próprio Facebook possui uma polít ica específica sobre a destina -

ção do perfi l  dos seus usuários após o falecimento dos mesmos.Segun -

do a plataforma social, é possível que o dono do perfi l ,  ainda em vida, 

informe, com antecedência, se deseja manter sua conta como um me -

morial ou se deseja excluí-la do Facebook de forma permanente, quan -

do falecer.

Segundo a rede social – Facebook - as contas transformadas em 

memorial “São um local onde amigos e famil iares podem se reunir para 

comparti lhar lembranças, após o falecimento de uma pessoa” 5 0 . Ainda é

disposto pela rede que “As contas transformadas em memorial que não 

tiverem um contato herdeiro não poderão ser alteradas” 51 ,  ou seja, é 

possível determinar um contato herdeiro, como uma forma de testamen -

to específico dentro da plataforma social. Há também a possibil idade 

de se optar por excluir a conta de forma permanente, caso venha a fa -

lecer52 .   

Outras redes sociais, como Twitter53 ,  estabelecem, em determina-

das circunstâncias, a remoção de imagens da pessoa falecida, em de -

trimento da solicitação realizada por parte dos familiares imediatos 

para a empresa, usando um formulário de privacidade disponibil izado 

no site.Todavia, o Twitter é quem avalia se o conteúdo será ou não re -

movido, portanto é da própria rede social a decisão final quanto a per -

manecia ou exclusão do conteúdo, cabendo aos interessados apenas 

realizar o pedido. Pois, segundo a companhia: “Na análise dessas soli -

citações de remoção de mídia, o Twitter leva em conta fatores de inte -

resse público – por exemplo, o fato de o conteúdo ser digno de ser noti -

ciado – e talvez não seja capaz de honrar todas as solicitações” 5 4 . 

50  Informação ret i rada de <ht tps: / /www.facebook.com/help/search/?
query=falecimento  > acesso real izado em 01 de maio de 2017

51  Informação ret i rada de <ht tps: / /www.facebook.com/help/search/?
query=falecimento  > acesso real izado em 01 de maio de 2017
52  Informação retirada de <https://www.facebook.com/help/search/?query=falecimento> acesso realizado em

01 de maio de 2017.
53   Twitter é uma rede social e um servidor para microblogging, que permite aos usuários enviar e re-

ceber atualizações pessoais de outros contatos, por meio do website do serviço, por SMS e por
softwares específicos de gerenciamento.

54 Informação ret i rada  de < https: / /support . twi t ter.com/art icles /20174909  >  acesso  
real izado em 01 de  maio de 2017.  

https://support.twitter.com/articles/20174909
https://www.facebook.com/help/search/?query=falecimento
https://www.facebook.com/help/search/?query=falecimento
https://www.facebook.com/help/search/?query=falecimento
https://www.facebook.com/help/search/?query=falecimento
https://www.facebook.com/help/search/?query=falecimento
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Há ainda plataformas que disponibil izam a opção de criar verdadei -

ros testamentos digitais e facil i tam a administração dos dados armaze -

nados em seus domínios de rede, um exemplo, é do grupo Google In. 55 ,

que desde 2003 estabeleceu um gerenciamento de contas inativas.Se -

gundo os termos do site,  que foram publicados no próprio blog do Goo-

gle no Brasil:  

Ninguém gosta de pensar muito sobre a morte,  a inda 

mais sobre a própria.  Mas planejar o que acontecerá depois  

que você se for é muito importante para as pessoas que f icam 

para t rás.  Então,  lançamos um novo recurso que faci l i ta infor -

mar ao Google a sua vontade quanto aos seus bens digi ta is,  

quando você morrer ou não puder mais usar a sua conta.
Trata-se do Gerenciador de Contas Inat ivas:  não é lá 

um nome fantást ico,  mas acredite,  as outras opções eram ain -

da piores.  O recurso pode ser encontrado na página de conf i -

gurações da conta do Google.  Você pode nos or ientar  com re -

lação ao que fazer com as suas mensagens do Gmail  e dados 

de vár ios outros serviços do Google  se a sua conta se tornar  

inat iva por qualquer mot ivo.
Por exemplo,  você pode escolher que seus dados sejam

