
11 

 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

 

 A internet é uma criação tecnológica global sem precedentes na história da 

humanidade. Indubitavelmente, deu azo a diversas mudanças de todas as ordens, na 

comunicação, no comércio, na ordem financeira, nas relações de poder entre os Estados, e, 

principalmente, na realidade das pessoas. Com efeito, repousa nestas a maior preocupação 

deste estudo, especialmente na proteção de aspectos importantes de suas vidas digitais 

(digital assets).   

 A presente dissertação busca trazer à discussão o fenômeno dos digital assets, 

destacado pela dogmática estrangeira, especialmente, britânica e americana, através de 

estudos e pesquisas sobre a intersecção entre Direito e Tecnologia. Foi este o mote inicial 

que despertou esta investigação acadêmica. 

 Há ainda de ser ressalvada a importância desta pesquisa, em virtude de sua 

relevância aos estudos sobre a Sociedade da Informação no Brasil. Inexiste, até o 

momento, tentativa da dogmática do Direito Civil brasileiro em analisar, criticamente, a 

possibilidade de adaptação daquele instituto do common law à realidade do ordenamento 

jurídico pátrio, principalmente em relação à proteção da pessoa sob o enfoque dos direitos 

de personalidade.  

 Para tanto, o trabalho se apresenta da seguinte forma: 

 Preliminarmente, tecem-se alguns comentários sobre o uso da nomenclatura em 

inglês e a utilização dos termos direitos de personalidade e direitos da personalidade 

indistintamente. Procura-se, assim, logo de início, justificar os motivos dessas escolhas 

para, então, desenvolver o texto do estudo propriamente dito.  

 No Capítulo 1, a preocupação recai na breve exposição narrativa das principais 

alterações observadas na Sociedade: da era pré-industrial, a industrial e a pós-industrial, 

também conhecida como Sociedade da Informação. Nesta, destacam-se duas das suas 

características mais marcantes: a liquidez e os riscos. 

 Em sequência, fatos marcantes da era digital são expostos minuciosamente para 

contextualizar a questão de maneira apropriada, como os fenômenos da desmaterialização 

(e da digitalização) e da consolidação do meio ambiente digital. Em relação a este último, 



12 

 

 

 

são tratados, especificamente, dois acontecimentos singulares na disseminação dos digital 

assets em escala mundial: a web 2.0 e a computação em nuvem (cloud computing). 

 O Capítulo 2 aborda os digital assets detalhadamente por alguns ângulos distintos, 

desde os variados contextos em outras Ciências Sociais às nuances, tradicionais e 

contemporâneas, das visões da dogmática jurídica anglo-saxã. Desse modo, apresentam-se 

os asstes, de maneira crítica, considerando-se os seus desdobramentos: a) definições; b) 

modalidades; c) nomenclaturas; d) qualificação jurídica; e) natureza jurídica; f) 

características; g) classificações; h) insuficiências da dogmática do common law. 

 No Capítulo 3, busca-se analisar detidamente o objeto da presente dissertação, sob 

a perspectiva da realidade jurídica do Direito Civil brasileiro. Dessa forma, os seguintes 

elementos são analisados ou sugeridos: a) o estado da arte dos digital assets; b) as 

terminologias no vernáculo; c) uma definição; d) uma qualificação; e) as modalidades; f) a 

relação entre os direitos de personalidade e os assets digitais.   

 No Capítulo 4, por sua vez, o foco maior passa a ser a proteção dos digital assets 

na era informacional. Primeiramente, destaca-se que a vulnerabilidade se constitui na 

marca característica da Sociedade Informacional. Neste viés, sugere-se que, para haver 

uma tutela eficiente, há de se tratar a questão de uma forma mais abrangente e complexa 

possível. Depois, analisa-se o Direito em sua capacidade de proteção dos assets. Destaca-

se, em seguida, que o sincretismo tem sido amplamente utilizado pela doutrina civilista 

brasileira, às vezes desnecessariamente. Sugere-se, ao final, a plena capacidade de uso do 

instituto dos direitos de personalidade, no ordenamento civil brasileiro, na proteção eficaz 

dos digital assets mais sensíveis à pessoa.   

 São essas, por fim, as notas introdutórias.  
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LINHAS PRELIMINARES: 

 

 

 Poucas linhas iniciais serão usadas para explicar o uso da nomenclatura em língua 

inglesa, no título da presente empreitada científica, e a utilização da terminologia direitos 

de personalidade, antes do desenvovimento textual propriamente dito da presente obra 

acadêmica.  

 

 

I – A utilização da terminologia inglesa no título  

 

 

 De antemão, imperioso é explicar os motivos do emprego do termo inglês digital 

assets no título da dissertação.1 Afinal, se a linguagem antende às nossas diversas 

intenções, as palavras servem tanto para descrever a realidade, como também para 

expressar emoções e influenciar condutas.2 Isso se configura ainda mais latente em uma 

produção científica. 

 Assim, a primeira razão explica-se pela própria escolha do objeto em si. Em busca 

do incipiente na dogmática estrangeira, ainda não cientificamente desenvolvido de maneira 

satisfatória no Brasil, no âmbito das possibilidades inseridas nas discussões mais recentes 

envolvendo a intersecção entre o Direito e a Tecnologia3, encontrou-se uma discussão 

doutrinária ainda recente sobre a existência dos digital assets e suas problemáticas, 

especialmente em estudos britânicos e norte-americanos.4  

                                                           
1 Talvez um sinônimo deveras mais lírico fosse pequeno cantar acadêmico, como já usado em obra da 

literatura nacional. (SUASSUNA, Ariano. O romance d’A pedra do reino e o príncipe do sangue do vai-e-
volta. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 1971, p. 3).  

2 OLIVECRONA, Karl. Linguagem jurídica e realidade. Apresentação de Alaôr Caffé Alves. São Paulo: 
Quartier Latin, 2005, p. 50-51. 

3 A internet e a web não são apenas interessantes objetos de crônicas e estudos, sob o ponto de vista 
socioeconômico, mas jurídicos também. (TOSI, Emilio. Introduzione alla seconda edizione. In: ______. I 
problemi giuridici di internet dall’e-commerce all’e-business. A cura di Emilio Tosi. 2a ed. aggiornata ed 
ampliata. Milano: Giuffrè, 2001, p. 6).    

4 Obviamente, há dificuldades por parte do pesquisador de tradição civilista na compreensão ampla dos 
institutos e no funcionamento mais apurado do common law. Obstáculos deste tipo já foram enfrentados por 
outros pesquisadores, cujo objeto de estudo residiu em sistema jurídico desta tradição, no caso o inglês. 
Dessa forma, Tomás Olcese comentou em seu trabalho: “Não é fácil para um jurista educado e treinado no 
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 De maneira semelhante à realidade alienígena mencionada, os DAs estão 

presentes no Brasil, já que, na internet, múltiplos fenômenos, frequentemente, acontecem 

de maneira simultânea e global.5  

 Em realidade, “[...] o jurista pós-moderno precisa, além de dominar o Direito 

pátrio, ter uma boa noção de como a matéria está sendo tratada em nível global (‘direito 

global’)”.6 Daí a importância do estudo crítico dos digital assets, e de sua adaptação ao 

ordenamento jurídico brasileiro. Em linhas gerais, a discussão dogmática alhures gira em 

torno da precisa definição do termo, da sua correta tipologia, da qualificação e adequada 

proteção, dentre outras consequências jurídicas no Direito das Sucessões.  

 Outro motivo a ser destacado é o perigo da perda do sentido da expressão. Seria 

de uma metodologia equivocada adotar uma tradução da expressão digital assets para o 

português quando do pontapé inicial desta empreitada científica. Pelo contrário, de início, é 

necessário apresentar a construção dogmática alienígena, de maneira mais completa, 

crítica, e atual possível, para em um momento posterior propor, além da adoção de uma 

expressão portuguesa pertinente, uma construção doutrinária cientificamente bem 

embasada na ordem jurídica civilística brasileira.   

