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Resumo
A herança digital e o direito sucessório apresentam desafios contemporâneos para 
o direto e a justiça. As tecnologias digitais evoluem rapidamente, a elaboração 
de normas não consegue acompanhar a velocidade das inovações tecnológicas. 
Proposta deste capítulo é entender herança digital e os desafios contemporâne-
os ligados a ela. Problema: De que forma a herança digital pode ser representada 
pelo direito sucessório? Objetivo é promover o debate em torno da herança digital 
e direito sucessório, intencionando despertar o interesse social e político na pro-
moção e divulgação da temática proposta, contribuindo com os estudos e criação 
de normas que regulamentem a herança digital no ordenamento jurídico brasileiro. 
Vale-se de metodologia qualitativa, por meio de consulta na legislação brasileira, 
em doutrinas, e julgados que abordam a herança digital. Pesquisa bibliográfica de 
autores estudiosos da temática, artigos científicos disponíveis na rede mundial de 
computadores e livros que tratam do direito sucessório e da herança digital. 
Palavras-chave: herança digital, direito sucessório, tecnologias digitais.

Abstract
Digital heritage and succession law present contemporary challenges for direct and 
justice. Digital technologies are evolving rapidly, standards-making cannot keep 
pace with the speed of technological innovations. This chapter’s proposal is to un-
derstand digital heritage and contemporary challenges linked to it. Problem: How 
can digital heritage be represented by inheritance law? The goal is to promote the 
debate around digital heritage and succession law, intending to arouse the social 
and political interest in the promotion and dissemination of the proposed theme, 
contributing to the studies and creation of norms that regulate digital inheritance 
in the Brazilian legal system. It is used as a qualitative methodology, through con-
sultation in Brazilian legislation, in doctrines, and judged that address digital herit-
age. Bibliographic alum of authors who have been scholars on the subject, scientific 
articles available on the worldwide network of computers and books dealing with 
inheritance law and digital heritage.
Keywords: digital heritage, inheritance law, digital technologies.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este capítulo apresenta como proposta abordar os desafios con-
temporâneos para o direito e para a justiça quando se trata de direito 
das sucessões e herança digital. A temática que envolve questões pa-
trimoniais e existências fomentadas no ciberespaço ainda não possui 
regulamentação jurídica no Brasil. Sendo, portanto, de relevância so-
cial refletir e debater a respeito de situações de interesse sucessório no 
mundo digital.

O direito sucessório brasileiro está regulamentado no Código 
Civil (2002), e o direito de herança está assegurado na Constituição 
da República Federativa do Brasil de 1988. Entretanto, a herança di-
gital ainda não possui tutela jurídica, apesar de existirem alguns Pro-
jetos de Lei a respeito do tema, nenhum ainda foi aprovado.

A despeito de ter ou não uma legislação própria sobre a herança 
digital, conflitos e desavenças nesta área são reais e, o julgador se utili-
za de normas vigentes, as adequando ao caso concreto, e deste modo, 
colocando um fim à contenda. Tal situação pode ser comprovada no 
tópico que aborda os casos de herança digital no Poder Judiciário.

Levando-se em conta, que a contemporaneidade é caracteriza-
da pelas tecnologias digitais, e que o uso de aparelhos com tecnologia 
eletrônica faz parte permanente do cotidiano do ser humano, urge 
que o Legislativo elabore leis que regulamentem a herança digital e 
suas ramificações dentro do direito sucessório . 

Este capítulo tem por objetivo promover o debate em torno 
da herança digital e do direito sucessório, com a intenção de des-
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mática aqui proposta, contribuindo com os estudos e com a criação 
de normas que regulamentem a herança digital no ordenamento 
jurídico brasileiro. 

O presente capítulo apresenta a seguinte divisão temática: O 
direito de herança no ordenamento jurídico brasileiro; Herança di-
gital: conceito e aspectos estruturais e; O Poder Judiciário e os casos 
de herança digital.

Vale-se de metodologia qualitativa, por meio de consulta na 
legislação brasileira e em doutrinas, bem como em julgados que 
abordam a temática da herança digital. Foi realizada pesquisa biblio-
gráfica de autores estudiosos da temática, de artigos científicos dis-
poníveis na rede mundial de computadores e de livros que tratam do 
direito sucessório e da herança digital. 

