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RESUMO 
O presente artigo tem por escopo pesquisar a viabilidade jurídica de reconhecimento dos bens 
armazenados em meio digital como parte do patrimônio de um indivíduo e a possibilidade de 
sua transmissão por meio da sucessão post mortem aos herdeiros legítimos ou testamentários. 
O trabalho é relevante frente ao dinamismo das relações contemporâneas caracterizadas pela 
virtualização da atividade humana, ensejando novas formas de as pessoas acumularem 
riqueza. Espera-se com o presente trabalho aprimorar o conhecimento jurídico acerca do tema 
proposto. Este estudo foi desenvolvido em um plano metodológico pautado na pesquisa 
bibliográfica de natureza aplicada e uma abordagem qualitativa. Os resultados da pesquisa 
revelam que não há óbice no ordenamento jurídico brasileiro para o reconhecimento do 
conteúdo armazenado em meio digital como patrimônio de um indivíduo. Logo, conclui-se 
pela possibilidade de os bens digitais comporem o monte hereditário a ser repassado aos 
herdeiros.  
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ABSTRACT 
The purpose of this article is to investigate the legal feasibility of recognizing assets stored in 
digital media as part of an individual's assets and the possibility of their transmission through 
post-mortem succession to legitimate or testamentary heirs. The work is relevant to the 
dynamism of contemporary relations characterized by the virtualization of human activity, 
creating new ways for people to accumulate wealth. It is expected that the present work will 
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improve legal knowledge about the proposed theme. This study was developed in a 
methodological plan based on bibliographical research of an applied nature and a qualitative 
approach. The results of the research reveal that there is no obstacle in the Brazilian legal 
system for the non-recognition of content stored in digital media as an individual's patrimony. 
Therefore, it is concluded that digital goods can make up the hereditary mount to be passed on 
to the heirs.

Keywords: Patrimony. Heritage. Digital heritage. Legacy.

1 INTRODUÇÃO 

Hodiernamente, as relações interpessoais vêm sofrendo processo de transformação 

marcada pela virtualização do ambiente de interação social.  

No mesmo caminho, a forma de acumulação do patrimônio pessoal ganha novo 

contorno. Enquanto no passado os livros, os discos de vinil, os álbuns de fotografias, as 

moedas, e dentre outros bens, possuíam natureza essencialmente física, atualmente esses 

mesmos bens podem ser acumulados em formato exclusivamente digital. 

Uma das peculiaridades dos bens acumulados em meio digital é a forma com que o 

titular acessa o seu conteúdo visto que esses bens são armazenados em plataformas digitais 

cujo acesso se dá por meio de contas pessoais, nas quais se exige a digitação de login de 

usuário e senha. 

Assim, em caso de morte do titular da conta sem que os herdeiros tenham 

conhecimento da senha de acesso à plataforma digital, o conteúdo armazenado em vida pelo 

falecido torna-se inacessível aos sucessores. 

É nesse contexto que surgem os conflitos sociais envolvendo o patrimônio virtual. De 

um lado estão os herdeiros interessados no conteúdo digital armazenado, pois o titular da 

conta produziu o conteúdo ou investiu um determinado valor na aquisição do bem. Do outro, 

os provedores responsáveis por hospedar e vender o conteúdo digital que alegam a sua 

intransmissibilidade. 

A principal questão a ser enfrentada neste trabalho é a existência da herança digital e a 

forma de sua destinação aos sucessores legítimos ou testamentários.   

Dessa maneira, objetiva-se com este artigo proceder a uma reflexão jurídica sobre a 

viabilidade de reconhecimento do conteúdo digital como bem patrimonial e a possibilidade de 

sua transmissão post mortem. 

A pesquisa tem importância em razão das mudanças sociais operadas pela era digital 

que impulsionaram o modo como a sociedade passou a acumular riqueza. Logo, o Direito 

precisa antever os conflitos que no futuro envolverá a sucessão hereditária da propriedade 
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virtual. É nesse contexto que se motiva a elaboração do presente artigo. 

2 NOÇÃO DE DIREITO DAS SUCESSÕES: CONCEITO E FUNDAMENTO 

O vocábulo sucessão é uma expressão plurívoca que comporta diferentes significados 

e não se limita ao âmbito da transmissão hereditária.  

Etimologicamente, sucessão vem do latim sucessio, do verbo succedere (sub +

cedere), vir depois, com o sentindo de substituição de uma coisa ou pessoa que vem depois de 

outra. 

Sob o ângulo da relação jurídica, composta por sujeito (ativo ou passivo), objeto da 

relação e vínculo jurídico entre estes, a substituição de um dado sujeito ou objeto por outro 

sujeito ou objeto enseja no chamado fenômeno sucessório. A sucessão, então, é a substituição 

de um sujeito ou objeto de uma relação jurídica. 

A substituição do objeto de uma relação jurídica caracteriza o que a doutrina chama de 

sub-rogação real, a exemplo da substituição de bens gravados com cláusula de 

inalienabilidade, prevista no artigo 1.911 do Código Civil. Neste caso, aos bens substitutos

incidem as restrições apostas aos bens substituídos (art. 1911, parágrafo único, CC). 

Por sua vez, quando a substituição ocorre com o sujeito da relação jurídica, tem-se a 

sub-

Esta sub-rogação pessoal pode decorrer de ato inter vivos, a exemplo da sub-rogação 

locatícia, prevista no art. 11 da Lei 8.245/91, em que o ex-cônjuge permanece residindo no 

imóvel, mesmo após o divórcio ou separação de fato ou judicial. E pode decorrer de causa 

mortis, ou seja, com o falecimento de uma pessoa, sendo esta o campo de estudo do Direito 

das Sucessões. 

No Direito sucessório, a palavra sucessão é utilizada em sentido estrito para designar a 

substituição resultante da morte de alguém, ou seja, sucessão causa mortis. 

Compreendida a ideia de que a sub-rogação pessoal causa mortis é o campo de estudo 

do direito das sucessões, cabe destacar que nem toda relação jurídica admite esta substituição. 

Assim, nem todos os direitos são suscetíveis de transmissão por herança. Nesse 

sentido, Beviláqua (2000, p. 56) leciona: 

Os direitos personalíssimos terminam com a morte do agente, desfazem-se, 
extinguem-se com a vida, sem que os possa continuar o sucessor da pessoa em favor 
da qual existiam. Tais são os direitos de usufruto, de habitação, muitos dos que 
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dependem do estado de família, o de revogar doações por ingratidão (Cód. Civ., art. 
1.185), e todos aqueles que se objetivam num benefício pessoal do agente. 