 Ante esta explicação, fica evidente que o uso da expressão digital assets não se 

apresenta como um mero anglicismo acrítico. É oportuno ainda ressaltar que, no âmbito do 

mundo digital, diversos signos referentes a objetos da informática e da internet são 

                                                                                                                                                                                

pensamento jurídico da tradição civilista compreender, prima facie, a terminologia e a estrutura da real 
property law inglesa”. (OLCESE, Tomás. Formação histórica da real property law inglesa: tenures, 
estates, equity & trusts. 186 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade 
de São Paulo, 2012, p. 12, grifos do autor). 

5 São exemplos disso: a propagação de vírus pela internet, o uso dos e-mails na comunicação, a 
popularização do uso das redes sociais, etc. Segundo relato de pesquisa do CETIC, a “[...] adoção intensiva 
da Internet como parte essencial do cotidiano dos brasileiros vem provocando transformações nos seus 
hábitos de comunicação e de relacionamento, com destaque para o uso intensivo das redes sociais”. 
(BARBOSA, Alexandre F. (Org.). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação no 
Brasil [livro eletrônico]: TIC Domicílios e empresas 2012. Edição bilíngue: português/inglês. São Paulo: 
Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2013, p. 153. Disponível em: < 
http://www.cgi.br/media/docs/publicacoes/2/tic-domicilios-e-empresas-2012.pdf>. Acesso em: 14 nov. 
2014).   

6 LIMA; Cíntia Rosa Pereira de. Validade e obrigatoriedade dos contratos de adesão eletrônicos (Srink-
Wrap e Click-Wrap): um estudo comparado entre Brasil e Canadá. 637 f. Tese (Doutorado em Direito) – 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2009, p. 20. Nas palavras de Paulo de Barros 
Carvalho: “A aproximação dos povos, com o intenso cruzamento dos sistemas de comunicação, é a grande 
reviravolta dos nossos dias, circunstância que pode ser reconhecida por diferentes nomes, entre eles, 
certamente, por ‘globalização’”. (CARVALHO, Paulo de Barros. Prefácio. In: ARAUJO, Clarice Von 
Oertzen de. Semiótica do direito. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 8).  
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referidos em língua inglesa7, realidade esta observada em vários países, inclusive com o 

emprego de neologismos.8 

 Derradeiramente, outro fundamento a justificar o uso do termo é o intuito de 

desvelar a influência dogmática que amparou a presente pesquisa, de maneira fundamental, 

notadamente britânica e norte-americana. Não há receio algum, na atual pesquisa sobre 

Direito e Tecnologia, em adotar esta influência anglo-saxã9, afinal foram os estudos 

dogmáticos oriundos daqueles prados, os responsáveis pela proposição do ineditismo da 

problemática na doutrina brasileira, o que não impediu a busca por materiais oriundos de 

outros ordenamentos jurídicos, mais afeitos à tradição jurídica brasileira. 

 

 

II – O emprego da expressão direitos de personalidade 

 

 

 Faz-se necessário também esclarecer outra questão: a aplicação da nomenclatura 

direitos de personalidade. Com efeito, neste trabalho, as expressões direitos de 

                                                           
7 A utilização da língua inglesa é predominante na área da informática e na internet. Pode isto ser 

compreendido como uma consequência lógica da criação desta ter ocorrido nos Estados Unidos da 
América. (LIMA, Cíntia Rosa Pereira de Lima, op. cit., p. 27). Este quadro linguístico padronizado, 
hodiernamente, já reflete um caráter mais dinâmico. Nesse sentido Eric Schmidt e Jared Cohen observam: 
“Durante anos, o desenvolvimento e a abrangência da internet foram em grande parte determinados por seu 
padrão de língua inglesa, mas a contínua implementação de IDNs (internationalized domain names), que 
permitem às pessoas a utilização e o acesso a nomes de domínio escritos em caracteres que não pertençam 
ao alfabeto romano (exemplo, http:// ), está mudando isso”. (SCHMIDT, Eric; COHEN, 
Jared. A nova era digital: como será o futuro das pessoas, das nações e dos negócios. Tradução de Ana 
Beatriz Rodrigues e Rogério Durst. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2013, p. 99, grifos dos autores). Deve ser 
salientado ainda que os termos em língua estrangeira, nesta dissertação, serão destacados em itálico. Com 
exceção dos nomes de grandes empresas do setor e do vocábulo internet, já assimilado em língua 
portuguesa. Inclusive, esta palavra terá o termo rede como sinônimo neste texto. 

8 Na Itália, por exemplo, a difusão dos instrumentos informáticos facilitou a formação de uma linguagem 
específica, não meramente técnica, a ser usada para comunicação na vida cotidiana, e não apenas entre os 
especialistas do setor. Houve a utilização de expressões inglesas como “bit, bytes, input, output, ROM, 
RAM, file, etc.”, e de neologismos como “editar, formatar, resetar, etc.” (TOSI, Emilio, op. cit., p. 1). Em 
relação aos Estados Unidos da América e ao Canadá, Michael Geist relata que, termos antes inexistentes, 
como “email”, "world wide web", e "cyberspace" tornaram-se corriqueiros no vocabulário diário das 
pessoas, graças à popularidade da internet. (GEIST, Michael A. The reality of bytes: regulating economic 
activity in the age of the internet. Washington Law Review, v. 73, n. 3, p. 522, 1998). 

9 Em sentido contrário à posição exposta, procurou-se, em outra pesquisa acadêmica, de maneira deliberada, 
fugir de um “sotaque” saxão, na medida do possível. (SILVA, Eduardo Silva da. Segurança na sociedade 
da informação: uma visão desde a autonomia privada. 176 f. Tese (Doutorado em Direito) – Programa de 
Pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006, p. 20).  
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personalidade e direitos da personalidade são compreendidas como sinônimas.10 As duas 

locuções seriam, portanto, similares11. Ao adotar esta visão, portanto, não haveria 

controvérsia em relação a esta específica questão de nomenclatura. 

 Apesar deste entendimento, deve ser ressaltado que existe discussão em torno 

desta questão terminológica. Nesse sentido Jorge Miranda, Otavio Luiz Rodrigues Junior e 

Gustavo Bonato Fruet destacam:  

Os direitos da personalidade são objetos de controvérsias as mais variadas. [...] 
Há o problema da nomenclatura, pois se alude a direitos da personalidade, como 
é o uso no Brasil, ou a direitos de personalidade, como se tem empregado em 
Portugal.12 

                                                           
10Faz-se necessário tratar desta questão, por mais que esta seja considerada uma mera controvérsia formal, 

para deixar registrada a posição adotada nesta dissertação.  
11Neste mesmo sentido, usando as expressões como similares em trechos de seus escritos, cf. (LIMA, Cíntia 

Rosa Pereira de; VIANA, Rui Geraldo Camargo. Novas perspectivas sobre os direitos de personalidade. In: 
LIMA, Cíntia Rosa Pereira de; NUNES, Lydia Neves Bastos Telles (Coord.). Estudos avançados de direito 
digital. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014, p. 213-228). (MORAES, Walter. Direito da personalidade. In: 
FRANÇA, R. Limongi (Coord.). Enciclopédia saraiva do direito. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 28-46. 26 
v.).   