O DIREITO DE HERANÇA NO ORDENAMENTO 
JURÍDICO BRASILEIRO

O direito sucessório no Brasil, regulamentado pelo Código Ci-
vil de 2002, trata a respeito da transmissão de patrimônio do falecido 
e do direito dos herdeiros, perpassando por temáticas como suces-
são, inventário, herança, entre outros. O direito das sucessões integra 
a parte especial do Código Civil (2002), esse ramo do direito funda-
menta vínculos da pessoa natural, tendo em vista que essas podem 
manifestar suas últimas vontades.

O artigo 6° do Código Civil (2002), expressa que o fim da 
personalidade se dá com a morte da pessoa natural, a partir desse 
evento, surge o direito a sucessão. O direito das sucessões inicia no 
artigo 1.784 e se estende até o artigo 2.027 do Código Civil (2002), 
referindo-se a um conjunto de normas que regulamentam a transfe-
rência do patrimônio da pessoa natural após sua morte, em razão de 
lei – denominada de sucessão legítima, ou em razão de testamento 
– intitulada de sucessão testamentária.
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Schreiber et al. (2021) esclarecem que o direito das sucessões 
“cuida da transmissão de bens realizada com o advento da morte 
de determinada pessoa”. E, por meio da sucessão causa mortis que 
“ocorre a transmissão do patrimônio do falecido, ou seja, de suas 
relações jurídicas em geral, sejam elas ativas (créditos) ou passivas 
(débitos). Tal sucessão é chamada de sucessão hereditária” (SCHREI-
BER et al., 2021). 

O jurista Sílvio de Salvo Venosa possui esse mesmo entendi-
mento e explica que a herança no ordenamento jurídico brasileiro é 
“um patrimônio, ou seja, um conjunto de direitos reais e obrigacio-
nais, ativos e passivos. O titular desse patrimônio do autor da heran-
ça, enquanto não ultimada definitivamente a partilha, é o espólio” 
(Venosa, 2010, p. 1624). Isso significa que o conjunto de bens do fa-
lecido, ou seja, o patrimônio, que se transmite aos seus sucessores 
é denominado de herança, sejam eles positivos ou negativos. Deste 
modo, obrigações e deveres do finado, transmitem-se aos herdeiros.

Flávio Tartuce (2017) ensina que o direito das sucessões é “o 
ramo do direito Civil que tem como conteúdo as transmissões de direi-
tos e deveres de uma pessoa a outra, diante do falecimento da primei-
ra, seja por disposição de última vontade, seja por determinação da lei, 
que acaba por presumir a vontade do falecido” (TARTUCE, 2017, p. 3).

O direito das sucessões tem por finalidade, de modo basilar, o 
interesse patrimonial. Maria Berenice Dias ensina que “nas sociedades 
organizadas em bases capitalistas, o direito sucessório surge como re-
conhecimento natural da propriedade privada. Está ligado à continua-
ção do culto familiar que, desde os tempos remotos, advém da ideia de 
propriedade” (DIAS, 2013, p. 27). E, finaliza afirmando que “o patri-
mônio e a herança nascem do instituto de conservação e melhoramen-
to. A manutenção dos bens no âmbito da família é um eficiente meio 
de preservação da propriedade privada, pois todos os seus membros 
acabam defendendo os bens comuns” (DIAS, 2013, p. 27).

No direito sucessório brasileiro prepondera o princípio de sai-
sine – termo originário do direito francês, conforme definição dada 
por Schreiber et al. (2021): “vem da frase le mort saisit le vif, ou seja, o 
morto prende o vivo, pois, com a morte, a herança transmite-se ime-



MOYANA MARIANO ROBLES-LESSA — CARLOS HENRIQUE MEDEIROS DE SOUZA80

H
IL

D
EL

IZ
A 

 B
O

EC
H

AT
   

—
   

AL
IN

N
E 

AR
Q

U
ET

TE
  —

  M
O

YA
N

A
  M

.  
R

O
B

LE
S-

LE
SS

A
    

[ o
rg

an
iz

ad
or

as
 ]  diatamente aos sucessores, independentemente de qualquer ato do 

herdeiro”. Ou seja, com o evento morte, transmite-se imediatamente, 
direitos e deveres do finado aos seus herdeiros, ocorrendo portanto, a 
transmissão dos bens independentemente da abertura do inventário.

Esse princípio está interpretado no artigo 1.784 do Código Ci-
vil (2002): “aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos 
herdeiros legítimos e testamentários”. De acordo com esse dispositi-
vo, com a morte da pessoa natural, é aberta a sucessão e, a herança 
transferida de modo imediato aos herdeiros, sejam legítimos ou tes-
tamentários. E, deste modo, os bens patrimoniais não ficarão sem 
titularidade, atendendo a ideia de função social da propriedade.