Isso ocorre porque somente as relações patrimoniais comportam a substituição do 

sujeito da relação jurídica quando da ocorrência da morte do seu titular. De outro modo, 

relação jurídica personalíssima não enseja transmissão de direitos, porquanto herdeiro não se 

constitui em prolongamento da personalidade do falecido. 

A esse conjunto de relações jurídicas de caráter patrimonial que se transmite com a 

morte do titular aos sucessores é o que chamamos de herança  que serve de objeto de estudo 

do direito das sucessões. 

Para Gagliano e Pamplona Filho (2017, e-book  o conjunto 

Por sua vez, Lobo (2016, e-book

civil que disciplina a transmissão dos bens, valores, direitos e dívidas deixados pela pessoa 

física aos seus sucessores, quando falece, além dos efeitos de suas disposições de última 

O Direito das Sucessões está intimamente ligado ao estudo do direito da propriedade 

privada, pois sua função concentra justamente em não permitir o perecimento dos bens 

deixados pelo morto e estabilizar as relações jurídicas que surgem após a morte do titular do 

patrimônio, contribuindo, assim, no estabelecimento da função social da propriedade privada. 

A Constituição federal de 1988, ao disciplinar os direitos e garantias fundamentais 

individuais, reconheceu como direito fundamental a propriedade privada, e, logo em seguida 

(art. 5º, XXII, XXIII e XXX), o direito à herança, o que demonstra o respaldo constitucional 

ao Direito das Sucessões. 

3 ESPÉCIES DE SUCESSÃO 

-se por lei 

vez que é determinada pela lei, a segunda recebe o nome de sucessão testamentária, porquanto 

a transmissão patrimonial ocorre por meio de testamento. 

Embora cada uma tenha suas particularidades, ambas podem conviver em um mesmo 

contexto sucessório, desde que respeitados os limites determinados por lei e obedecidas as 

suas formalidades. 

A seguir breves considerações acerca das formas de ocorrência da sucessão 
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hereditária. 

3.1 Sucessão legítima ou ab intestato

Consoante já explicado, a sucessão legítima é aquela deferida pela lei cuja disciplina 

está prevista no artigo 1.829 a 1.856 do Código Civil, em que se estabelece as pessoas e a 

ordem de preferência a suceder o de cujus.

A essa ordem de preferência da sucessão legítima determinada pela lei é a que 

chamamos de ordem de vocação hereditária, conforme disposição do art. 1.829, do CC/02, 

transcrito abaixo: 

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:
I aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado 
este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação 
obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão 
parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;
II aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;
III ao cônjuge sobrevivente;
IV aos colaterais.

É possível perceber que o legislador, ao estabelecer a ordem de vocação hereditária, 

privilegiou os membros da família do de cujus. No entender de Venosa (2017, e-book

Nesse viés, alguns herdeiros legítimos tornaram-se beneficiados obrigatórios da 

herança, o que impossibilita sua exclusão da sucessão por vontade do causante.

Desta forma, tem-se que a sucessão legítima se divide em herdeiros necessários ou 

facultativos. Os herdeiros necessários, previstos no art. 1.845 do CC/02, são os descendentes, 

os ascendentes e o cônjuge. A estes, a lei impõe a participação obrigatória na sucessão e retira 

a liberdade do autor da herança de excluí-los.

Por outro lado, os herdeiros facultativos não possuem tal proteção, podendo o autor da 

herança livremente dispor de todos os seus bens e eliminar a participação destes de sua 

sucessão, sem que isto se configure uma ilegalidade.

Na forma da lei, os herdeiros necessários não podem ser preteridos pela vontade do 

necessários, de pleno direito

Assim, uma pessoa que tenha descendente, ascendente ou cônjuge não poderá testar 

mais do que cinquenta por cento do seu patrimônio, vez que a lei garantiu a metade dos bens 
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que compõem a herança do falecido. 

3.2 Sucessão testamentária 

Se por um lado tem-se a sucessão legítima que se dá por ordem legal, por outro se tem 

a figura da sucessão testamentária que ocorre pela manifestação de última vontade do de cujus 

revestido por ato solene exigido por lei.

Este ato de última vontade pode manifestar-se por intermédio de um testamento ou 

codicilo, a depender da expressão patrimonial a ser transmitida.

Nessa categoria, os sucessores do autor da herança são chamados de herdeiros ou 

legatários.

É chamado herdeiro aquela pessoa que o testador dedicou uma quota ideal de seu 

patrimônio (dez, vinte ou até cinquenta por cento do patrimônio), sem especificar o bem a ser 

transmitido. Por seu turno, o legatário recebe o patrimônio a título singular, ou seja, um bem 

específico, certo e determinado, móvel ou imóvel (um carro ou um apartamento, por 

exemplo).

A liberdade de testar é decorrência do direito constitucional da propriedade privada, 

vez que um dos poderes sobre a propriedade é a possibilidade de sua disposição. Como já dito 

alhures, é por meio do testamento ou codicilo que o ato de última vontade do titular do 

patrimônio se materializa.

Farias e Rosenvald (2017, p.383), ao apresentar o conceito de testamento, asseveram:

[...] o testamento é um negócio jurídico (e, como tal, marcado pela revogabilidade) 
personalíssimo de manifestação da autonomia privada, pelo qual o titular dispõe do 
seu patrimônio para depois do seu óbito e, por igual, declara outras vontades de 
natureza econômica ou não.

Por sua vez, Beviláqua (2000, p.225), assim o define:

[...] é o ato personalíssimo, unilateral, gratuito, solene e revogável, pelo qual 
alguém, segundo as prescrições da lei, dispõe, total ou parcialmente, do seu 
patrimônio para depois de sua morte; ou nomeia tutores para seus filhos menores, ou 
reconhece filhos naturais, ou faz outras declarações de última vontade.

O Código Civil de 2002 não apresenta o conceito de testamento, contudo expressa 

suas características essenciais nos arts. 1.857 e 1.858, conforme transcrição a seguir:
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Art. 1.857. Toda pessoa capaz pode dispor, por testamento, da totalidade dos seus 
bens, ou de parte deles, para depois de sua morte. 
§ 1o A legítima dos herdeiros necessários não poderá ser incluída no testamento.
§ 2o São válidas as disposições testamentárias de caráter não patrimonial, ainda que 
o testador somente a elas se tenha limitado.
Art. 1.858. O testamento é ato personalíssimo, podendo ser mudado a qualquer 
tempo.