12MIRANDA, Jorge; RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz; FRUET, Gustavo Bonato. Principais problemas 
dos direitos da personalidade e estado-da-arte da matéria no direito comparado. In: MIRANDA, Jorge; 
RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz; FRUET, Gustavo Bonato (Orgs). Direitos da personalidade. São 
Paulo: Atlas, 2012, p. 1, grifos do autor. Realmente, observa-se o uso pela doutrina portuguesa da 
terminologia direitos de personalidade.  Neste sentido, cf. (CORDEIRO, António Menezes. Os direitos de 
personalidade na civilística portuguesa. Revista da Ordem dos Advogados. Lisboa, v. 61, n. 3, p. 1229, dez. 
2001). (SOUSA, Rabindranath Capelo de. O Direito Geral de Personalidade. Coimbra: Coimbra Editora, 
1995, p. 453). (PINTO, Paulo Cardoso Correia da Mota. Os direito de personalidade no Código Civil de 
Macau. Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Coimbra, v. 76, p. 207, 2000). 
Inclusive, o próprio Código Civil português apresenta esta expressão “Direitos de personalidade” na Parte 
Geral, em seu Livro I,  Título II, Subtítulo I, Capítulo I, da sua Secção II; além disso, a nomenclatura 
também aparece em alguns dos seus artigos: i) no 27º, caput,  e em seu n.º 1.: “Aos direitos de 
personalidade, no que respeita à  sua existência e tutela e às restrições impostas ao seu exercício, é também 
aplicável a [sic] lei pessoal”; ii) no 71º, n.º 1.: “Os direitos de personalidade gozam igualmente de proteção 
depois da morte do respectivo titular”; iii) no 81º, caput, e em seu n.º 1.: “Toda limitação voluntária ao 
exercício dos direitos de personalidade é nula, se for contrária aos princípios da ordem pública”. 
(PORTUGAL. Decreto-Lei n. 47.344, de 25 de novembro de 1966. Institui o Código Civil Português. 
Disponível em < http://www.stj.pt/ficheiros/fpstjptlp/portugal_codigocivil.pdf> Acesso em: 12 dez. 2014). 
No Brasil, por seu turno, a expressão direitos da personalidade é empregada amplamente pela sua 
dogmática, cf. (DE MATTIA, Fábio Maria. Direitos da personalidade: aspectos gerais. In: CHAVES, 
Antônio (coord.). Estudos de direito civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1979, p. 99). (MONTEIRO, 
Washington de Barros; PINTO, Ana Cristina de Barros Monteiro. Curso de direito civil: parte geral, 42 ed. 
São Paulo: Saraiva, 2009, p. 98. 1 v.). (BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 2 ed. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 1995, p. 2-3). (GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. 20 ed. rev., 
atual. e aum. de acordo com o Código Civil de 2002 por Edvaldo Brito e Reginalda Paranhos de Brito. Rio 
de Janeiro: Forense, 2010, p.113). (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 26. ed. rev. 
e atual. por Maria Celina Bodin de Moraes. Rio de Janeiro: Forense, 2013. 1 v., p. 200.). Entretanto há 
doutrinadores brasileiros que empregam a expressão direitos de personalidade, cf. (SZANIAWSKI, 
Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. 2 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2005). No Código Civil brasileiro, a nomenclatura direitos da personalidade é observada algumas vezes. 
Em sua Parte Geral, do Livro I, do Capítulo II: “DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE”; aparece ainda 
em dois outros artigos, no seu art. 11: “Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da 
personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação 
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 De qualquer forma, a posição quanto ao emprego destas expressões fica 

claramente demonstrada, antecipadamente, na presente dissertação, dirimindo eventuais 

dúvidas quanto ao uso indiscriminado delas em momento posterior. 

 Acabam, dessa forma, estas breves linhas preliminares introdutórias.  

 Que seja iniciada a tarefa científica investigativa proposta. 

  

 

  

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                

voluntária”; e também, no art. 52: “Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da 
personalidade”. Vale ressaltar, por fim, que o Código Civil brasileiro ainda usa a expressão no singular 
apenas em seu artigo 12: “Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou lesão, a direito da personalidade, e 
reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sancções previstas em lei”. (BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 
de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm> Acesso em: 22 nov. 2014).   
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CAPÍTULO 1. SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO: LIQUIDEZ E 

RISCOS NA ERA DIGITAL  

 

 

  Há variadas perspectivas teóricas desenvolvidas cientificamente para tentar 

explicar a complexa relação entre a Sociedade e a Tecnologia, algumas delas apresentam-

se influentes em inúmeros trabalhos como o Determinismo Tecnológico13 (Technological 

Determinism), o Construtivismo Social14 (Social Constructivism), e a Informática Social15 

(Social Informatics).16  

                                                           
13Comumente, duas crenças servem de base ao Determinismo Tecnológico. Na visão da primeira, o avanço 

tecnológico segue uma trajetória progressiva “natural”, nela o novo substitui o velho; de acordo com a 
segunda convicção, a tecnologia age sobre a sociedade de uma forma previsível e inevitável. Para as duas 
visões, as funcionalidades e propriedades ínsitas à tecnologia governam as mudanças socioculturais, ou 
seja, a tecnologia determina as transformações na sociedade.  (LEONARDI, P. M; JACKSON, Michele H. 
Technological determinism and discursive closure in organizational mergers. Journal of Organizational 
Change Management, v. 17, n. 6, p. 617, 2004). Nos anos 70, alguns grupos do Ocidente industrializado 
tinham a intenção de mudar a tecnologia, pois assim mudariam a sociedade eficazmente. O movimento pró-
tecnologia estava comprometido com alguma forma de Determinismo Tecnológico, afinal para mudar a 
sociedade seria necessário mudar a tecnologia. (LUJÁN, José Luis; CEREZO, José Antonio López. La 
dimensión social de la tecnologia y el principio de precaución. Política y Sociedad, v. 40, n. 3, p. 54, 2003). 

14Contrárias à visão do Determinismo Tecnológico, as Escolas da Moderna Sociologia e da História da 
Tecnologia, em inúmeros artigos e livros, propagam o modelo denominado Construtivista, segundo o qual 
existe uma relação íntima entre a tecnologia e a sociedade no processo das criações tecnológicas. Há, pelo 
menos, três Escolas de pensamento nessa linha: a “Teoria do Ator-Rede” (Actor-Network Theory), a dos 
“Grandes Sistemas” (Large Systems), e a “Construção Social da Tecnologia” (Social Construction of 
Technology). As tecnologias se encontrariam intrinsecamente envolvidas com os processos sociais. Nesse 
sentido, em vários destes estudos são destacados os “grupos sociais relevantes”, especialmente no que se 
refere às explicações das limitações iniciais de “flexibilidade interpretativa” dos artefatos tecnológicos. 
(HAMLETT, Patrick W. Technology theory and deliberative democracy. Science, Tecnology, & Human 
Values, v. 28, n. 1, p. 112-113, winter, 2003). As visões dos estudos Construtivistas podem ser moderadas 
ou radicais. As moderadas limitam-se a destacar a importância da inclusão do contexto social no relato do 
desenvolvimento tecnológico. As radicais, por sua vez, argumentam que o conteúdo tecnológico é uma 
construção social, oriundo de processos sociais. (BIJKER, Wiebe E. How is technology made? – That is the 
question! Cambridge Journal of Economics, v. 34, n. 1, p. 65, 2010). 

15A Informática Social constitui-se em um conjunto de pesquisas e estudos voltados aos aspectos da 
informatização, ela abrange os papéis da tecnologia da informação nas mudanças sociais e organizacionais, 
e também as influências das forças e práticas sociais na organização social das tecnologias da informação. 
(RKCSI. Rob Kling Center for Social Informatics. Apresenta textos sobre a Informática Social. Disponível 
em: <http://rkcsi.indiana.edu/socialinformatics.html>. Acesso em: 18 Aug. 2014). O conceito de 
Informática Social foi inventado por Rob Kling, nela as pesquisas devem ser fundadas nas Ciências Sociais 
(Sociologia, Economia, Psicologia, Antropologia,etc.) em uma abordagem interdisciplinar. (BOLC, 
Leonard; MAKOWSKI, Marek; WIERZBICKI, Adam. Preface. In: BOLC, Leonard; MAKOWSKI, 
Marek; WIERZBICKI, Adam  (eds.). Social informatics: second international conference, SocInfo 2010, 
Laxenburg, Austria, October 2010 proceedings. Berlim: Springer, 2010, p. V-VII). Indubitavelmente, os 
estudos da Informática Social revelam a influência recíproca entre a tecnologia e a sociedade. (WANG, 
Fei-Yue et al. Social computing: from social informatics to social intelligence. IEEE Intelligent Systems, v. 
22, issue 2, p. 80, Mar./Apr. 2007). 

16OOSTVEEN, Anne-Marie. Context matters: a social informatics perspective on the design and implications 
of large-scale e-government systems. 232 f. Tese (Doutorado) - Faculdade de Ciências Sociais e do 
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 Independentemente da perspectiva teorética adotada como referencial, a relação 

do homem com a tecnologia pode ser considerada como algo característico da humanidade 

como tal.17 Tanto é assim que as mudanças tecnológicas são encontradas na história da 

sociedade,18 em todos os seus campos, do seu primórdio aos dias presentes, e 

frequentemente ocasionam rupturas ao status quo do modelo societal em voga.  