excluídos depois de t rês,  seis,  nove ou doze meses de inat iv i -

dade. Ou ainda pode selecionar contatos em quem você conf ia

para receber os dados de alguns ou todos os seguintes servi -

ços:  +1s;  Blogger;  Contatos e Círculos;  Drive;  Gmai l ;  Perf is do

Google+, Páginas e Salas;  Álbuns do Picasa;  Google Voice e 

YouTube. Antes que os nossos sistemas façam qualquer coisa,

enviaremos uma mensagem de texto para o seu celu lar e e-

mai l  para o endereço secundário que consta nos seus set t ings 

da conta.
Esperamos que este novo recurso ajude no planejamen -

to da sua pós-vida dig i ta l  e proteja a sua pr ivacidade e segu -

rança, a lém de faci l i tar  a vida dos seus entes queridos depois 

da sua morte. 5 6

Outra opção, são as empresas especial izadas em gerenciar a vida 

digital após a morte dos uti l izadores do serviço, como a Passaword-

55 Google Inc. é uma empresa multinacional de serviços online e software dos Estados Unidos. O 
Google hospeda e desenvolve uma série de serviços e produtos baseados na internet e gera lucro principalmente 
através da publicidade pelo AdWords

56  Informação ret i rada de <ht tps: / /brasi l .googleblog.com/2013/04/planeje-sua-
pos-vida-digi ta l-com-o.html  > acesso real izado em 01 de maio de 2017.

https://brasil.googleblog.com/2013/04/planeje-sua-pos-vida-digital-com-o.html
https://brasil.googleblog.com/2013/04/planeje-sua-pos-vida-digital-com-o.html
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Box ,que promete garantir o acesso às contas onlines  para aqueles pré 

determinados pelo usuário, seja um cônjuge, f i lho, amigo ou colega. Di -

ferentes companhias atuam no ramo, como a suíça SecureSafe ,  as 

americanas Entrustet, Eterniam  e a espalhola MiLegadoDigital.  

No âmbito nacional, esse novo modelo de gestão da vida pessoal 

após a morte é representado por sites como o MorteDigital, o qual ofe -

rece serviços de gerenciamento do patrimônio virtual, incluindo redes 

sociais e e-mails. A empresa trabalha com planos que atendem e 

propõe um serviço personalizado para atender as especificidades de 

cada cl iente.Prometem encerrar a vida digital com dignidade e respeito.

À vista da ausência de ordenação jurídica a respeito dos bens in -

suscetíveis de valoração econômica e das possíveis complicações ge -

radas para os herdeiros do de cujus , é interessante realizar uma forma 

de registro do que se deseja que seja realizado com os bens digitais, 

bem como os perfis e arquivos, após a morte do proprietário. Ademais, 

vale lembrar que a internet é um espaço que possui f im indefinido e 

tudo que é disposto nela permanece por um tempo indeterminado, ca -

bendo refletir sobre a temática da herança digital com cautela. 

2.3 Quem é o proprietário?

Há quem não vislumbre um direito sucessório em relação 

à“herança digital”,  defendendo que o direito de uso se extingue com a 

morte do usuário. Estabelecendo a incógnita de quem seria o real 

proprietário. A quem caberiam os direitos de uso post mortem  do 

usuário primário?

 O posicionamento uti l izado por muitos dos atuais maiores 

prestadores de serviços do ramo, é o da polít ica de uso do “ No right of 

Survivorship (Não existência de Direito de Sucessão), ou seja, o termo 

que o usuário concorda que a sua Conta ou item adquirido não são 

transferíveis e que quaisquer direitos ou conteúdo terminam com a sua 

morte. Sendo assim, é a intervenção de que simplesmente não existe 

direito a sucessão, tudo estabelecido por contrato após o usuário 
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submeter às condições optando na janela “click to agree ” – cl ique para 

concordar – tão comuns para os desfrutadores dos serviços de venda 

de livros digitais, música, espaço virtuais (nuvens).