Constata-se, a partir dos conceitos doutrinários e das disposições legais acerca do 

testamento, que este apresenta os seguintes caracteres fundamentais: i) negócio jurídico 

personalíssimo; ii) ato unilateral; iii) ato gratuito; iv) ato solene; v) ato revogável; e vi) de 

última vontade.

Ademais, para que o testamento seja considerado válido é imprescindível o 

atendimento das condicionalidades de verificação de elementos intrínsecos, tais como 

capacidade do testador, espontaneidade da declaração, objeto e limites desta, e de elementos 

extrínsecos ou formais contidos nas espécies e nos requisitos.

4 SISTEMAS SUCESSÓRIOS: A RESERVA ABSOLUTA DA LEGÍTIMA 

De acordo com Gagliano e Pamplona Filho (2017, e-book), existem 03 (três) 

modalidades de sistemas de sucessão, são eles: 

a) Sistema da Liberdade Testamentária - segundo este modelo, o direito 
sucessório seria uma manifestação pura da autonomia privada, em que o autor da 
herança teria a plena liberdade de dispor, como quisesse, do seu patrimônio, 
independentemente da existência de herdeiros próximos. Se amealhou os seus bens, 
durante a vida, teria todo o direito de fazer com eles o que bem entendesse, não se 
admitindo a interferência de terceiros ou do próprio Estado. 
b) Sistema da Concentração Absoluta ou Obrigatória - diametralmente oposto ao 
primeiro tipo, este modelo pretende que toda a herança seja deferida a apenas um 
sucessor. Trata-se de sistema superado, utilizado no passado, quando havia ainda o 

totalidade ou maior parte, era deferida ao filho mais velho. Na Bíblia, há várias 
referências aos direitos de primogenitura, como dupla herança (Dt 21,17), 
supremacia entre os irmãos e chefia da família (Gn 27,29.40; 49,8), havendo vezes, 
como no caso de Jacó e de Judá (Gn 27,30-37; 49,4-8), em que este direito não foi 
respeitado. 
c) Sistema da Divisão Necessária - de acordo com este modelo, o autor da herança 
teria apenas uma relativa margem de disponibilidade dos seus bens, caso existissem 
herdeiros considerados necessários. Vale dizer, em havendo sucessores desta 
categoria, parte da herança obrigatoriamente lhes tocaria, não sendo permitido ao 
seu titular, mesmo em vida, dispor da quota reservada. 

O sistema adotado pelo Direito brasileiro é este último, o da divisão necessária, 

conforme observamos dos dispositivos 1.845 e 1.846, do Código Civil de 2002: 
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Art. 1.845. São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. 
Art. 1.846. Pertence aos herdeiros necessários, de pleno direito, a metade dos bens 
da herança, constituindo a legítima. 

Com isso, o legislador limitou a liberdade de testar do autor da herança em favor dessa 

categoria de herdeiros, podendo, apenas, a outra metade da herança ser objeto de disposição 

de vontade.  

Embora haja críticas em relação ao supramencionado dispositivo legal, visto que, no 

entender destes, a restrição ao direito do titular do patrimônio afronta ao direito constitucional 

de propriedade, o qual é composto pelas faculdades de usar, gozar, fruir, dispor e reivindicar a 

coisa, e, tal limitação colidiria com a faculdade real de disposição, essa foi a opção escolhida 

pelo legislador infraconstitucional. 

5 DA PRINCIPIOLOGIA DO DIREITO DAS SUCESSÕES 

Para compreensão do Direito sucessório é imprescindível o conhecimento de sua base 

principiológica que norteia a interpretação e aplicação das normas sucessórias. 

Neste sentido, têm-se os princípios constitucionais que refletem e inspiram todo o 

ordenamento jurídico pátrio e os princípios próprios do direito sucessório consubstanciados na 

legislação civil. 

Não é objetivo desta obra enunciar todos os princípios aplicáveis ao direito sucessório. 

Assim, apresenta-se abaixo aqueles considerados oportunos para o presente debate. 

5.1 Do princípio da dignidade da pessoa humana 

A promulgação da Constituição federal de 1988 provocou alteração contundente na 

estrutura intrínseca dos institutos e conceitos fundamentais do Direito Civil, conferindo-lhes 

maior eficácia e revitalizando-os à luz dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. 

A nova tábua axiológica inaugurada pela nossa Constituição é a mola propulsora de 

todo o ordenamento jurídico. Faz-se, assim, necessário a releitura dos institutos clássicos das 

relações privadas, vez que a norma Constitucional funciona como filtro do ordenamento 

infraconstitucional. 

Dentre os valores instaurados pela nova ordem Constitucional, consagra-se o princípio 

da dignidade da pessoa humana. Desta forma, qualquer norma jurídica, inclusive na esfera do 

Direito sucessório, deve ser confrontada com o princípio da dignidade da pessoa humana, sob 
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pena de repulsão do ordenamento jurídico pátrio. 

É o que afirmam Gagliano e Pamplona Filho (2017, e-book):

Considerando a Dignidade da Pessoa Humana como um filtro necessário para a 
compreensão de todo o ordenamento jurídico, toda e qualquer norma, inclusive no 
campo do Direito Sucessório, que afrontar esse princípio superior pode ter sua 
constitucionalidade questionada. 

Ademais, é a partir da percepção sobre a dignidade da pessoa humana que se justifica 

a limitação ao exercício de direitos subjetivos sucessórios. É o que ocorre, por exemplo, na 

limitação do direito de testar, em que a disposição como ato unilateral de vontade não deve 

ultrapassar as fronteiras da sucessão legítima, preservando-se um patrimônio mínimo aos 

herdeiros pertencentes ao núcleo familiar da pessoa sucedida. 

É a conjugação do princípio da dignidade da pessoa humana e da solidariedade 

familiar, que busca resguardar direitos patrimoniais mínimos às pessoas ligadas pelo vínculo 

familiar. 