 Alguns discursos histórico-narrativos são realizados com o intuito de estabelecer 

um panorama dessa situação nos diferentes meandros da sociedade. Economicamente, por 

exemplo, a descrição dessas mudanças é, comumente, realizada num quadro linear 

composto por três fases: a era pré-industrial representada pela agricultura, a industrial 

marcada pela manufatura, e, por fim, a pós-industrial com o predomínio da indústria da 

informação e de serviços.19 Similarmente, discursos assim podem ser realizados em outras 

esferas da vida humana como na linguística, na medicina, na engenharia, entre outras.  

 Na sociedade pós-moderna contemporânea,20 o desenvolvimento tecnológico 

acontece numa sobrevinda incessante,21 de formas deveras inimagináveis para as mentes 

                                                                                                                                                                                

Comportamento da Universidade de Amsterdã, 2007, p. 1-22. Na reflexão de Eduardo C. B. Bittar: “Sem 
dúvida alguma, a tecnologia da informação contribui para o aprimoramento dos meios de comunicação, 
mas seu valor continua sendo ambíguo para contribuir para a formação de uma consciência crítica”. 
(BITTAR, Eduardo C. B. O intelectual na sociedade da informação: ensaio sobre subjetividade, 
conhecimento e comunicação. In: ______. Democracia, justiça e direitos humanos: estudos de teoria crítica 
e filosofia do direito. São Paulo: Saraiva, 2011. Cap. 7, p. 161). 

17Ao lado da linguagem e das instituições sociais complexas. (LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução de 
Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Ed. 34, 1999, p. 21.   

18De característica não linear, como alerta Orlando Gomes: “A monótona imagem de uma história universal 
em linha reta não satisfaz aos espíritos mais geométricos. Assim, para os que compreendem o processo 
histórico como o fluxo contínuo de fases sucessivas perfeitamente distintas e precisamente configuradas, 
tais desajustamentos entre as peças da máquina social só desapontam quando a folga é demasiado grande, 
tal como ocorre nestes dias tumultuosos”. (GOMES, Orlando. A crise do direito. São Paulo: Max Limonad, 
1955, p. 18, grifos do autor). 

19QIU, Jack Linchuan. Network societies and internet studies: Rethinking time, space, and class. In: 
DUTTON, William H. (Ed.) The Oxford handbook of internet studies. Croydon: Oxford University Press, 
2013, p. 110-111. 

20 O prefixo pós parece ser a palavra-chave de nosso tempo, tudo é pós. Acostumou-se com o uso do termo 
pós-industrialismo. Com a utilização da palavra pós-modernidade, tudo começa a ficar diluído. O uso do 
pós é uma receita básica para se tentar explicar uma realidade, que escapa da compreensão. O uso do 
prefixo traz uma incompreensão, é a riqueza nas palavras, mas acompanhada da pobreza na conceituação. 
(BECK, Ulrick. La sociedad del riesgo: hacia uma nueva modernidad. Traducción de Jorge Navarro, 
Daniel Jiménez, Maria Rosa Borrás. Barcelona: Paidós, 1998, p. 15). Como destaca Francisco Amaral, a 
pós-modernidade exprime um conceito indeterminado e ambíguo. Há autores até que preferem utilizar a 
expressão sociedade pós-industrial para se referir à sociedade contemporânea, caracterizada por uma aguda 
crise dos modelos teóricos. (AMARAL, Francisco. O direito civil na pós-modernidade. Revista brasileira 
de direito comparado: publicação semestral do Instituto de Direito Comparado Luso-Brasileiro, Rio de 
Janeiro, v. 21, p. 3-4, 2º semestre 2001).  Na explicação de Sergio Nojiri: “O pós-modernismo surgiu como 
uma reação contra o movimento modernista praticado principalmente na Arquitetura e nas Artes em geral. 
No Direito, no entanto, nunca houve, de fato, um modernismo, tal qual se verificou, por exemplo, na 
pintura. Dessa forma, não é demasiado afirmar que o pós-modernismo no Direito só pode ser invocado por 
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mais fechadas. Nos seus distintos aspectos, dos avanços da Genética,22 passando pelas 

mudanças vindouras da era digital,23 até uma possível fusão entre cérebro e máquinas,24 ser 

                                                                                                                                                                                

analogia, ou seja, como uma busca de aspectos semelhantes ao que se faz na pintura ou em outras 
manifestações artísticas. Daí, a enorme dificuldade em se definir, com alguma precisão, o significado da 
expressão ‘pós-modernismo jurídico’”. (NOJIRI, Sergio. Direito e pós-modernidade: a questão da 
racionalidade da decisão judicial. In: BEÇAK, Rubens; VELASCO, Ignácio Maria Poveda (orgs.). O 
Direito e o futuro da pessoa: estudos em homenagem ao professor Antonio Junqueira de Azevedo. São 
Paulo: Atlas, 2011, p. 87). O Direito pós-moderno intenta ser mais adaptável e flexível às possibilidades do 
que o direito meramente coercitivo, característico da modernidade. (SARMENTO, Daniel. Direitos 
fundamentais e relações privadas. 2. ed., 2. tir. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 41). De acordo com 
Eduardo C. B. Bittar: “[...] a primeira percepção do advento da pós-modernidade, ou seja, da sociedade que 
vive da crise da modernidade, e de sua projeção no âmbito jurídico é a de crise, em seu sentido original 
(krísis, gr. = ruptura quebra). (BITTAR, Eduardo C. B. A crise financeira global e os desafios para a cultura 
dos direitos humanos: ensaio sobre as condições econômicas da dignidade humana. In: Ibid., p. 21, grifos 
do autor).  

21Na opinião de Eric Schmidt e Jared Cohen: “As mudanças que vivenciaremos serão maiores e ocorrerão em 
um ritmo mais veloz do que em qualquer geração anterior, e essas transformações, impulsionadas em parte 
por dispositivos que teremos em nossas próprias mãos, serão mais pessoais e participativas do que podemos 
imaginar”. (SCHMIDT, Eric; COHEN, Jared, op. cit., p. 261). 

22De acordo com Pietro de Jesús Lora Alarcón: “[...] em uma acepção simples, a Genética é o ramo da 
ciência relacionado com a hereditariedade, ou seja, a ciência que procura entender as propriedades do 
material genético, o ácido desoxirribonucleico, mais conhecido pela abreviação ADN (em inglês, 
desoxyribonucleic). Os geneticistas estudam as propriedades do ADN em muitos níveis, que se estendem de 
células a populações. As células de todos os organismos, desde bactérias a seres humanos, contêm um ou 
mais conjuntos de uma coleção de ADN características da espécie. Essa bateria fundamental de ADN é 
chamada de genoma. O genoma pode ser subdividido em cromossomos, contendo cada um uma só 
molécula contínua e muito longa de ADN. Por sua vez, um cromossomo pode ser demarcado ao longo de 
seu comprimento em milhares de regiões funcionais chamadas genes, e também em regiões cuja função 
ainda não é bem entendida. [...] Como pode se observar, a Genética é uma matéria multiforme, envolvida 
com a variação e hereditariedade de todos os organismos vivos. Ou seja, da diversidade de vidas ou 
biodiversidade. Por isso essa disciplina possui um campo imenso e também, em decorrência, apresenta 
ramificações específicas. (LORA ALARCÓN, Pietro de Jesús. Patrimônio genético humano e sua proteção 
na Constituição Federal de 1988. São Paulo: Método, 2004, p. 107, grifos do autor). 

23Um estudo sobre a vida digital (digital life) feito pela ITU, órgão da ONU especializado em tecnologias da 
comunicação e da informação, sugere que a ubiquidade da “Internet das Coisas” (redes com a capacidade 
de perceber tudo e todos) irá automatizar as tarefas mundanas, as quais irão gradualmente perder espaço na 
consciência humana. (MANSELL, Robin. Imagining the internet: Communication, Innovation, and 
Governance. Oxford: Oxford University Press, 2012, p. 17). Uma tarefa comum que perdeu espaço na 
consciência humana, em virtude da tecnologia, foi a memorização de números de telefones ou celulares. 
Prática comum há uns anos atrás, tornou-se cada vez mais raro as pessoas saberem de cor os números de 
celulares ou telefones, em consequência da memória dos celulares armazenarem uma grande quantidade de 
números. 