Em outras palavras, se finda o direito de uti l izar os serviços, 

como por exemplo, ao comprar um l ivro, uma música, um filme, ou outro

bem que seja de igual semelhança, não há como transferir a terceiros, 

após a morte do indivíduo,que realizou sua compra. Isso ocorre porque,

em regra, adquiriu-se apenas l icença de uso.  
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2.3.1 A aplicação da política de uso “No right of 

Suvirvorship”:

Constata-se a realidade de tal circunstancia ao analisar-se os 

termos de uso, do iTunes store5 7 , aplicativo para compras de músicas 

da empresa Apple ,  abaixo anexado:

“a. Escopo da Licença: esta licença concedida a você para o Aplicati-

vo Licenciado pelo Licenciante é limitada a uma licença intransferível para

uso do Aplicativo Licenciado em quaisquer produtos contendo a marca da

Apple e que rodem o iOS (incluindo, sem limitação, iPad, iPhone e iPod tou-

ch) (“Dispositivo iOS”), Mac OS X (“Computadores Mac”), Apple Watch e Ap-

ple TV, conforme aplicável (em conjunto, “Dispositivo(s) Apple”) que você

possua ou controle e conforme permitido pelas regras de utilização estabe-

lecidas nos Termos e Condições Mac App Store, App Store e iBooks Store

(as "Regras de Utilização"). Esta licença não permite que você use o Aplica-

tivo Licenciado em qualquer dispositivo Apple que você não possua ou con-

trole, salvo conforme disposto nas Regras de Utilização, e você não poderá

distribuir  ou disponibilizar  o  Aplicativo Licenciado por  meio  de uma rede

onde ele possa ser usado por vários dispositivos ao mesmo tempo.Você

não pode arrendar, locar, emprestar, vender, transferir, redistribuir ou

sublicenciar  o  Aplicativo  Licenciado.  ”58

(Grifos aplicados).

Outro exemplo da licença de uso que não permite o direito de 

sucessão é o da Google Play Store 5 9  e Kindle60 ,  respectivamente:

57 iTunes é um reprodutor  de áudio,  desenvolvido pela Apple,  para reproduzi r  
e organizar  música digi ta l ,  arquivos de vídeo e para a compra de arquivos de mídia
digi ta l  no formato gestão de gestor de dire i tos d igi ta is FairPlay.

58Copyright © 2016 Apple Inc. All rights reserved.Termos e Condições. Última atuali-
zação:  21  de  outubro  de  2015.  Disponível  em:<http://www.apple.com/legal/internet-
services/itunes/br/terms.html>. Acesso em: 12 dez. 2015.

59 A Google Play Store  é a lo ja vi r tual  do Google para aparelhos com o 
sistema Android.

60 Kindle  é um le i tor  de l ivros dig i ta is  desenvolvido pela subsid iár ia da 
Amazon, a Lab126, que permite aos usuários comprar,  baixar,  pesquisar e,  
pr incipalmente,  ler  l ivros digi ta is,  jornais,  revistas,  e outras mídias digi ta is via rede
sem f io.

http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/br/terms.html
http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/br/terms.html
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Venda, distribuição ou transferência a terceiros. O usuário não poderá 
vender, fazer empréstimo, fazer leasing, redistribuir, transmitir, comunicar, 
modificar, sublicenciar, transferir nem atribuir Conteúdos ou seus direitos ao 
Conteúdo a terceiros sem autorização, inclusive com relação aos downloads
de Conteúdo que possam ser feitos por meio do Google Play. O uso de 
qualquer ferramenta ou recurso fornecido como parte autorizada do Google 
Play (por exemplo, "Recomendações Sociais") não violará o presentemente 
disposto, contanto que o usuário utilize a ferramenta como especificamente 
permitido e somente da maneira exata especificada e permitida pela Goo-
gle. Captura de streaming. É vetado ao usuário a utilização do Google Play
ou de qualquer Conteúdo em conjunto com programas de software de cópia 
de streaming, captura de streaming ou similares para gravar uma cópia do 
Conteúdo apresentado em formato de streaming. Compartilhamento. É ve-
tado ao usuário a utilização do Conteúdo como parte de serviços de com-
partilhamento, empréstimo, utilização por mais de uma pessoa ou para fins 
de qualquer outro tipo de instituição, exceto conforme especificamente per-
mitido e somente da maneira exata especificada e permitida pela Google 
(por exemplo, por meio de “Recomendações Sociais”). (Grifos utilizados).61