No mesmo sentido, como reflexo da dignidade da pessoa humana, são os institutos da 

deserdação e indignidade de sucessão, previstas nos art. 1.814 e 1.962 do Código Civil, que se 

revestem de caráter punitivo em face de conduta hedionda praticada pelos herdeiros 

necessários contra o autor da herança. 

Dessa maneira, o princípio da dignidade da pessoa humana deve servir de pano de 

fundo para interpretação e/ou aplicação dos institutos clássicos do direito civil às relações 

jurídicas contemporâneas, inclusive as que envolvem o direito hereditário.

5.2 Do princípio da saisine

A saisine é um termo oriundo do Direito francês e utilizado no campo do direito 

in continenti aos herdeiros. Trata-se de 

uma ficção jurídica criada pelo direito costumeiro francês, segundo retrata Pereira (2009, 

p.15): 

Na Idade Média, institui-se a praxe de ser devolvida a posse dos bens, por morte do 
servo, ao seu senhor, que exigia dos herdeiros dele um pagamento, para autorizar a 
sua imissão. No propósito de defendê-lo dessa imposição, a jurisprudência no velho 
direito costumeiro francês, especialmente no Costume de Paris, veio a consagrar a 
transferência imediata dos haveres do servo aos seus herdeiros, assentada a fórmula: 
Le serf mort saisit le vif, son hoir de plus proche. Daí ter a doutrina fixado por volta 
do século XIII, diversamente do sistema romano, o chamado droit de saisine, que 
traduz precisamente este imediatismo da transmissão dos bens, cuja propriedade e 
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posse passam diretamente da pessoa do morto aos seus herdeiros: le mort saisit le 
vif. Com efeito, no século XIII a saisine era referida num Aviso do Parlement de 
Paris como instituição vigente e os établissements de St. Louis lhe apontam a 
origem nos Costumes de Orleans. 

O princípio da saisine estabelece, portanto, que as relações patrimoniais (ativas e 

passivas) transmitem-se imediatamente aos herdeiros universais, logo após a abertura da 

sucessão (morte da pessoa humana), independentemente de aceitação ou consentimento dos 

herdeiros ou ato judicial (FARIAS; ROSENVALD, 2017, p.112-113). 

À vista disso, inexiste qualquer espaço de tempo entre a abertura da sucessão e a 

translação da herança. É o que se extrai do art. 1.784 do Código Civil vigente (BRASIL, 

transmite-se, desde logo, aos herdeiros 

Impende destacar que a razão de ser dessa norma, como corolário do princípio da 

saisine, relaciona-se com a impossibilidade de as relações jurídicas patrimoniais pudessem 

permanecer sem titularidade, adquirindo a natureza de res derelicta (coisa abandonada) ou de 

res nullius (coisa de ninguém). 

5.3 Do princípio da indivisibilidade da herança 

  

O princípio da indivisibilidade da herança relaciona-se com o domínio e a posse dos 

bens constantes do monte hereditário, que tem início desde o momento da abertura da 

sucessão até a expedição do formal de partilha.  

Com a abertura da sucessão, o conjunto de direitos, bens e obrigações transladam, em 

seu todo, aos herdeiros sob a forma de herança. A herança constitui, portanto, um todo 

unitário. Trata-se de uma universalidade de direito (universitas iuris) (NADER, 2016, e-

book).

Tal universalidade e indivisibilidade podem ser percebidas na própria Lei, dispostos 

no art. 1.791, do Código Civil (BRASIL, 2002), o qual transcreve-se: 

Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os 
herdeiros.
Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e 
posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao 
condomínio.

Conforme referido no dispositivo acima, em decorrência da indivisibilidade da 

herança, esta relação jurídica será disciplinada pelas regras dos condôminos. Dessa maneira, 
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qualquer dos co-herdeiros pode exercer direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de 

terceiro e defender sua posse, à luz do art. 1.314, do Código Civil. Por conseguinte, a 

reivindicação realizada por qualquer dos co-herdeiros espraia efeitos que atingem o interesse 

dos demais herdeiros em razão do princípio da indivisibilidade da herança. 

5.4 Do princípio da autonomia privada

O princípio da autonomia privada é um dos princípios basilares do direito das relações 

civis. No Direito Civil hodierno, a autonomia privada pode ser conceituada segundo a 

próprios interesses, o que decorre dos princípios constitucionais da liberdade e da dignidade 

No campo do Direito sucessório, a autonomia privada revela-se com maior amplitude 

quando da elaboração do testamento ou codicilo, pois são nestes que o autor da herança 

manifesta sua vontade ao regulamentar a destinação da parcela disponível de seu patrimônio.

Por conseguinte, a interpretação e aplicação de normas sucessórias, em matéria 

testamentária, deve ser no sentido de prevalência da manifestação da vontade do testador.

6 O INSTITUTO DA HERANÇA: CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA

  

A herança compreende o conjunto de bens, direitos e obrigações que se transmite por 

ocasião da morte do titular aos seus sucessores a fim de que seja partilhado. Em que pese a 

similaridade conceitual entre herança e patrimônio, estes não se confundem. 

Enquanto o patrimônio é o conjunto universal de relações econômicas administradas 

em vida por seu titular, a herança, também constituída por essas relações jurídicas, só recebe 

esta denominação após o falecimento do detentor do patrimônio, momento este em que ocorre 

a passagem de um proprietário, que falece, para outro, que lhe ocupa o lugar.  

O direito à herança alcançou patamar constitucional e passou a ser considerado um 

direito fundamental, com previsão no art. 5º, XXX, da Constituição federal de 1988, in verbis: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes: 
[...] 
XXX  é garantido o direito de herança; 
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Ademais, salienta-se que por força de lei, dado o caráter universal e indivisível da 

herança, ao direito à sucessão aberta foi-lhe conferido a natureza jurídica de bens imóveis, 

consoante disposto no art. 80, inciso II, do Codex Civil vigente:

Art. 80. Consideram-se imóveis para os efeitos legais:
I os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram;
II o direito à sucessão aberta.

Desta feita, ainda que composta por bens móveis, divisíveis e singulares, a Lei Civil 

considera a herança como bem jurídico imóvel, abrangendo direitos reais e pessoais numa 

universalidade patrimonial. 

7 LEGADO: NOÇÕES CONCEITUAIS 

  

Legado é o instituto do Direito sucessório relacionado à disposição de conteúdo 

patrimonial que exprime ato de última vontade do autor da herança (legante). 