24Segundo Miguel Nicolelis, o cérebro: “[...] está trabalhando continuamente, numa rotina frenética de 
assimilação de tudo aquilo que nos rodeia, com o intuito de modelar nossa autoimagem corpórea com base 
num incessante fluxo de informação. Assim, ele não só exibe a capacidade de ser o mais sofisticado 
construtor de ferramentas parido pelo processo de evolução natural, como também expressa o mais voraz 
dos apetites por incorporar os objetos que são o fruto de nosso inconfundível e incomparável desejo de 
criar. Devido a tal sina, não resta ao cérebro outro caminho que não seja continuar a adicionar, por toda a 
vida, nossa roupas, relógios, sapatos, carros, computadores, talheres e quaisquer outros instrumentos que 
usamos no dia a dia e representações neurais do corpo, que se expandem e contraem, dinamicamente, a 
cada instante de nossa existência. Levando essas ideias ao limite, os achados descritos neste capítulo dão 
crédito à noção de que, à medida que aprendemos a utilizar uma interface cérebro-máquina, na qual o 
cérebro interage diretamente com ferramentas artificiais localizadas perto ou a distância do corpo biológico, 
o sistema nervoso central incorpora esses artefatos como parte de nós. [...] Na realidade, acredito que a 
ânsia do cérebro em incorporar ferramentas abrirá um capítulo inédito em nossa evolução como espécie, 
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humano é estar sujeito a constantes transformações com reflexos em todos os aspectos de 

sua vida. Nas palavras de Pierre Lévy: “Certamente nunca antes as mudanças das técnicas 

da economia e dos costumes foram tão rápidas e desestabilizantes”.25   

 A Sociedade da Informação26 está inserida neste contexto dinâmico pós-

moderno há certo tempo, marcada por uma intensa alteração na organização da sociedade e 

da economia global,27 processo este também conhecido como cibercultura.28 Nesta era, o 

                                                                                                                                                                                

que oferecerá meios de estender nossa presença física, ou mesmo atingir a tão sonhada imortalidade, de 
forma muito peculiar: por meio da preservação de nossos pensamentos para gerações futuras. Acredito, 
além disso, que uma melhor compreensão dos mecanismos fisiológicos que definem essa capacidade 
neurobiológica de assimilação pode também explicar os sentimentos mais íntimos que norteiam alguns dos 
comportamentos essenciais de nossa espécie. Evidências sugerem que, no momento em que nos 
apaixonamos, é o cérebro, e não o coração, que indelevelmente combina carícias, murmúrios, gostos e 
cheiros provenientes do corpo de nossos entes amados numa vívida e aconchegante extensão de nós 
mesmos”. (NICOLELIS, Miguel. Muito além do nosso eu: a nova neurociência que une cérebros e 
máquinas – e como ela pode mudar nossas vidas. Tradução do autor e revisão de Giselda Laporta Nicolelis. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2011, p. 127-128).  

25Id. O que é o virtual? Tradução de Paulo Neves. São Paulo: Ed. 34, 1996, p. 11.  
26Como Newton De Lucca destaca não há uniformidade no uso da expressão Sociedade da Informação, 

outros termos são usados como sinônimos: Sociedade da Comunicação (José de Oliveira Ascensão) ou 
Sociedade do Conhecimento (Pierre Lévy). (DE LUCCA, Newton. Prefácio. In: LEONARDI, Marcel. 
Tutela e Privacidade na Internet. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 11). Vale registrar que, em texto recente, 
José de Oliveira Ascensão fez uso da expressão Sociedade da Informação em texto de sua autoria. 
(ASCENSÃO, José de Oliveira. O direito da internete [sic] em Portugal e no Brasil In: ASCENSÃO, José 
de Oliveira (coord.). Direito da sociedade da informação e direito de autor. Coimbra: Coimbra Editora, 
2012, 10 v., p. 126.). Tampouco existe explicação única acerca da origem do emprego da terminologia 
Sociedade da Informação. Para Garcia Marques e Lourenço Martins, ela foi usada pela primeira vez pela 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE, em 1975, tendo sido na Europa 
cunhada por Jacques Delors, no sentido de infoestradas, apenas em 1993. (MARQUES, Garcia; 
LOURENÇO, Martins. Direito da informática. 2. ed. refund. e actual. Coimbra: Almedina, 2006, p. 38-39). 
Em sentido diverso, Jack Linchuan Qiu explana que Daniel Bell empregou os termos Sociedade da 
Informação e Sociedade do Conhecimento em obra sua (The Coming of Post-Industrial Society: A Venture 
in Social Forecasting, de 1973) para fazer referência a um novo estágio de desenvolvimento social, a 
Sociedade Pós-Industrial. Na realidade, na literatura sociológica, a ideia em torno da Sociedade da 
Informação já podia ser encontrada no final dos anos 50, com a utilização do termo Pós-Industrialismo 
usado pelo mesmo Daniel Bell. (QIU, Jack Linchuan, op. cit., p. 110).        

27TAKAHASHI, Tadao (Org.). Sociedade da informação no Brasil: livro verde. Brasília: Ministério da 
Ciência e Tecnologia, 2000, p. 5.  Obviamente, o Brasil está inserido na Sociedade da Informação também. 
Segundo dados da Internet World Stats, números de dezembro de 2013, o Brasil é o quarto país com a 
maior quantidade de usuários da internet, atrás apenas da China, Estados Unidos e Índia. (INTERNET 
WORLD STATS: Top 20 countries with the highest number of internet users. Miniwatts Marketing Group, 
Bogotá, 31 dec. 2013. Disponível em: < http://www.internetworldstats.com/top20.htm> Acesso em: 15 
nov. 2014. [sem paginação]). No Brasil, de acordo com pesquisa de 2012 do CETIC, podem ser destacados 
os seguintes fenômenos: i) em 2012, pela primeira vez a quantidade de usuários de internet ultrapassou a 
proporção de pessoas que nunca a utilizaram, sendo que 49% da população, com 10 anos ou mais é usuária 
de internet, ao passo que 45% delas nunca usaram a rede. Segundo este estudo, estima-se a existência de 
24,3 milhões de domicílios com acesso a internet; ii) percebe-se a incorporação do computador e da 
internet pelos brasileiros. Em 2012, 68% dos usuários de computador e 69% dos usuários de internet 
utilizam estas tecnologia diariamente, proporção que cresce continuamente desde 2008; iii) observou-se 
uma tendência tanto de aumento à mobilidade, por conta do aumento do uso de celulares, quanto de um 
avanço no número de computadores portáteis nos domicílios em 2012, em comparação com o ano pretérito; 
iv) as diferenças regionais e socioeconômicas são obstáculos ainda persistentes no uso domiciliar das 
tecnologias no Brasil, sendo as regiões Norte e Nordeste, defasadas em relação a outras regiões do país, 
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modo informacional de desenvolvimento (Manuel Castells) repousa na tecnologia de 

geração de conhecimento, no processamento de informações, e na comunicação de 

símbolos. Caracteriza-se este modo informacional de desenvolvimento, especificamente, 

pela ação do conhecimento sobre o próprio conhecimento como principal fonte de 

produtividade.29 Dessa feita, distintas áreas da sociedade humana sofreram algum tipo de 

alteração na era informacional. Algumas delas são destacadas adiante. 