Uso do Conteúdo Kindle. Mediante o download ou acesso de Conteúdo 
Kindle e o pagamento de todas os valores aplicáveis (incluindo impostos), o 
Provedor de Conteúdo concede a você o direito não exclusivo de visualizar, 
utilizar e exibir este Conteúdo Kindle de forma ilimitada (para Conteúdo de 
Assinatura, somente pelo período que você permanecer como um membro 
ativo de um programa ou assinatura), unicamente por meio de um Aplicativo
Kindle ou conforme permitido como parte do Serviço, unicamente no núme-
ro de Dispositivos Compatíveis especificados na Loja Kindle, e apenas para 
uso pessoal e não comercial. Todo Conteúdo Kindle é apenas licenciado 
pelo Provedor de Conteúdo, não sendo vendido. O Provedor de Conteúdo 
poderá incluir termos adicionais para utilização de seu Conteúdo Kindle. Es-
ses termos também se aplicam, mas este Contrato prevalece em caso de 
conflito. Alguns tipos de Conteúdo Kindle, como conteúdo interativo ou alta-
mente formatado, podem não estar disponíveis para você em todos os Apli-
cativos Kindle. Restrições. Exceto se especificamente indicado de forma di-
ferente, você não poderá vender, alugar, arrendar, distribuir, sublicenciar ou 
transferir quaisquer direitos ao Conteúdo Kindle ou qualquer parte dele a 
terceiros, tampouco poderá remover ou modificar quaisquer avisos ou rótu-
los de propriedade no Conteúdo Kindle. Além disso, você não poderá tentar 
driblar, modificar, anular, ou de outra forma contornar qualquer sistema digi-
tal de gestão de direitos ou outra proteção de conteúdo, ou recursos usados
como parte do Serviço.62

Este entendimento não se restringe apenas à polít ica de uso de 

algumas empresas que, em tese, “vendem” conteúdo, mas também é 

aplicada por campainhas especial izadas em disponibil ização de espaço

no mundo virtual, a chamada nuvem, como a Icloud6 3 . Apesar de 

reconhecerem a propriedade de quaisquer direitos de propriedade 

61  Informação ret i rada de <ht tps: / /p lay.google.com/int l /pt-BR_br/about/p lay-
terms.html  > acesso real izado em 01 de maio de 2017.

62  Informação ret i rada de 
ht tps: / /www.amazon.com.br/gp/help/customer/d isplay.html?nodeId=201014950    
acesso real izado em 01 de maio de 2017. 

63 O iCloud  é o s istema de armazenamento na nuvem da Apple que atua de 
maneira bastante sof ist icada. O serviço funciona no iPhone, iPad e iPod Touch e é 
bastante simples de ser  conf igurado.

https://www.amazon.com.br/gp/help/customer/display.html?nodeId=201014950%20
https://play.google.com/intl/pt-BR_br/about/play-terms.html
https://play.google.com/intl/pt-BR_br/about/play-terms.html


46

intelectual sobre o conteúdo produzido pelos proprietários, a polít ica de

uso restringe o direito de transmissão, in verbis : 

 D. Não Existência de Direito de Sucessão

A menos que exigido por lei, você concorda que a sua Conta não é passí-
vel de transferência e que quaisquer direitos à seu ID Apple ou Conteúdo dentro
da sua Conta terminam com a sua morte. Após o recebimento de cópia de uma
certidão de óbito a sua Conta poderá ser encerrada e todo o Conteúdo dentro da
mesma será apagado. Contate o Suporte iCloud através de https://www.apple.-
com/support/iCloud   para mais assistência64

Diante do exposto, parte dos especial istas em Direito 

Digitalconcordam com as medidas aplicadas, pois afirmam que há 

diversos direitos envolvidos não podendo prevalecer o direito de 

saisine  frente aos direitos autorais, direito à privacidade e outros.

 Sendo assim não vislumbram a possibi l idade da transmissão dos 

bens arquivados de forma digital,  quando se tratarem de l icença de 

uso. Ademais, negam a existência de direitos sucessórios até mesmo 

de conteúdo desenvolvido pelo próprio proprietário em detrimento do 

direito à privacidade, afirmando que na ausência de disposição de 

última vontade do ti tular do conteúdo, não se pode subentender a sua 

vontade de ter exposto seus armazenamentos para sua famíl ia. 

64  Informação disponíve l  em ht tps: / /www.apple.com/legal/ internet-
services/ ic loud/br/ terms.html .  acesso real izado em 02 de maio de 2017.

https://www.apple.com/support/iCloud
https://www.apple.com/support/iCloud
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3 A defesaao direito de herdar bens arquivados em forma virtual.