Nas disposições testamentárias, enquanto o herdeiro sucede a título universal, por 

fração ou generalidade de bens, o beneficiário do legado (legatário) recebe a título singular 

coisas específicas. 

Sobre o tema, destacam-se os ensinamentos de Gagliano e Pamplona Filho (2017, e-

book

excepcionalmente, determinável), deixado pelo autor da herança, a alguém, denominado 

legatário, por manifestação expressa em 

Qualquer bem sujeito à individualização pode ser objeto de um legado. Contudo, para 

produzir efeitos é necessário que o legante tenha o domínio da coisa no momento de abertura 

da sucessão. 

Excepcionalmente, é possível o legado de coisa alheia, à luz do art. 1.913 do Código 

Civil, na hipótese em que o herdeiro ou legatário tenha recebido o encargo de cumprir com a 

entrega de um bem que integre o seu patrimônio, sob pena de presunção de renúncia à herança 

ou legado. Claro, que estamos a falar da sucessão da parte disponível, visto que tal situação 

não alcança os herdeiros necessários.   

8 CODICILO
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Da mesma forma que o testamento, o propósito do codicilo é materializar a vontade do 

autor da herança quanto ao destino de seu patrimônio, com a diferença de ser um ato simples 

e não formal.

Sobre o tema, Gagliano e Pamplona Filho (2017, e-book) conceituam o codicilo como 

sobre o seu enterro e valores

Percebe-se que, além da forma simplificada e da ausência de solenidade para sua 

realização, o codicilo possui objeto bem restrito. É o que expressamente dispõe o art. 1.881 do 

Código Civil de 2002, in verbis:

Art. 1.881. Toda pessoa capaz de testar poderá, mediante escrito particular seu, 
datado e assinado, fazer disposições especiais sobre o seu enterro, sobre esmolas de 
pouca monta a certas e determinadas pessoas, ou, indeterminadamente, aos pobres 
de certo lugar, assim como legar móveis, roupas ou joias, de pouco valor, de seu uso 
pessoal. 

Pamplona Filho (2017, e-book

finan

Cumpre destacar ainda, a possibilidade de coexistência no mesmo contexto sucessório 

do testamento e codicilo vez que prevalece o princípio da autonomia entre os dois institutos. 

Por fim, ressalte-se que as disposições de última vontade, como decorrência do 

princípio constitucional da dignidade da pessoa e da propriedade privada, tendem a prevalecer 

em face das disposições legais, desde que observado os seus limites. 

9 O DIREITO SUCESSÓRIO E A ERA DIGITAL 

Superadas as noções introdutórias gerais do Direito sucessório, que envolveu um 

estudo panorâmico dos sistemas e modalidades de sucessão, dos princípios aplicáveis, do 

conceito e da natureza jurídica de herança, legado e codicilo, resta-nos, a partir de agora, 

compreender os reflexos que o contexto social atual, caracterizado por novas formas de se 

acumular patrimônio, impõe aos institutos milenares do direito sucessório. 
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A sociedade contemporânea reveste-se de uma nova forma de organização assentada 

na globalização e informatização que impõe desafios à ciência jurídica uma vez que relações 

jurídicas inimagináveis são formadas a partir dessa reestruturação organizacional.  

Percebe-se, com isso, que o novo modelo social concebido reflete demasiadamente no 

comportamento dos indivíduos. Essa mudança comportamental exige uma resposta imediata 

do Direito que seja capaz de estabelecer limites de atuação e não intervenção sobre a nova 

ordem que se instaura. 

A influência que a rede mundial de computadores exerce sobre o comportamento dos 

usuários faz surgir uma nova realidade baseada na virtualização. Como resultado desse 

processo virtual, novos conceitos são apresentados ao mundo jurídico, exigindo um 

pensamento crítico de nossa ciência que vise adequar os institutos clássicos do direito à nova 

realidade. 

Não há dúvidas que este novo momento social trará uma série de conflitos, aos quais 

os operadores do direito não deverão se furtar de tal encargo, a fim de preveni-los ou remediá-

los. 

Não obstante a falta de percepção, o mundo moderno perpassa por esta revolução que 

tem por objeto a informação. Essa revolução informacional evidencia-se com o advento da 

internet e suas fases (web 1.0 e 2.0), pois é a partir desta inovação tecnológica que ocorre um 

maior impacto na vida humana  social, profissional ou negocial - fomentando a 

interatividade entre os usuários, a produção de conteúdo postado na rede e a maneira como as 

pessoas adquirem bens. 

E tudo isso é realizado de forma virtual através de plataformas digitais, blogs e redes 

sociais, por exemplo, onde o sujeito produz e armazena álbuns de fotografias, vídeos e 

músicas, adquire moedas virtuais e jogos eletrônicos, troca mensagens de e-mail, compra 

estante de livros digitais, dentre outras dezenas de utilidades, alguns produzidos de forma 

independente, outros obtidos monetariamente. 

Com essa gama de conteúdo produzido ou adquirido virtualmente, indaga-se: está-se 

diante de uma concepção moderna de patrimônio? E, em caso positivo, esses bens virtuais 

poderiam compor a herança de um indivíduo e transmitir-se aos sucessores legítimos ou 

testamentários? 

O imbróglio da questão está em saber se a concepção clássica de patrimônio abrange 

esta nova espécie de bem jurídico. E se, caso admitido como um bem patrimonial, haveria 

possibilidade de transmissão por meio de sucessão causa mortis.
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10 BENS DIGITAIS ENQUANTO PATRIMÔNIO DE UM INDIVÍDUO 

Verifica-se que os bens digitais não encontram óbice na legislação civil brasileira para 

serem aceitos e tutelados pelo Estado, eis que são admitidos como subespécies de bens 

incorpóreos de natureza patrimonial ou extrapatrimonial e podem ser objetos de negócios 

jurídicos. 

Para se chegar ao resultado exposto acima, primeiramente, é importante apresentar o 

conceito de bens como objeto do direito. É bem verdade que o conceito de bens e coisas 

dividem a doutrina moderna, tornando-se imprescindível diferenciar os dois institutos 

jurídicos, conforme será feito a seguir. 

Pereira (2016, p. 330- gue 

-se das 

coisas, em razão da materialidade destas: as coisas são materiais ou concretas, enquanto que 

se reserva para designar os imateriais ou abstratos o nome bens, em 

Para Rodrigues (2003, p. 116) coisas são o gênero e bens a espécie. Segundo afirma o 

e objetivamente, com exclusão do 

Desta maneira, os bens são coisas suscetíveis de apropriação e conteúdo econômico. A 

nosso ver, o conceito de Rodrigues é o que mais se encaixa ao que consta do atual Código 

Civil, na sua parte geral.  