 Na política, por exemplo, a internet permitiu que o monopólio do discurso da fala 

fosse franqueado aos povos oprimidos, contribuindo para o enfraquecimento de regimes 

ditatoriais ou fanáticos,30 a exemplo do ocorrido na primavera árabe,31 sendo os Estados 

                                                                                                                                                                                

mesmo com o Nordeste, tendo o maior crescimento no ano de 2012. (BARBOSA, Alexandre F. (Org.), op. 
cit., p. 155). De acordo com dados mais recentes, do PNAD 2013 do IBGE, metade das pessoas com 10 
anos ou mais tiveram acesso à internet em 2013 no Brasil, representando em torno de 86,7 de milhões de 
pessoas. Houve também um aumento no uso de telefone celular em relação ao ano anterior, num total de 
130,8 milhões de pessoas de 10 anos ou mais.  Por fim, vale destacar que, dos 32,2 milhões de domicílios 
com computador em 2013 (um percentual de 49,5% das residências), 28 milhões possuíam acesso à rede, 
representando 43,1% de todos os domicílios do país. (IBGE: METADE dos brasileiros teve acesso a [sic] 
internet em 2013. Portal Brasil, Brasília, 19 setembro 2014. Disponível em: 
<http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2014/09/ibge-metade-dos-brasileiros-teve-acesso-a-internet-em-
2013> Acesso em: 14 nov. 2014. [sem paginação]). 

28Na visão de André Lemos, a cibercultura: “[...] é o conjunto tecnocultural emergente no final do século XX 
impulsionado pela sociabilidade pós-moderna em sinergia com a microinformática e o surgimento das 
redes telemáticas mundiais; uma forma sociocultural que modifica hábitos sociais, práticas de consumo 
cultural, ritmos de produção e distribuição da informação, criando novas relações no trabalho e no lazer, 
novas formas de sociabilidade e de comunicação social. Esse conjunto de tecnologias e processos sociais 
ditam hoje o ritmo das transformações sociais, culturais e políticas nesse início de século XXI”. (LEMOS, 
André. Os sentidos da tecnologia: cibercultura e ciberdemocracia. In: ______; LÉVY, Pierre. O futuro da 
internet: em direção a uma ciberdemocracia. São Paulo: Paulus, 2010, p. 21-22).  

29CASTELLS, Manuel. The rise of the network society: the information age: economy, society and culture. 
Cornwall: Blackwell Publishers, 1996, p. 17. 1 v. 

30LEMOS, André; LÉVY, Pierre, op. cit., p. 97. Afinal como Marcelo Thompson afirma: “A internet será a 
imagem precisa das sociedades que quisermos ser. Remove, sim, ditadores e deve fazê-lo. Mas não pode, 
no caminho da democracia, extinguir-lhe a razão de ser – o igual valor, a dignidade de cada um dos 
integrantes do povo”. (THOMPSON, Marcelo.  Marco civil ou demarcação de direitos? Democracia, 
razoabilidade e as fendas na internet do Brasil. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 261, p. 
206, set./dez. 2012).   

31Segundo Diogo Bercito: “A Primavera Árabe foi uma onda de manifestações que, a partir de 2011, 
derrubou governos ao redor do mundo de cultura árabe: Tunísia, Egito, Líbia e Iêmen. Também foi nesse 
clima primaveril que manifestações sacudiram, por exemplo, Marrocos, Bahrain e Líbano. Se entende, 
ainda, que a ideia de que é possível e urgente depôr [sic] ditadores tenha levado a embates violentos na 
Síria, evoluindo para uma guerra civil” . (BERCITO, Diogo. O que foi a primavera árabe? Folha de São 
Paulo, Mundialíssimo, São Paulo, 28 out. 2014. Disponível em: < 
http://mundialissimo.blogfolha.uol.com.br/2014/10/28/o-que-foi-a-primavera-arabe/>. Acesso em: 15 nov. 
2014, grifos do autor. [sem paginação]). Na Primavera Árabe, alguns manifestantes conseguiram derrubar 
alguns regimes autoritários bem solidificados. No Egito, o Facebook foi um instrumento de grande 
influência nas manifestações, especialmente o grupo do Facebook We are all Khaled Said. (MARGETTS, 
Helen. The internet and democracy. In: DUTTON, William H. (Ed.), op. cit., p. 427).  
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forçados a serem mais transparentes,32 dando surgimento a novas formas de participação 

política.33                                                                                                                                                                                                                                                           

 Culturalmente, o filósofo Pierre Lévy percebe o firmamento de uma inteligência 

coletiva na SI, a qual se apresenta de modo multifacetário: i) da World Wide Web surge 

uma memória dinâmica, navegável;34 ii) dos MUDDs, espécie de RPG, são descobertas 

paisagens de significações oriundas da atividade coletiva; iii) dos grupos de bate-papos 

(chats) e dos news groups, um mapa dos interesses destas comunidades pode ser 

descoberto.35 Para entender melhor seu posicionamento, colaciona-se explanação dele:  

[...] o ciberespaço em via de constituição autoriza uma comunicação não 
midiática em grande escala que, a nosso ver, representa um avanço decisivo 
rumo a formas novas e mais evoluídas de inteligência coletiva. [...] O ponto 
capital é aqui a objetivação parcial do mundo virtual de significações entregue à 
partilha e à reinterpretação dos participantes nos dispositivos de comunicação 
todos-todos. Essa objetivação dinâmica de um contexto coletivo é um operador 
de inteligência coletiva, uma espécie de ligação viva que funciona como uma 
memória, ou consciência comum.36 

 Em termos comerciais, a expansão da rede deu um boom na atividade negocial de 

oferta de produtos e serviços, e de contratação à distância, de maneira globalizada, 

tecnológica e virtual.37 De acordo com Patrícia Akester, houve um crescimento:  

                                                           
32A Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, regulamentou a transparência das informações da administração 

pública brasileira, ao passo que os incisos do seu art. 3º fixaram as diretrizes do direito fundamental de 
acesso às estas informações: “I – observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; 
II – divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações; III – utilização de 
meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação; IV – fomento ao desenvolvimento da 
cultura de transparência na administração pública; V – desenvolvimento do controle social da 
administração pública”. (BRASIL. Lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a 
informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do §3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da 
Constituição Federal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2011/lei/l12527.htm> Acesso em: 15 nov. 2014). 

33 MARGETTS, Helen, op. cit., p. 432.  
34 Se a circunavegação empreendida por exploradores europeus, de outrora, deu surgimento ao conhecimento 

de “novos mundos”, alargando percepções comuns estabelecidas, com a instauração de uma nova ordem 
das coisas. Atualmente, com a navegação eletrônica, não existiria uma construção de uma cultura diferente 
daquela que marcou a modernidade? Uma mudança no pensar e no construir de imaginários sociais? Não 
seria perceptível, com o aparecimento da cibercultura, o desabrochamento de um novo paradigma? 
(MAFFESOLI, Michel. Prefácio: as redes sociais da cibercultura pós-moderna. In: DI FELICE, Massimo; 
TORRES, Juliana Cutolo; YANAZE, Leandro Key Higuchi. Redes digitais e sustentabilidade: as 
interações com o meio ambiente na era da informação. São Paulo: Annablume, 2012, p. 10).  

35Id. O que é o virtual? Tradução de Paulo Neves. São Paulo: Ed. 34, 1996, p. 114. 
36Ibid., p. 113-114. Na visão de Martine Xiberras: “A inteligência coletiva diz respeito, assim, a grupos 

organizados e unidos em equipe, cujos exemplos mais evidentes desenvolvidos antes da Net se relacionam 
com o domínio do esporte, onde as equipes ‘jogam’ juntas, e onde os melhores jogadores são aqueles que 
‘jogam melhor junto’”.  (XIBERRAS, Martine. Internautas: inteligências coletivas na cibercultura. 
Tradução de Roberta Barros. Revista FAMECOS, Porto Alegre, v. 17, n. 3, p. 262, set./dez., 2010).    

37MARQUES, Cláudia Lima. Confiança no comércio eletrônico e a proteção do consumidor: um estudo dos 
negócios jurídicos de consumo no comércio eletrônico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 62-63. 
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[...] de tal forma que a oferta de produtos vendidos on-line vai de roupas e 
sapatos a comida e propriedade imobiliária, bem como a consultas médicas ou 
jurídicas on-line, passando pela marcação de hotéis e aquisição de bilhetes de 
avião e até participação em aulas teóricas.38  

 Desta nova situação fática, novos institutos jurídicos surgem, a exemplo dos 

denominados contratos eletrônicos,39 uma metamorfose observada no âmbito do Direito 

Civil Contratual provocada pela SI. Na verdade, várias áreas do Direito40 passam por 

transformações para responder as necessidades advindas da era digital.  