 De fato, não há qualquer menção na legislação brasileira, que dá 

juridicidade ao direito sucessório de bens imateriais armazenados em 

plataformas virtuais. Todavia, ao seguir o caminho da premissa de que  

aquilo que não está proibido, é permitido ,  encontrar-se-iam bases para 

a inclusão do “legado digital”, ou ao menos, não se vislumbraria 

barreiras para acolher aos direitos sucessórios destes bens.  

Esta ausência de empecilhos se firma aos basilares doutrinários 

que defendem a existência do caráter transferível dos bens englobados 

pela “herança digital”. Porém este não é o único alicerce para o 

entendimento que é passível de objeto de herança o legado digital,  e 

muitos são os pontos que convergem para a defesa dessa tese.

Entre esses itens, pode se destacar que os bens virtualmente 

armazenados são passiveis de serem objetos de parti lha, avaliando não

apenas o valor econômico, mas um valor considerável do patrimônio do

de cujus , uma vez que com o advento das novas tecnologias o volume 

de documentos virtuais, observados, como bens imateriais, uma vez 

que possuem o atributo do digital, ou seja, a informação é traduzida 

para um sistema binário 65 ,  o sistema que é uti l izado para a reprodução 

no meio virtual.

 Assim, não há questionamento em relação aos ativos digitais que

possuem valor econômico, de fato são passiveis de serem transmitido 

em razão da mortis causa  no momento da morte do proprietário, ou 

seja, são imediatamente transmitidos com a abertura da sucessão e 

incorporam o objeto da herança. 

Esse direito será estabelecido mesmo que não haja testamento ou

qualquer manifestação de vontade do de cujus , ou seja, não há 

necessidade de pré-estabelecimento em cartório ou qualquer meio 

65 O sistema binário  ou de base 2 é um sistema  de numeração posic ional em
que todas as quant idades se representam com base em dois números,  ou seja,  zero
e um (0 e 1).  Desse modo, é  o s istema ut i l izado por máquinas com circui tos d ig i ta is
para interpretar informações e executar ações.  É por meio dessa l inguagem que o 
computador exibe e processa textos,  números e imagens
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digital,  não há necessidade de recorrer a empresas que gerenciam a 

vida após a morte quando se trata de ativos digitais com valoração 

econômica, ainda que seja delicada a determinação de atribuir ou não 

valor de mercado a determinado bem, uma vez um arquivo pode não 

possuir valor na data da morte do falecido, todavia, não há garantias se

isso irá permanecer inalterado no futuro.

A maioria da doutrina e dos estudiosos do Direito Digital também 

compactua com a pretensão da sucessão nos moldes apontados.Como 

também, a real visão dos proprietários, como pesquisas realizadas que 

comprovam o caráter dos bens virtuais como transmissíveis. E, 

consequentemente, a preocupação destes em relação aos direitos 

sucessórios.

Neste contexto, é possível ter como modelo os comentários de 

Leonardo Luiz, que elucida:

Uma pesquisa recente do Centro para Tecnologias Criat ivas 

e Sociais,  do Goldsmiths Col lege (Universidade de Londres),  

f inanciada pela empresa de computação em nuvem Rackspace, 

mostra que 30% dos britânicos consideram suas posses on-l ine 

sua "herança digital" e 5% deles já [. . . ]  def in iram legalmente o 

dest ino dessa herança. Outros 6% planejam fazê-lo em breve. 

(LUÍS, 2011). 6 6

O levantamento apresentado na pesquisa serve como uma singela

amostra da vontade dos proprietários em relação àdinâmica de 

transmissão de seus bens digitais (l ivros, músicas, arquivos de texto, 

fotos e etc).

Outra pesquisa realizada em maio de 2017, na plataforma virtual 

do Google Forms ,  revelou que os usuários desconhecem a legislação 

sobre o tema e não possuem conhecimento de que, na ausência de 

66  LUÍS, Leonardo.  Sites a judam a planejar dest ino de dados digi ta is  após a 
morte.  Folha UOL. São Paulo.  02. Nov.  2012. Disponível  em: 
<http:/ /www1.fo lha.uol .com.br/ tec/1000281-si tesajudam-a-planejar-dest ino-de-
dados-dig i ta is-apos-a-morte.shtml  > acesso real izado em 20 de janeiro de 2017