O Código Civil brasileiro disciplina a matéria nos artigos 79 a 103, os quais são 

divididos em 03 (três) capítulos: I  Dos bens considerado em si mesmo; II  Dos bens 

reciprocamente considerados; e III  Dos bens públicos.  

É importante registrar que a atual classificação sofreu duas modificações pontuais em 

relação ao código de 1916. A primeira refere-se à supressão do capítulo IV  as coisas que 

estão fora do comércio e a segunda foi a sua transposição do capítulo V para o livro IV que 

trata do direito de família. 

Em sua obra, Beviláqua (2001, p.240) classifica os bens de acordo com a natureza de 

Na primeira relação temos: a) móveis e imóveis; b) fungíveis e infungíveis; c) 

consumíveis e não consumíveis; d) divisíveis e não divisíveis; e) singulares e coletivos. No 

segundo enfoque estão divididos em principais e acessórios. E, por fim, em bens públicos e 
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particulares, coisas que estão no comércio ou fora dele e os bens de família (BEVILÁQUA, 

2001, p.240). 

Não obstante o silêncio injustificado do legislador civil, a doutrina costuma classificar 

os bens quanto à sua tangibilidade em corpóreos e incorpóreos. Tartuce (2017, p.253-254), 

assim, dispõe: 

a) Bens corpóreos, materiais ou tangíveis  são aqueles bens que possuem 
existência corpórea, podendo ser tocados. Exemplos: uma casa, um carro. 
b) Bens incorpóreos, imateriais ou intangíveis  são aqueles com existência abstrata 
e que não podem ser tocados pela pessoa humana. A ilustrar, podem ser citados 
como sendo bens incorpóreos os direitos de autor, a propriedade industrial, o fundo 
empresarial, a hipoteca, o penhor, a anticrese, entre outros.  

Farias e Rosenvald (2017, p.531), por sua vez, asseveram q

Embora o Codex de 2002 tenha deixado de destinar a classificação ora apresentada, 

não há dúvidas de que a relação jurídica pode ter como objeto um bem de existência material 

ou um bem de existência imaterial ou abstrata.  

Frisa-se, ainda, que, apesar de inexistir menção no Código Civil, a Lei nº 9.610/98, 

que trata dos direitos autorais e é anterior ao atual Codex, prevê claramente a existência dos 

São obras intelectuais 

protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer 

No que tange ao entendimento da jurisprudência pátria, há pacificidade no 

reconhecimento e aplicação aos casos concretos nas relações envolvendo os bens incorpóreos. 

Podemos citar, por exemplo, a edição da súmula 228 do STJ, a qual fora criada para encerrar 

as controvérsias existentes no que diz respeito à impossibilidade de os bens incorpóreos, 

especialmente, os direitos autorais, serem objetos de posse e utilizarem-se do interdito 

proibitório para sua proteção. 

Feitas essas considerações acerca da existência e validade de bens incorpóreos, resta-

nos conceituar bens digitais para em seguida investigar-se a possibilidade de seu 

reconhecimento como parte do patrimônio de um indivíduo. 

-se em quaisquer 

arquivos digitalizados, isto é, devem ser considerados bens digitais apenas os dados dispostos 
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Emerenciano (2003, apud WILKENS; FERREIRA, 2008, p.77), ao seu turno, traz a 

seguinte definição: 

Os bens digitais, conceituados, constituem conjuntos organizados de instruções, na 
forma de linguagem de sobre nível (O computador opera com as instruções 
transmitidas em linguagem de baixo nível, que é a linguagem capaz de ser 
interpretada pela máquina. As linguagens são de alto ou baixo nível conforme sua 
maior ou menor proximidade com a linguagem humana), armazenados em forma 
digital, podendo ser interpretados por computadores e por outros dispositivos 
assemelhados que produzam funcionalidades predeterminadas. Possuem diferenças 
específicas tais como sua existência não-tangível de forma direta pelos sentidos 
humanos e seu trânsito, por ambientes de rede teleinformática, uma vez que não se 
encontram aderidos a suporte físico. 

bens incorpóreos os quais são progressivamente inseridos na Internet por um usuário, 

consistindo em informações de caráter pessoal que trazem alguma utilidade àquele, tenha ou 

Desta forma, inclui-se no conceito de bens digitais, além daquele dotado de 

economicidade, a exemplo das moedas virtuais e dos livros digitais, aquele conteúdo 

produzido pelo usuário, de natureza não econômica, tais como a publicação de fotografias, 

vídeos e músicas em redes de relacionamento pessoal. 

Infere-se, assim, que quanto ao conteúdo econômico que podem gerar, os bens digitais 

podem ser divididos em dois grandes grupos: os suscetíveis de valoração econômica ou 

suscetíveis de valoração afetiva. 

tornar problemático, considerando que bens virtuais de aparente valor exclusivamente afetivo 

Justifica-se tal divisão com o objetivo de compreender que existem bens da natureza 

econômica capazes de compor o patrimônio de um indivíduo e bens de natureza não 

econômica ou de valor puramente sentimental que, apesar de serem reconhecidos como bens 

jurídicos, não podem compor o patrimônio disponível de uma pessoa em razão dos reflexos 

que este reconhecimento pode apresentar quando da ocorrência do falecimento de seu titular. 

Neste sentido, de forma didática, Lacerda (2017, p.67-114) classifica os bens digitais 

em três importantes grupos: bens digitais patrimoniais, bens digitais existenciais e bens 

digitais patrimoniais-existenciais ou híbridos.  

Os bens digitais patrimoniais compreendem aqueles de caráter meramente econômico-
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patrimonial, como, por exemplo, as milhas aéreas, bitcoints, etc.  

Enquanto os bens digitais existenciais estão relacionados à identidade visual do titular 

do patrimônio. São bens que devem ser vistos pela cláusula geral de proteção da pessoa 

humana, considerando o direito constitucional à privacidade e à intimidade. Nesse caso, cita-

se o WhatsApp.  