Quanto ao entendimento da propriedade possuir uma função 
social, Lôbo (2015) esclarece que “na atualidade, o direito das su-
cessões está também orientado à função social. A mudança de para-
digma impõe consideração prioritária ao interesse social, inclusive 
quanto ao direito à herança e à redução do papel da vontade do tes-
tador” (LÔBO, 2015, p. 35). 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 
(CRFB/88) assegura em seu artigo 5°, inciso XXX, o direito de he-
rança como um direito e garantia fundamental. Lôbo (2015)  afirma 
que a CRFB/88 apresenta a herança e não o direito à sucessão, de um 
modo geral, como direito fundamental, ou seja, quando “o testamen-
to colidir com a sucessão legítima, esta prevalece e não mais a auto-
nomia da vontade do testador. As normas legais da sucessão legítima 
não podem ser contrariadas pela vontade do testador, salvo quando 
expressamente facultar-lhe o poder de escolha” (LÔBO, 2015, p. 35).

Paulo Lôbo, ao tratar do direito constitucional à herança, ob-
serva que esse direito “não se confunde com direito a suceder alguém, 
porque antes da morte não há qualquer direito a suceder. [...]. Antes 
da morte, há mera expectativa de direito, mas não direito constituído 
ou direito expectativo, porque a sucessão não ocorreu, sendo apenas 
eventual” (LÔBO, 2015, p. 36). E, complementa que “se a lei, antes da 
abertura da sucessão, restringir a ordem de vocação hereditária, ou 
se um provável herdeiro morrer antes do de cujus, quem poderia ser 
herdeiro deixa de o ser” (LÔBO, 2015, p. 36). 
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Lôbo ainda afirma que “foi elevado à garantia constitucional o 
direito daqueles que se qualificam como herdeiros de quem morreu 
(autor da herança), mas não qualquer sucessor. A Constituição não 
define quem seja herdeiro, o que remete ao legislador infraconstitu-
cional” (LÔBO, 2015, p. 36). E, finaliza informando que “os legatários, 
sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, entes ou entidades não personi-
ficadas, são sucessores, mas não são herdeiros” (LÔBO, 2015, p. 36).

Os artigos 1804 e seguintes do Código Civil (2002) dispõem a 
respeito da aceitação e renúncia da herança, sendo considerado um 
ato jurídico unilateral. A aceitação da herança se dá de forma ex-
pressa, tácita ou presumida. Já a renúncia, deve ser feita mediante 
instrumento público ou termo judicial.

O jurista Washington de Barros Monteiro defendia que “sem 
herança, incompleto se tornaria o direito de propriedade” (MON-
TEIRO, 1999, p. 16). Nessa mesma linha de intelecção, Dias (2013, 
p. 27) aponta que “o patrimônio e a herança nascem do instituto de 
conservação e melhoramento. A manutenção dos bens no âmbito da 
família é um eficiente meio de preservação da propriedade privada, 
pois todos os seus membros acabam defendendo os bens comuns”.

Borges e Dantas (2017) apontam que o direito sucessório e o 
direito de propriedade, no Brasil, se relacionam e se aproximam en-
tre si e entre o direito de família. Para estas autoras, “o direito funda-
mental à herança permite a continuidade do direito de propriedade 
para além da vida do titular, protegendo-o contra a supressão por 
iniciativa pública, inclusive de origem legislativa” (BORGES; DAN-
TAS, 2017, p. 90), conforme determinado expressamente no art. 5º, 
XXX, da CRFB/88.

Desta forma, pode-se concluir que o direito sucessório e o di-
reito de propriedade possuem um alinhamento que contribui para 
a transmissão de patrimônio do falecido, se inter-relacionando ao 
direito de herança e ao princípio da função social da propriedade, 
conforme disposto no ordenamento jurídico brasileiro. Sendo assim, 
no Brasil, o direito de herança se apresenta como cláusula pétrea na 
CRFB/88, e o Código Civil (2002) estabelece e assegura as regras do 
direito sucessório.
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A contemporaneidade e o advento das novas tecnologias de 
informação e comunicação apresentam cotidianamente desafios ino-
vadores em diversas áreas, perpassando desde momentos de lazer 
até evoluções científicas nos cuidados da saúde. O ser humano se vê 
obrigado a possuir um conhecimento minimamente tecnológico, se 
não quiser ficar excluído de uma sociedade que vem se manifestando 
crescente e velozmente de modo global e digital.