http://www1.folha.uol.com.br/tec/1000281-sitesajudam-a-planejar-destino-de-dados-digitais-apos-a-morte.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/tec/1000281-sitesajudam-a-planejar-destino-de-dados-digitais-apos-a-morte.shtml
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disposição de vontade, não há, em regra, transmissão direita para os 

herdeiros. 67

Desse modo, a pesquisa revela que as pessoas não apenas 

desconhecem a legislação, mas também desconhecem o contrato que 

firmam com os prestadores de serviços e sobre a forma de transmissão 

de todos os bens virtuais

Nessa mesma esfera de analise, não é difícil  atentar a um 

exemplo, que apesar de corriqueiro e ingênuo, parece fugir aos olhos, 

mas que gera grandes questionamentos a respeito do tema:  

imaginemos que tenho uma grande bibl ioteca em minha casa e que 

possua diversos exemplares dos mais diversos livros, não causa 

qualquer estranheza que minha bibl ioteca, ou seja, todos os livros que 

a compõe sejam objetos da minha parti lha quando a hora dela chegar, 

nada impede ainda imaginar que, caso eu queira, posso deixar em meu 

testamento o desejo de que meus exemplares sejam doados a tal 

pessoa ou até instituição. 

Porém, isso não poderia ocorrer, com os l ivros que possuo no 

meu ipad, kindles  ou outro dispositivo semelhante, por exemplo, pois a 

estes não posso orientar qual será o seu destino após minha morte, e a

eles não são concebidos o direito de transferência. 

Sendo assim, os consumidores desconhecem até mesmo o tipo de

contrato que firmam com prestadores de serviço, em parte esse 

incompreensão ocorre em decorrência da “i lusão” promovida pelas 

interfaces gráficas, as quais tentam ao máximo simular um ambiente 

físico criando um disfarce para se assemelhar as lojas físicas.  

Em suma,o usuário acaba tendo a falsa sensação que está 

adquirindo realmente o produto, ou seja, sua propriedade, quando na 

verdade apenas possui uma l icença. 

67  Dados da pesquisa real izada pelo Google Forms em maior  de 2017, 
apontaram que 93,2% dos entrevistados não possuía conhecimento sobre a 
legis lação brasi le ira a respeito da “herança Digi ta l) .   E apenas 27,6% t inha 
conhecimento que na ausência de testamento não, em regra,  a t ransferência d ireta 
dos conteúdos armazenados digi ta lmente para os herdeiros legít imos.  
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Do exposto, percebe-se que não basta apenas o registro de última

vontade, mas similarmente ter conhecimento sobre a forma de contrato 

estabelecida.

Uma particularidade ainda mais relevante sobre a importância do 

“testamento dos bens digitais”, diz respeito aos bens sem valor 

econômico e tidos como de caráter afetivo. Pois sobre esses não paira 

direito sucessório na ausência do expresso desejo do falecido, pois 

para maioria dos estudiosos deve-se preservar o direito constitucional 

da vida privada, se tratando, portanto, de um direito personalíssimo que

se encerra com a morte do usuário. 

Essa temática afeta, principalmente, aos usuários de redes 

sociais e contas de email  e seus semelhantes. Essas situações acabam

gerando desconforto para os famil iares, estes acabam recorrendo para 

o âmbito dos tribunais e enfrentam verdadeiras batalhas contra as 

grandes empresas ramo. 

Como resultado, parte do conteúdo acumulado em vida pode 

acabar sendo perdido ou congelado na internet, por isso se ressalta a 

importância do registro de última vontade.
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4 Conclusão

O avanço tecnológico mudou a sociedade, marcando a história da humanida-

de com uma nova transformação no modo de viver, a “Revolução Digital”. Vive-se 

um momento de mudança de era, semelhante ao ocorrido na Revolução Agrícola, 

durante o período neolítico, quando o homem deixou de ser nômade para ser seden-

tário e entre os séculos XVII e XIX com advento da Revolução Industrial, que modifi-

cou o sistema de produção com novos processos de manufatura.

Passamos 24 horas, conectados de forma direta ou indireta com as tecnologi-

as digitais, vivemos rotineiramente esse novo modelo, com uma total naturalidade, 

adentramos ao chamado ciberespaço não apenas para nos comunicamos com ou-

tros indivíduos, mas também para ter acesso à informação, para compartilharmos 

mídias pessoais, realizar e contratar serviços, fazer trâmitesbancários, armazenar 

dados, etc. Expressamos nossa liberdade de opinião por telas. Em síntese, existi-

mos, também,  digitalmente. 