 Já sob a ótica econômica na era digital, os aspectos econômicos da produção 

foram alterados de maneira significativa. Na era industrial (pré-digital), a criação de um 

jornal de circulação em massa exigira, entre outras coisas, ao menos, um bom aporte 

financeiro, uma máquina de impressão e uma enorme infraestrutura de distribuição do 

produto41.  

 Atualmente, o custo para se criar algo passou a ser muito baixo, ou seja, a 

dependência das pessoas do mercado em si, ou de grandes investimentos de capital, foi 

diminuída. Pessoas conectadas nos diversos cantos do planeta podem cooperar em 

empreendimentos entre si com a junção de poucas coisas: a criatividade, um computador e 

uma conexão de internet. Assim, a produção de bens ou serviços desejados, inclusive um 

jornal de grande circulação, pode ser realizada de maneira colaborativa pela rede.42 Reflete 

tal possibilidade produtiva o caso da criação da Wikipédia, enciclopédia criada, mantida e 

atualizada coletivamente.43 

                                                           
38AKESTER, Patrícia. O direito de autor e os desafios da tecnologia digital. Cascais: Principia, 2004, p. 197, 

grifos do autor.  
39De maneira ampla, contratos eletrônicos são aqueles realizados através de programas em computadores ou 

aparelhos similares, caracterizando-se pela despersonalização, com a predominância dos contratos atípicos 
e mistos. (LIMA; Cíntia Rosa Pereira de, op. cit., p. 442).  

40As exemplificações são inúmeras e poderiam abranger vários ramos do Direito, inclusive o objeto de 
pesquisa da presente dissertação. A título de ilustração, uma situação, dentre várias possíveis, de duas áreas 
do Direito são mencionadas a seguir: do Direito Autoral e do Direito Penal.  Neste há a discussão em torno 
do acesso não autorizado a sistemas. (CRESPO, Marcelo Xavier de Freitas. Crimes digitais. São Paulo: 
Saraiva, 2011, p. 44). Naquele, percebe-se o conflito entre o Direito do Autor de impedir o uso não 
autorizado de sua obra e a livre circulação de informações e conhecimentos na internet. (AKESTER, 
Patrícia, op. cit., p. 198).   

41TAPSCOTT, Don; WILLIAMS, Anthony D. Wikinomics: how mass collaboration changes everything. 
New York: Penguin, 2006, p. 68.   

42Ibid., p. 68. Em verdade, novas formas de produção colaborativas dão surgimento a um modelo dissociado 
do sistema imposto pelo mercado. Um exemplo disso seria o GNU/Linux, software criado por 
programadores do mundo inteiro. (LEMOS, Ronaldo. Direito, tecnologia e cultura. Rio de Janeiro: FGV, 
2005, p. 81).  

43Na opinião de Helen Margetts: “[...] ao diminuir os custos de operação dos empreendimentos cooperativos, 
a internet fomentou novas comunidades em torno de novos bens públicos, como, por exemplo, no 
desenvolvimento da enciclopédia gratuita Wikipédia, com aproximadamente 6 milhões de colaboradores 
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 Expostas em poucas linhas algumas das metamorfoses da era informacional, 

percebe-se que:  

O mundo da sequencialidade, da lógica, da linearidade, da racionalidade e do 
distanciamento, deu lugar a um mundo novo, instantâneo, simultâneo, global, e 
afogado em informação, onde os mercados e as tecnologias são as forças que 
mais mobilizam as mudanças e as transformações sociais.44  

 Neste mundo extremamente dinâmico e em constante desconstrução, as “[...] 

principais fontes de lucro – dos grandes lucros em especial, e portanto do capital de 

amanhã – tendem a ser, numa escala sempre em expansão, idéias [sic] e não objetos 

materiais”.45  Além disso, nas organizações sociais, a solidez estaria cada vez mais escassa, 

sendo a liquidez marca maior.46 Assim, a fluidez ou liquidez seriam metáforas adequadas 

para a captura da natureza da presente fase “nova” da modernidade.47 

 A Sociedade da Informação também é caracterizada pela liquidez (Baumaniana). 

Nela uma nova linha paradigmática surgiu com destaque, houve a substituição da energia 

pela informação como fonte maior do progresso social, tendo a prestação de serviços como 

seu produto principal.48 A informação digital tão importante nos dias atuais é líquida, os 

bits são dotados de uma maior fluidez se comparados a seus pares materializados, vêm e 

vão ao redor do globo em um piscar de olhos, como espelha bem isso a analogia do 

                                                                                                                                                                                

registrados”. (MARGETTS, Helen. op. cit., p. 426, tradução nossa). ([...] by reducing the transaction costs 
of cooperative endeavors, the Internet seems to create “new communitties” around new public goods, for 
example in the development of the freely avaialable encyclopedia Wikipedia, with around 6 million 
registered contributors).    

44COELHO, Helder. A agenda digital europeia. In: ASCENSÃO, José de Oliveira (coord.). Direito da 
sociedade da informação e direito de autor. Coimbra: Coimbra Editora, 2012. 10 v., p. 76.  

45ZYGMUNT, Bauman. Modernidade líquida. Tradução de Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Editor, 2001, p. 173, grifos do autor.   

46Id. Tempos líquidos. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2007, p 7. Se, no 
passado, começar uma carreira na Ford ou Renault significava conhecer, com uma razoável certeza, o rumo 
da sua carreira na empresa (modelo fordista), quem começa uma carreira na Microsoft não tem ideia onde 
ela irá acabar. (Id. Modernidade líquida. Tradução de Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 
2001, p. 70). 

47Ibid., p. 9. Na observação de Lenio Luiz Streck: “Em tempos de ‘admirável mundo líquido’, abriu-se a 
caixa de pandora do século XX: a internet. A contemporaneidade se depara com um virtual que, a cada 
momento, se faz mais real”. (STRECK, Lenio Luiz. Apontamentos hermenêuticos sobre o marco civil 
regulatório da internet. In: LEITE, George Salomão; LEMOS, Ronaldo (Coords.). Marco civil da internet. 
São Paulo: Atlas, 2014, p. 333, grifos nossos).    

48MARQUES, Garcia; LOURENÇO, Martins, op. cit., p. 40. Na economia da informação, dois movimentos 
emergiram conjuntamente: a informação converteu-se na nova matéria-prima, ao tempo em que o cliente 
(especialmente os seus dados) passou a ser considerado o ativo principal das empresas. (BELLEIL, Arnaud. 
@-privacidade - O mercado dos dados pessoais: proteção da vida privada na idade da internet. Tradução de 
Paula Rocha Vidalinc. Lisboa: Instituto Piaget, 2002, p. 13). De acordo com Gilberto Dupas: “A 
informação tem se convertido em um componente indispensável da reprodução econômica e dos ganhos de 
competitividade”. (DUPAS, Gilberto. Ética e poder na sociedade da informação: de como a autonomia das 
novas tecnologias obriga a rever o mito do progresso. 3. ed. São Paulo: UNESP, 2011, p. 41). 
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denominado escoamento da informação (information flow), proposta por Daniel J. Solove. 

Conforme ele explica:  

O escoamento da informação seria uma forma de descrever o movimento de 
dados, como a água em um elaborado sistema de encanamento, os dados fluem 
através de dutos de informação interligando vários negócios, organizações e 
entidades governamentais.49 

 Além desta liquidez, as transformações tecnológicas da era informacional também 

contribuiriam para o surgimento de uma sociedade marcada pelo risco contínuo.50 

Consequentemente a internet, conquista principal da era digital, não está imune a ele. 