Esses desafios são extensivos ao ramo do direito, pois com o 
surgimento da rede mundial de computadores e, consequentemente, 
dos algoritmos, da inteligência artificial e da superexposição pessoal 
nas redes sociais digitais, a tutela jurídica vem demonstrando a ne-
cessidade de se adequar aos novos conflitos de uma época essencial-
mente tecnológica.

O fato é que por serem atuais, os litígios que versam sobre a 
temática que engloba a rede mundial de computadores, em sua gran-
de maioria, ainda não possuem legislação própria, sendo portanto, 
atribuição do jurista, adequar os instrumentos normativos existentes 
ao caso concreto.

Mas em que consiste a herança digital? Tepedino e Oliveira 
(2021, p. 124) definem herança digital como “a universalidade de 
bens digitais e direitos de cunho patrimonial, transmissíveis, aos 
herdeiros, por sucessão causa mortis”. Diante de tal definição, surge 
outro questionamento: o que seriam os bens digitais? 

Em uma descrição pormenorizada, Pinheiro e Fachin (2018), 
apontam que:

bens digitais são bens imateriais representados por instruções codificadas e 
organizadas virtualmente com a utilização linguagem informática, armaze-
nados em forma digital, seja no dispositivo do próprio usuário ou em servi-
dores externos como no caso de armazenamento em nuvem, por exemplo, 
cuja interpretação e reprodução se opera por meio de dispositivos infor-
máticos (computadores, tablets, smartphones dentre outros), que poderão 
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estar ou não armazenado no dispositivo de seu próprio titular, ou trans-
mitidos entre usuários de um dispositivo para outro, acesso via download 
de servidores ou digitalmente na rede, e podem se apresentar ao usuário 
(PINHEIRO; FACHIN, 2018, p. 296).

E esses bens podem ser considerados como juridicamente rele-
vantes na normatização brasileira?

Carlos Roberto Gonçalves (2017) define os bens como “coisas 
materiais, concretas, úteis aos homens e de expressão econômica, 
suscetíveis de apropriação, bem como as de existência imaterial eco-
nomicamente apreciáveis” (GONÇALVES, 2017, p. 303).

Resumidamente, Silvio de Salvo Venosa (2017, p. 305) expõe que 
“entende-se por bens tudo o que pode proporcionar utilidade aos ho-
mens”. E Brunno Giancoli conceitua os bens como “tudo aquilo que 
pode propiciar ao homem qualquer satisfação. No sentido econômico, 
são considerados bens apenas as utilidades com valor pecuniário, ex-
cluídas aquelas que não podem merecer a qualificação patrimonial” 
(GIANCOLI, 2012, p. 91). Para este autor, “os bens são valores ma-
teriais e imateriais que podem ser objeto de uma relação jurídica [...] 
abrange coisas corpóreas e incorpóreas, coisas materiais ou imponde-
ráveis, fatos e abstenções humanas” (GIANCOLI, 2012, p. 91). 

Pode-se concluir, de forma bem objetiva, que de acordo com as 
definições dos doutrinadores, um bem é tudo o que apresenta utilida-
de ao homem, assim como o que é capaz de proporcionar satisfação. 
Sendo assim, torna-se possível “admitir que os bens digitais possuem 
essa capacidade, seja no aspecto pessoal como a criação de acervo de 
lembranças de família, diversão e lazer, como também profissional, 
com acumulação de bens destinados a estudo, arquivos empresariais 
e comerciais” (PINHEIRO; FACHIN, 2018, p. 297).

Pinheiro e Fachin também consideram bens digitais aqueles 
com finalidade econômica, como por exemplo “as economias inves-
tidas em moedas virtuais ou espólio de jogos com finalidade comer-
cial, demonstrando dessa forma que os bens digitais podem se re-
presentar mesmo que virtualmente todos os aspetos da vida fora do 
ambiente virtualizado” (PINHEIRO; FACHIN, 2018, p. 297).
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ficados como bens digitais e, incorporam-se à herança digital. En-
tretanto, tanto os bens digitais, como a herança digital, ainda não 
possuem normatização no ordenamento jurídico brasileiro. O marco 
civil da internet (Lei 12.965/14), não contemplou os referidos temas.