Na medida em que esse novo modelo transforma a coletividade, o Direito de 

modo geral se vê obrigado a acompanhar o compasso das novas relações sociais. 

Para o Direito das Sucessões, em especial, surgem novos desafios, novos conceitos

de antigos atributos, a definição de patrimônio e herança avistam uma inovação den-

tro de suas temáticas, surgem os bens armazenados em forma digital, forçando-os a

flexibilizarem o seu entendimento de bens com o afloramento desse modelo recém-

criado.  

No que se refere à sucessão testamentária, pode-se ao bel prazer do de cu-

jus, em vida, determinar o destino de seus bens digitais, não restando qualquer im-

pedimento para aglutinação desse patrimônio a disposição de bens e efetivar sua 

transmissão para os herdeiros testamentários. 

Todavia, a prática de realizar a disposição de última vontade não é comum no 

Brasil, restando ao Direito lidar com os bens digitais mediante a ausência desta. 

Sendo assim, é inegável afirmar que esta é uma problemática imediata, ou seja, que

já está ocorrendo no mundo e por isso necessita ser objeto de estudo do universo ju-

rídico. Nessa senda, não pode ser admitido o silêncio legislativo, uma vez que os 
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bens digitais merecem uma consideração, em razão de serem a escolha, cada vez 

mais adotada pelos indivíduos, como modo de armazenamento de dados. 

Ademais, se observa que se não há impedimento para inclusão dos arquivos 

armazenados digitalmente na sucessão testamentária, não se vislumbra impedimen-

to para que ocorra na ausência desse. Igualmente, é preciso realizar uma descons-

trução em torno da diferença entre bens físicos e virtuais, pois nesse aspecto se en-

tende os bens, se estes fossem físicos seriam objetos de partilha, logo sua forma, ou

seja, o modo como estão armazenados não muda sua natureza para o direito ou, 

pelo menos, não deveria.

Em contrapartida, os termos de serviços comungam verdadeiras barreiras 

contratuais para a ocorrência da transmissão mortis causa, protegidos pela autorre-

gulamentação e escassez legislativa, prejudicando os próprios usuários e conse-

quentemente seus herdeiros, os quais figuram como o polo mais frágil da relação ju-

rídica. 

Nesse panorama, se vislumbra duas situações, a primeira é a busca pelo judi-

ciário como válvula de escape dos herdeiros que se encontram nessa lacuna da le-

gislação e tentam preservar o direito de saisine; a segunda, mais crítica, é ao total 

desconhecimento dos herdeiros dos bens armazenados digitalmente, os quais, pelo 

marco civil da internet, podem ser apagados pelas prestadoras de serviço um ano 

após a morte do usuário. 

Em vista disso, o reconhecimento da inclusão dos ativos digitais como objeto 

da herança traria para os indivíduos uma maior segurança jurídica e as empresas 

uma nova perspectiva para elaborar termos de serviços mais benéficos e menos res-

tritivos. Pois, os herdeiros não estariam dispostos, apenas pelas analogias e autorre-

gulamentação comum dentro do Direito Digital, por não ter lei que regulamente so-

bre o tema e criando para o próprio judiciário uma harmonização nas decisões sobre

o tema sem uma disparidade de resultados.

Porém, não se propõe a realização de um código que regulamente minuciosa-

mente e de forma incisiva os ativos digitais, uma vez, para o bem da verdade, o di-

reito nunca será capaz de acompanhar as mudanças proporcionadas pela sociedade

ou tecnologia. O nosso sistema legislativo demanda tempo, tempo este que em se 
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tratando de tecnologia é veloz, e uma lei que nascesse hoje, amanhã já seria velha 

para determinados parâmetros. 

Obviamente, o legislativo não pode ficar silente diante as novas mudanças.O 

ideal na nossa concepção, se faria por meio da expansão do conceito de patrimônio,

para abarcar os dados constantes na rede, ainda que não possuam valor econômi-

co, logo, sendo possível, sem mais lacunas,  a possibilidade de inclusão dos ativos 

digitais na herança. Assim, o direito de transferência dos bens armazenados virtual-

mente seria assegurado aos herdeiros, e ainda evitaria um possível abarrotamento 

dos tribunais brasileiros.   
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