E, por fim, os bens digitais patrimoniais-existenciais ou de natureza híbrida, assim 

chamados tendo em vista sua repercussão não operar exclusivamente na esfera patrimonial, 

mas também poder se enquadrado como bem existencial, navegando em uma zona cinzenta 

entre um e outro, a exemplo dos blogs profissionais e dos perfis sociais com finalidade 

empresarial (LACERDA, 2017, p.112-113). 

Assentado na proposta apresentada acima, pode-se entender que todo conteúdo 

produzido ou adquirido, inserido ou armazenado em meio digital, seja em equipamento 

informatizado local ou na rede mundial de computadores, que tenha alguma utilidade ou 

repercuta na esfera econômica do usuário deve ser reconhecido como bem patrimonial. 

Portanto, independentemente da existência ou não de regulamentação específica para 

reconhecer os bens digitais como objeto jurídico sujeitos à proteção pelo Estado, o resultado 

da pesquisa nos revela que estes podem ser admitidos como bens incorpóreos ou intangíveis a 

serem incorporados no patrimônio do titular a surtir todos os seus efeitos legais.  

11 HERANÇA DIGITAL: OS BENS DIGITAIS ENQUANTO PATRIMÔNIO 

TRANSMISSÍVEL CAUSA MORTIS

Compreendida a viabilidade jurídica de reconhecimento de bens armazenados em 

meio digital como parte do patrimônio de um indivíduo, passa-se a examinar a possibilidade 

jurídica de transferência desses bens digitais por causa mortis. 

Como já visto anteriormente, patrimônio e herança estão separados por um fato 

jurídico, a saber, a morte do titular do patrimônio. Após este acontecimento, todo o conjunto 

das relações patrimoniais passa a ser chamado de herança. 

Desta feita, a herança é definida como o conjunto de bens, direitos e obrigações que se 

transmite por ocasião da morte do titular aos sucessores legítimos ou testamentários. 

Se os bens digitais podem ser reconhecidos como uma nova concepção de patrimônio, 

indaga-se, pois, os bens digitais podem compor o acervo patrimonial a ser transmitido por 

herança? 

Para responder tal questionamento e o perfeito entendimento do que vem a ser herança 
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digital, é importante tecer breves noções conceituais de patrimônio para, em seguida, 

compreender a possibilidade jurídica de a herança ser constituída por bens digitais. 

patrimônio pode ser compreendido, 

amplamente, como o complexo de relações jurídicas apreciáveis economicamente (ativas e 

dotados de economicidade pertencentes a um titular, sejam corpóreos (casa, automóvel etc.) 

. 

Por sua vez, Beviláqua (2001, p.235-236) considera o patrimônio resultado de uma 

relação jurídica que possa ser valorado economicamente. No seu entendimento, o patrimônio 

é compreendido em dois grupos: os elementos ativos e passivos, ou seja, direitos de ordem 

privada apreciáveis economicamente e as dívidas. 

Para Venosa (2017, e-book), o conceito de patrimônio e herança estão entrelaçados. 

Primeiro porque o patrimônio deve ser entendido como um conjunto de bens, direitos e 

obrigações, ativos e passivos, pertencentes a um indivíduo. Segundo que a herança é o próprio 

patrimônio do defunto. Na ideia do autor, o patrimônio a ser transmitido deve ser constituído 

por bens materiais e imateriais, todavia sempre coisas avaliáveis economicamente. 

Nessa esteira, percebe-se que para parte da doutrina o conceito de patrimônio deve ser 

compreendido, em primeira análise, como um conjunto de direito e obrigações que possam ser 

mensuráveis economicamente.  

Desta maneira, a princípio, os bens digitais não suscetíveis de valoração econômica 

não estariam abrangidos por esta conceituação. Os arquivos digitais contidos em contas de e-

mail ou em redes sociais (Facebook, Instagram, etc), por exemplo, não poderiam compor o 

patrimônio de um indivíduo. 

Ao seu turno, Cristiano e Rosenvald (2017, p.70-

universal (universitas iuris) da herança se caracteriza pela abrangência de todo o ativo e o 

passivo deixados pelo morto e se mantém até a partilha, mesmo que sejam múltiplos os 

erança é um bem jurídico (objeto da relação jurídica), composto 

Logo, tal transmissão compreende tudo o que pertence ao morto, ativa e passivamente, 

e autoriza que seja repassado integralmente aos seus herdeiros legítimos ou testamentários. 

Assim, entende-se por herança digital o conteúdo virtual produzido, inserido ou 

armazenado em mídias digitais que tenha sido acumulado em vida pelo falecido e repercuta 

na esfera patrimonial do titular do bem, devendo, portanto, ser transmitido aos sucessores 

legítimos ou testamentário. 
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Em vista disso, tratando-se de bem digital de repercussão patrimonial, segue-se a 

norma geral que estabelece a sucessão automática e imediata, passando-se da titularidade do 

defunto aos seus sucessores. 

Na espécie de bens digitais dotados de economicidade, a sucessão pode se dar tanto na 

legítima quanto na testamentária. Na primeira, em razão do princípio da saisine, transmitem-

se todas as relações patrimoniais, inclusive os bens digitais patrimoniais. Na segunda, em 

observância ao princípio da autonomia privada, o usuário poderá determinar o destino de seus 

bens digitais, seja por meio de testamento ou codicilo, a depender de sua expressão 

patrimonial. 

Portanto, as bibliotecas, videotecas e musicotecas digitais, as milhas aéreas, as moedas 

virtuais, contas de jogos online, etc., se dotados de economicidade, devem ser considerados 

como patrimônio de seu titular e ser repassados como herança aos sucessores legítimos ou 

testamentários. 

Por outro lado, têm-se os bens digitais não dotados de economicidade que não 

repercutem na esfera patrimonial de seu titular, isto é, não são passíveis de mensuração 

econômica, entretanto, projetam-se nos direitos de personalidade do indivíduo. 

Em vida, o sujeito realiza upload de fotos e vídeos, compartilha ideias, pensamentos 

ou a própria privacidade com terceiros, ou seja, produz e insere na web conteúdo que 

apresenta repercussão extrapatrimonial. A esse acervo de cunho extrapatrimonial, o qual é 

digitalizado ao longo da vida do usuário, é chamado de bem tecnodigital existencial 

(LACERDA, 2017, p.112). 

A promulgação da Constituição federal de 1988 inaugurou uma nova ordem apoiada 

em princípios e regras que irradiam valores a todo o ordenamento jurídico brasileiro, inclusive 

nas relações privadas.  