É inegável a importância das tecnologias digitais na sociedade 
contemporânea. A internet está presente na esfera pessoal e profis-
sional, faz parte do cotidiano do ser humano e, pode-se afirmar que 
a internet está em todo lugar e em muitos casos, existe a interconexão 
digital de objetos, denominada internet das coisas.

Teixeira e Konder (2021, p. 48) explicam que “a vida cotidiana 
hoje é calcada nessa tecnologia: utilização de serviços bancários on-li-
ne, ensino à distância, aproximação de pessoas para fins pessoais, entre 
outros. Isso impactou sobremaneira as relações sociais e, por via de 
consequência, também as jurídicas”. Os autores ainda afirmam que tais 
transformações contemporâneas, permitem o surgimento de novos 
bens jurídicos que acabam ensejando contextos jurídicos subjetivos.

O mundo virtual criou um novo espaço de relacionamento so-
cietário. É imperativo que a tutela jurídica alcance esse novo meio 
social, viabilizando o exercício do direito aos temas e dilemas con-
temporâneos, como por exemplo, a herança digital. 

As tecnologias digitais reconfiguraram as formas de estabele-
cer vínculos e convivência, novos interesses surgiram. Cabe ao direi-
to disciplinar esses novos padrões de relação jurídica proposto pela 
interação na rede mundial de computadores.

Lacerda (2021, p. 75) alerta que “numa sociedade cada vez mais 
imersa no cenário da tecnologia é natural que surjam novos interes-
ses para os quais o direito não poderá fechar os olhos e contribuir 
decisivamente com sua normatividade”. Pois, de acordo com o autor 
“projeções materiais e imateriais da própria pessoa humana passam a 
ser incorporadas pelo mundo digital. A vida presencial confunde-se 
com a virtual” (LACERDA, 2021, p. 75).

Quanto à regulamentação dos bens digitais, Lacerda (2021) 
destaca que é urgente “o debate sobre o papel do Estado na temática 
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dos bens digitais. Se houver, como afirmado, uma nova categoria de 
bens jurídicos, o ordenamento jurídico deve a ela estar atento” (LA-
CERDA, 2021, p. 78), visto que “uma série de dilemas contemporâ-
neos já provocam a atenção dos juristas e a manifestação do Poder 
Judiciário. E isto só irá aumentar” (LACERDA, 2021, p. 78).

É fundamental a promoção de reflexões acerca da ausência de 
legislações próprias que estabeleçam regras às discussões que perpas-
sam pelo ambiente digital, pois a ausência de normas pertinentes a 
esse contexto “é prejudicial ao avanço da proteção de inéditas proje-
ções da propriedade e dos direitos da personalidade, seja em vida ou 
após a morte do titular” (LACERDA, 2021, p. 75).

E, apesar da importância de regulamentação do espaço digital, 
Rosa e Burille (2021, p. 391) salientam que “no Brasil, a título de 
exemplo, muito embora o artigo 5º, inciso XXX, da Constituição Fe-
deral garanta a todos o direito à herança, atualmente, inexiste, no or-
denamento jurídico pátrio, previsão normativa que disponha sobre 
a herança digital”. Apesar da relevância e do constante aumento de 
informações armazenadas em dispositivos móveis, não há no Brasil:

disposição legal para a transmissão de senhas, bem como acesso às redes 
sociais quando o usuário falece. A ausência legislativa provoca insegurança 
jurídica tanto para os provedores desse tipo de serviço como para o usuário e 
seus sucessores legais. Não saber que tipo de acesso/uso terão suas informa-
ções pode gerar uma certa “desconfiança” no usuário do sistema. De outra 
parte, os provedores correm o risco de serem acionados judicialmente por se 
recusarem a fornecer acesso a tais dados (SALES; LOPES, 2020, p. 85).

Sendo assim, restam comprovadas a importância e a urgência 
em regulamentar a herança digital no ordenamento jurídico brasi-
leiro. Há alguns projetos de lei surgindo no sentido de normatizar as 
questões que perpassam pela herança digital.

O Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM) aprovou 
no XIII Congresso Brasileiro de Direito das Famílias e Sucessões, que 
ocorreu entre os dias 27 e 29 de outubro de 2021, o Enunciado 40, que 
trata sobre o objeto da herança digital: “ENUNCIADO 40 - A herança 
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 ]  digital pode integrar a sucessão do seu titular, ressalvadas as hipóteses 

envolvendo direitos personalíssimos, direitos de terceiros e disposi-
ções de última vontade em sentido contrário” (IBDFAM, 2021).

Há também o Projeto de Lei (PL) n° 1144/2021, apresentado 
pela Deputada Renata Abreu, que dispõe sobre os dados pessoais inse-
ridos na internet após a morte do usuário. Entre as alterações propos-
tas, destaca-se a seguinte sugestão de inclusão no Código Civil (2002):

Art. 1.791-A. Integram a herança os conteúdos e dados pessoais inseridos 
em aplicação da Internet de natureza econômica. 

§ 1º Além de dados financeiros, os conteúdos e dados de que trata o caput 
abrangem, salvo manifestação do autor da herança em sentido contrário, 
perfis de redes sociais utilizados para fins econômicos, como os de divul-
gação de atividade científica, literária, artística ou empresária, desde que a 
transmissão seja compatível com os termos do contrato. 

§ 2º Os dados pessoais constantes de contas públicas em redes sociais ob-
servarão o disposto em lei especial e no Capítulo II do Título I do Livro I 
da Parte Geral. 

§ 3º Não se transmite aos herdeiros o conteúdo de mensagens privadas 
constantes de quaisquer espécies de aplicações de Internet, exceto se utili-
zadas com finalidade exclusivamente econômica (PL n° 1144/2021).

E mais recentemente foi proposto o PL n° 365/2022, de autoria 
do Senador Confúcio Moura, e dispõe sobre a herança digital. Logo 
em seu artigo inaugural, o PL apresenta as seguintes definições em 
seus incisos:

§ 1 o Considera-se herança digital o conjunto de informações, dados, sons, 
imagens, vídeos, gráficos, textos, arquivos computacionais e qualquer outra 
forma de conteúdo de propriedade do usuário, armazenado em dispositivos 
computacionais, independentemente do suporte utilizado, inclusive os arma-
zenados remotamente, em aplicações de internet ou em outros sistemas aces-
síveis por redes de comunicação, desde que não tenham valor econômico. 

§ 2 o Esta Lei se aplica apenas a conteúdos digitais que caracterizam direitos 
da personalidade sem conteúdo patrimonial (PL n° 365/2022).
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O texto proposto no PL n° 365/2022 é claro ao demarcar limi-
tes de atuação da herança digital, excluindo conteúdos digitais com 
caráter patrimonial. O autor do Projeto de Lei deixa claro que o obje-
tivo é disciplinar conteúdos digitais do direito da personalidade com 
valor sentimental ou afetivo.

Entretanto, há que se considerar que esses bens digitais com 
caráter existenciais são bens ligados à vida privada do usuário da 
rede mundial de computadores, como por exemplo: fotografias, 
vídeos, e-mail, perfil na rede social digital, e deve ser observado o 
direito à privacidade e à intimidade desse usuário que faleceu, que 
poderia ter o desejo de que seus bens digitais existenciais não fossem 
compartilhados com seus herdeiros. Percebe-se que a questão é mais 
complexa do que aparenta, pois se o usuário da internet não deixar 
expressa a sua vontade em relação ao compartilhamento ou não de 
seus bens digitais existenciais, a norma pode acabar ferindo um di-
reito já constituído.

Quanto aos bens digitais patrimoniais, eles não podem ficar 
esquecidos ou sem regulamentação, pois cada vez mais, o usuário 
da internet tem a possibilidade de ampliar seu patrimônio digital, 
como por exemplo, nos jogos e moedas digitais, nas milhas aéreas, 
nos acervos digitais com filmes, músicas e livros. Ou seja, todos esses 
ativos digitais fazem parte do patrimônio geral do titular desses bens.

Sendo assim, os bens digitais com caráter patrimonial, também 
precisam de atenção e regulamentação no ordenamento jurídico bra-
sileiro. Ao tratar da herança digital e da amplitude de seu alcance 
dentro do ciberespaço é necessário ter cautela ao delimitar ou per-
mitir quaisquer direitos nesta área, para que não haja a possibilidade 
de que os princípios, direitos e garantias fundamentais sejam feridos.

O PODER JUDICIÁRIO E OS CASOS DE HERANÇA DIGITAL

Conforme apontado no tópico anterior, ainda não há no orde-
namento jurídico brasileiro uma lei específica para a herança digital 
e os possíveis desdobramentos que dela possam decorrer. Quanto aos 
Projetos de Lei, Valadares e Coelho (2021) entendem que são básicos 
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e patrimoniais, bem como nada citam a respeito de eventuais direitos 
de terceiro, deixando de enfrentar com profundidade a questão dos 
direitos personalíssimos dos possíveis envolvidos” (VALADARES; 
COELHO, 2021, p. 204).