Neste sentido, o Estado brasileiro tem como um de seus fundamentos o princípio da 

dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88), considerado o valor supremo da ordem 

jurídica. Este princípio serve, portanto, de bússola de todo o sistema jurídico vigente. 

Além disso, o princípio da dignidade da pessoa humana possibilitou, ainda, a 

amplificação de uma nova categoria de direitos subjetivos de natureza extrapatrimonial, os 

chamados direitos da personalidade. 

Consideram-se, pois, direitos da personalidade, segundo a doutrina de Bittar (2015, 

p.29): 

Os direitos reconhecidos à pessoa humana tomada e si mesma e em suas projeções 
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na sociedade, previstos no ordenamento jurídico exatamente para a defesa de valores 
inatos no homem, como a vida, a higidez física, a intimidade, o segredo, a honra, a 
intelectualidade e outros tantos. 

Deste modo, percebe-se ser perfeitamente possível a projeção dos direitos da 

personalidade no ambiente virtual com destaque para o direito à intimidade, à honra, ao 

segredo e à imagem. 

Logo, quando o indivíduo cria uma conta em uma rede social e compartilha fotos, 

vídeos, pensamentos ou ideia pessoais, ou troca mensagens de áudio ou texto com outras 

pessoas, ocorre uma projeção dos direitos da personalidade no mundo virtual. 

Por conseguinte, com a projeção dos direitos da personalidade no mundo digital, o 

indivíduo passa a titularizar ativos digitais de natureza personalíssima, merecedora de tutela 

jurídica no sentido de impedir a violação de seu conteúdo.  

Do ponto de vista constitucional, os direitos da personalidade são considerados 

direitos fundamentais na medida em que os direitos inerentes ao ser humano tornam-se 

reconhecidos e positivados pelo Estado numa relação de verticalização sujeito e Estado. Por 

sua vez, numa dimensão civil-privada de relação entre as pessoas, o alcance dos direitos 

fundamentais perpassa no plano de eficácia horizontal (BITTAR, 2015, p.31-32). 

Assim, por meio desse plano de eficácia vertical e horizontal, os direitos da 

personalidade não podem ser violados nem pelo Estado nem por particulares, ao revés deve 

ser garantida sua proteção. 

Nesse viés, os bens digitais existenciais objetos de projeção dos direitos da 

personalidade do indivíduo reclamam do Estado uma postura de defesa em face dos direitos 

fundamentais ali existentes. 

Diante disso, pergunta-se: os bens digitais devem ser transmitidos por herança? E, se 

positivo, de que forma a herança digital constituída por bens tecnodigitais projetores de 

direitos da personalidade deve ser repassada aos sucessores legítimos ou testamentários? 

Em razão dos direitos fundamentais envolvidos, os bens digitais existenciais não 

devem ser transmitidos por herança quando o falecido não manifestar sua vontade quanto ao 

destino desses bens. 

De outra sorte, quando o titular dos bens digitais existenciais manifestar sua vontade 

quanto ao destino de seus bens digitais, esta deverá ser respeitada. Tal regra encontra 

fundamento no princípio da autonomia privada. Assim, se em vida o titular desses bens 

requerer que seja retirado da rede todo o conteúdo disposto em suas contas privadas, a 

vontade do autor da herança deverá ser respeitada tanto pelos familiares e terceiros quanto 
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pelos administradores das plataformas digitais. 

Em casos excepcionais, verificado motivo justificante, a partir de uma análise do caso 

concreto, é possível o acesso pelos familiares aos bens digitais, devendo para isso ser 

respeitada o conteúdo que invada a intimidade de terceiros. 

Desta forma, os bens digitais existenciais em decorrência das projeções dos direitos da 

personalidade sofrerão um destino diferente a depender da manifestação de última vontade do 

titular do patrimônio digital. Em casos singulares, o conteúdo poderá ser acessado desde que 

devidamente fundamentada por motivos relevantes em decisão judicial. 

12 CONCLUSÃO 

Ao longo da pesquisa, percebe-se que institutos milenares do direito civil necessitam 

de adequação às transformações sociais ocorridas no decorrer deste século. A Ciência Jurídica 

não pode ser inflexível e inerte diante de novas relações jurídicas que se originam a partir de 

mudanças que ocorrem na sociedade. 

Sendo assim, em que pese não haver previsão na legislação brasileira da existência de 

bens digitais, buscou-se demonstrar nesta pesquisa que no âmbito de compreensão do 

conceito de bens jurídicos, esses podem perfeitamente tutelar os bens digitais e, dado a 

possibilidade de sua mensuração econômica, constituírem-se como patrimônio de um 

indivíduo. 

Por conseguinte, sendo a herança fruto do patrimônio da pessoa falecida, resta 

evidente que o acervo patrimonial constituído por bens digitais configura a chamada herança 

digital. Todavia, não será todo e qualquer bem digital que deverá ser transmitido aos herdeiros 

por meio da herança. 

Na presente pesquisa, evidenciou-se que bens digitais que projetem direitos da 

personalidade não podem ser transmitidos de forma imediata em razão dos direitos 

fundamentais envolvidos em risco de serem violados. De outra sorte, os bens digitais de 

caráter essencialmente econômico não há nenhuma restrição quanto a sua transmissão por 

herança. 

A contribuição deste trabalho para o conhecimento jurídico na área proposta é no 

sentido de elucidar que os bens digitais não podem receber tratamento igualitário concernente 

a possibilidade de sua transmissão por herança. 

Embora tenha se afirmado neste trabalho que a vontade da pessoa falecida seja 

soberana em relação à disposição de todo o seu conteúdo armazenado nas plataformas 
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virtuais, em virtude dos limites desta pesquisa não se adentrou na discussão acerca da 

natureza jurídica da relação existente entre o usuário e o provedor que administra a plataforma 

digital. 

Dessa maneira, mostra-se necessário a realização de novos estudos, nos quais sejam 

pesquisados os limites da vontade do usuário em face do provedor, uma vez que se 

manifestada por testamento ou codicilo a vontade do titular do conteúdo disposto na rede, é 

possível que surja conflito entre o provedor e o herdeiro ou legatário.

Assim, é preciso um olhar mais responsável do Estado para o tratamento adequado de 

todo o conteúdo digital deixado como herança para que este direito não seja exercido em 

detrimento de outros direitos. 
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