Tem-se, portanto, uma questão no mínimo difícil de se solu-
cionar, pois ainda não existem normas próprias sobre a herança di-
gital, mas os conflitos são reais e acontecem frequentemente. Diante 
disso, o Poder Judiciário precisa adequar as leis existentes aos con-
flitos advindos da era digital, aproximando o caso concreto ao que 
dispõe as normas vigentes.

A seguir, serão apresentados alguns julgados que solucionam 
questões ligadas à herança digital. O primeiro diz respeito a uma 
manifestação do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), no que se 
refere às milhas de passagens aéreas:

Nos Tribunais brasileiros, já foi reconhecida a possibilidade de transfe-
rência das milhas em caso de morte do titular. Na decisão do processo 
1025172-30.2014.8.26.0100, do Tribunal de Justiça de São Paulo, a ma-
gistrada entendeu que as milhas têm natureza patrimonial e, por isso, ao 
negar seu reconhecimento como parte da herança do titular, a companhia 
aérea obteria vantagem excessiva, caracterizando enriquecimento ilícito 
(GONÇALVES, 2019, p.24).

Um outro caso mais recente que envolve herança digital, tam-
bém decidido pelo TJSP, teve por objeto o pedido de uma mãe para 
ter acesso à conta do Facebook de sua filha falecida. Trata-se da Ape-
lação Cível 1119688-66.2019.8.26.0100:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EXCLUSÃO DE PER-
FIL DA FILHA DA AUTORA DE REDE SOCIAL (FACEBOOK) APÓS 
SUA MORTE – QUESTÃO DISCIPLINADA PELOS TERMOS DE USO 
DA PLATAFORMA, AOS QUAIS A USUÁRIA ADERIU EM VIDA – TER-
MOS DE SERVIÇO QUE NÃO PADECEM DE QUALQUER ILEGALI-
DADE OU ABUSIVIDADE NOS PONTOS ANALISADOS – POSSIBILI-
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DADE DO USUÁRIO OPTAR PELO APAGAMENTO DOS DADOS OU 
POR TRANSFORMAR O PERFIL EM “MEMORIAL”, TRANSMITINDO 
OU NÃO A SUA GESTÃO A TERCEIROS – INVIABILIDADE, CONTU-
DO, DE MANUTENÇÃO DO ACESSO REGULAR PELOS FAMILIARES 
ATRAVÉS DE USUÁRIO E SENHA DA TITULAR FALECIDA, POIS A 
HIPÓTESE É VEDADA PELA PLATAFORMA – DIREITO PERSONA-
LÍSSIMO DO USUÁRIO, NÃO SE TRANSMITINDO POR HERANÇA 
NO CASO DOS AUTOS, EIS QUE AUSENTE QUALQUER CONTEÚ-
DO PATRIMONIAL DELE ORIUNDO – AUSÊNCIA DE ILICITUDE 
NA CONDUTA DA APELADA A ENSEJAR RESPONSABILIZAÇÃO OU 
DANO MORAL INDENIZÁVEL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – 
RECURSO NÃO PROVIDO (TJSP, AC. 1119688-66.2019.8.26.0100, 31ª 
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Francisco Casconi, j. 09.03.2021).

O TJSP entendeu que a conduta do Facebook ao excluir a conta 
da filha falecida da autora não foi abusiva, nem arbitrária, pois estava 
de acordo com os termos de uso e serviço da plataforma, e em conso-
nância com o ordenamento jurídico e com as regras do direito suces-
sório, não se transmite os dados do perfil do usuário da plataforma, 
pois não apresentam conteúdo patrimonial.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) não deu pro-
vimento ao Agravo de Instrumento que pretendia o desbloqueio de 
aparelho pertencente ao de cujus:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HERANÇA DIGITAL. 
DESBLOQUEIO DE APARELHO PERTENCENTE AO DE CUJUS. ACES-
SO ÀS INFORMAÇÕES PESSOAIS. DIREITO DE PERSONALIDADE. A 
herança defere-se como um todo unitário, o que inclui não só o patrimônio 
material do falecido, como também o imaterial, em que estão inseridos os 
bens digitais de vultosa valoração econômica, denominada herança digital. 
A autorização judicial para o acesso às informações privadas do usuário fa-
lecido deve ser concedida apenas nas hipóteses que houver relevância para 
o acesso de dados mantidos como sigilosos. Os direitos da personalidade 
são inerentes à pessoa humana, necessitando de proteção legal, porquanto 
intransmissíveis. A Constituição Federal consagrou, em seu artigo 5°, a pro-
teção constitucional ao direito à intimidade. Recurso conhecido, mas não 
provido (TJMG, AI 1906763-06.2021.8.13.0000, 3° Câmara Cível, Rel. Des. 
Albergaria Costa, j. 27.01.2022).
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 ]  A decisão do TJMG deixa nítido que os direitos de persona-

lidade são intransmissíveis e que a CRFB/1988 assegura o direito à 
intimidade, não restando outra alternativa ao julgador pelo não pro-
vimento do recurso.

No dia 04 de maio de 2022, o site do Tribunal de Justiça do Dis-
trito Federal e dos Territórios (TJDFT) noticiou que o Desembargador 
Relator de um processo distribuído para a 8° Turma Cível do TJDFT 
autorizou a penhora de milhas aéreas que o devedor tinha em um pro-
grama de milhagem. Foram penhorados 62.929 pontos (TJDFT, 2022).

De acordo com o Desembargador que julgou o recurso, “a referi-
da pontuação tem valor econômico, tanto que é comercializada em di-
versos sítios eletrônicos, tais como: Maxmilhas, Hotmilhas, 123milhas, 
entre inúmeros outros” (TJDFT, 2022). Ainda, segundo o Magistrado, 
a totalidade dos bens do devedor respondem por suas dívidas. Sendo 
assim, conclui-se que “à míngua de outros haveres penhoráveis, deve 
ser permitida a constrição das milhas pertencentes ao devedor, portan-
to a execução não pode se eternizar” (TJDFT, 2022).

Percebe-se com esses julgados, que independentemente de ter 
uma norma consolidada ou não a respeito da herança e dos bens 
digitais, a sociedade contemporânea apresenta litígios em decorrên-
cia do uso do ciberespaço, pois este é um local em que os usuários 
passam e investem grande parte do tempo de sua vida. Lazer, estudo, 
relacionamentos e negócios acontecem cotidianamente no espaço 
virtual e, como consequência, conflitos, disputas e divergências aca-
bam ocorrendo nesse mesmo espaço, ou em razão dele.

Espera-se que assim como o Desembargador proferiu que a dí-
vida não pode se eternizar, que os legisladores usem esse ensinamen-
to como base e que a normatização da herança digital não se prolon-
gue por muito mais tempo. Afinal, a sociedade contemporânea está 
conectada a uma realidade digital e veloz.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o surgimento de uma época tecnológica digital e, con-
sequentemente com as transformações comportamentais que acaba-
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ram moldando uma nova forma de interação social, variados e ino-
vadores são os dilemas que se apresentam nesta sociedade global. 

No ramo jurídico não é diferente, e as normas mais do que 
nunca precisam se adequar a um novo formato de atuação e alcance, 
pois as inovações científicas e tecnológicas que proporcionam o uso 
da tecnologia digital, acarretam desafios contemporâneos para o di-
reito e para a justiça, principalmente pela escassez de tutela jurídica 
quando o assunto é a rede mundial de computadores

A herança digital e os bens digitais são exemplos de inovação 
pertencentes à contemporaneidade que ainda não possuem dispositi-
vo legal regulamentando. Entretanto, nem por isso, deixam de surgir 
conflitos nestas searas. Muito pelo contrário, conforme os próprios 
julgados presentes neste capítulo, cada vez mais há litígios envolven-
do o ciberespaço e seus usuários.

Considerando o direito de herança assegurado pela CRFB/1988 
e os dispositivos que regulamentam o direito sucessório presentes no 
Código Civil (2002), bem como levando em conta a frequência de 
situações divergentes na esfera patrimonial e existencial que ocorrem 
dentro do ciberespaço, torna-se imperativo que os legisladores com-
ponham lei específica para a herança digital.

Nos casos em que o de cujus não deixa expressamente a sua úl-
tima vontade manifestada, torna-se imprescindível que disposições 
legais fundamentem o julgador no que diz respeito ao tratamento da 
herança de bens digitais.

O presente capítulo se dedicou às reflexões em torno da heran-
ça digital e do direito sucessório no ordenamento jurídico brasileiro, 
com foco na importância de se regulamentar a herança digital no 
direito das sucessões e, desta forma, assegurar um padrão de tutela 
jurídica quando houver litígios nesta área.
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