 Concebida inicialmente sob os auspícios da liberdade e da descentralização, a 

essência da internet não reside meramente no fato de que computadores estão interligados 

pelo globo. Os caixas eletrônicos igualmente estão, mas não oferecem as liberdades e 

flexibilidades encontradas na internet. Incoerente também é o argumento que destaca a 

capacidade da internet na comunicação à distância de ponto a ponto, vez que o telégrafo e 

o fax também podem realizar esta façanha. O diferencial da internet reside em sua regra 

principal, segundo a qual, um único protocolo (Transmission Control/Internet Protocol – 

TCP/IP) determina como os dados serão empacotados e transmitidos, sem restrições 

concernentes aos conteúdos das informações nem das rotas físicas a serem realizadas até o 

endereço de destino.51 

 Com esta essência em mente, verifica-se que a internet possui um papel 

nevrálgico no desenvolvimento das sociedades atuais, tanto que a Conferência Mundial 

sobre Telecomunicações Internacionais, ocorrida em 2012 em Dubai reconheceu que:  

[...] a internet é um elemento central da infraestrutura da sociedade da 
informação, que evolui de um serviço inserido nos ambientes acadêmicos e de 
pesquisa para um serviço mundial disponível ao público.52  

                                                           
49SOLOVE, Daniel J. The digital person: technology and privacy in the information age. New York: New 

York University Press, 2004, p. 3, grifos nossos, tradução nossa. (Information flow is a way of describing 
the movement of data. Like water in an elaborate system of plumbing, data flows through information 
pipelines linking various businesses, organizations, and government entities). Infelizmente, a 
disponibilidade de informações digitais, transmitida pela rede com o uso de algum dispositivo, não coincide 
com um aumento na difusão de informações relevantes às vidas das pessoas. (MANSELL, Robin, op. cit., 
p. 19).  

50Afinal, como alertou Ulrick Beck, na modernidade avançada, a produção social de riqueza caminha 
acompanhada sistematicamente pela produção social dos riscos. (BECK, Ulrick, op. cit., 1998, p. 25).    

51TAUBMAN, Antony. International governance and the internet. In: EDWARDS, Lilian; WAELDE, 
Charlotte (Eds.). Law and the internet. 3rd ed. Oxford: Hart Publishing, 2009, p. 25.  

52WORLD CONFERENCE ON INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS, 2012, Dubai. Final Acts. 
Dubai: International Telecommunications Union, 2012, p. 114, tradução nossa.  ([…] the Internet is a 
central element of the infrastructure of the information society, which has evolved from a research and 
academic facility into a global facility available to the public).   
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Dada à importância dela, diversos atores53 procuram fazer valer os seus interesses, 

mesmo que isso vá de encontro a conquistas proporcionadas por ela, gerando imensos 

riscos ao seu regular funcionamento, com prejuízos sociais claros.  

Nesse sentido, o governo norte-americano de Barack Obama, segundo denúncia 

de Edward Snowden, emitiu a Diretiva 20, documento de sigilo absoluto, com 18 páginas, 

pedindo aos mais graduados servidores de segurança nacional e de inteligência que 

elaborassem uma lista de alvos para ataques cibernéticos no exterior, com o uso de escutas 

em cabos de fibra ótica, interceptação de pontos de telefonia e grampo em escala 

mundial.54  

Ademais, Snowden escancarou as atividades irregulares de espionagem da NSA 

(National Security Agency), inclusive com o apoio do Reino Unido,55 por intermédio de 

sua agência, o GCHQ (Government Communications Headquarters), empreitada esta 

facilitada pelo fato de que o Reino Unido e os Estados Unidos detêm, além da tecnologia e 

estrutura necessárias, os cabos de fibra ótica transatlânticos pelos quais passam 

aproximadamente vinte e cinco por cento do tráfego mundial dos dados da internet, 

especialmente nos trechos entre os Estados Unidos e a Europa, África e o Oriente.56 Há, 

                                                           
53Principalmente, mas não exclusivamente, os governos e as grandes empresas da tecnologia da informação. 

Como alerta Gilberto Dupas: “O novo paradigma tecnológico construiu-se pondo à prova e renovando 
estratégias e mecanismos de supremacia, liderança e hierarquização, redefinindo as condições gerais da 
hegemonia econômica mundial”. (DUPAS, Gilberto, op. cit., p. 37).    

54HARDING, Luke. Os arquivos Snowden: a história secreta do homem mais procurado do mundo. Tradução 
de Luke Alice Klesck e Bruno Correia. Rio de Janeiro: LeYa, 2014, p. 63-64. Além dessa temerária 
Diretiva, existe nos Estados unidos uma instância secreta da Justiça Federal criada pela Lei de Inteligência 
e Vigilância Estrangeira (Foreign Intelligence Surveillance Act – FISA), que analisa e autoriza pedidos de 
buscas em casos suspeitos de espionagem. Primeiramente, havia autorização apenas de buscas físicas (nos 
anos de 1990). Após 2008, contudo, aumentou-se o poder dos juízes investidos para autorizar varreduras de 
dados de grupos inteiros, ao invés de pessoas individualizadas. Esta Corte sofre questionamentos pela falta 
de transparência e pelo atendimento, quase total, dos pedidos submetidos. Entre os anos de 2001 e 2002, os 
juízes aprovaram 20.909 solicitações de monitoramento de pessoas e recusaram apenas dez deles. 
(CORONATO, Marcos; BARIFOUSE, Rafael; ROCHA, Marcelo. Dilemas digitais. Revista Época, São 
Paulo, n. 790, p. 28, 15 de julho de 2013). 

55Empresas da área de tecnologia também colaboraram com o governo norte-americano. Segundo 
documentos fornecidos por Snowden e examinados pela revista alemã Der Spiegel, oitenta transnacionais 
das áreas de telecomunicações, software e segurança, e estrutura de rede auxiliaram o governo norte-
americano na vigilância de redes. (COSTA, Antonio Luiz M. C. Vexame de primeiro mundo. Revista Carta 
Capital, São Paulo, n. 756, ano XVIII, p. 25, 10 de julho de 2013). Um slide vazado por Snowden enfatizou 
as datas em que as empresas passaram a colaborar com a NSA, no seu programa PRISM. Assim, os setores 
de inteligência dos EUA passaram a acessar uma enorme gama de informações digitais de gigantes do setor 
tecnológico: Microsoft (setembro de 2007), Yahoo (março de 2008), Google (janeiro de 2009), Facebook 
(junho de 2009), PalTalk (dezembro de 2009), YouTube (setembro de 2010), Skype (fevereiro de 2011), 
AOL (março de 2011), Apple (outubro de 2012). (HARDING, Luke, op. cit., p. 163-164).     

56Ibid., p. 131. Não deve haver a ilusão, todavia, de que a espionagem na internet está restrita à atuação 
destes governos apenas, outros provavelmente também usam expedientes similares, talvez não em uma 
escala tão grande. De acordo com Antonio Luiz M. C. Costa: “Até onde se sabe, os únicos capazes de 
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assim, o perigo de alguns governos obterem os dados dos cidadãos, de empresas, e de 

outros Estados sem que os envolvidos tenham conhecimento do acesso não autorizado 

dessas informações. 

 Deixando a espionagem de lado, de maneira conhecida, por alguns governos 

controlam os conteúdos a os seus cidadãos podem ter acesso, utilizando tecnologias de 

filtro ou de bloqueios,57 correndo o risco de transformar a internet em um conjunto de 

redes conectadas e, portanto, ocasionando a sua fragmentação.58 A China e a Síria realizam 

estas ações por meio do estabelecimento de entraves técnicos na rede, como a “Grande 

Muralha da China” (Great Wall of China), ou com a proibição do acesso ao qualquer 

domínio Israeli .il.59 

Além disso, os conflitos gerados na SI não residem apenas nas relações entre os 

Estados e os cidadãos, pelo contrário, situam-se na polaridade entre grupos e indivíduos, 

em razão da força de entes econômicos em poder paralelo ao Estado.60 Segundo Ulrich 

Beck:  

Los laboratorios de investigación y las direcciones empresariales de la industria 
de futuro se han convertido en <<células revolucionarias>> tras los muros de la 
normalidad. Ahí se han desplazado las estructuras de una nueva sociedad, sin 
que se produzca oposición parlamentaria y sin que se disponga de programa 
alguno em relación com objetivos de progreso, partiendo solo de la rentabilidad 
econômica.61 

Em verdade, no passo em que é inquestionável o sucesso do modelo de negócios 

do Google, por exemplo, é, simultaneamente, perceptível que ele traz desafios ao direito. O 
                                                                                                                                                                                

desafiar (e talvez superar) os EUA nesse jogo são os chineses, cuja espionagem Washington não se cansa 
de denunciar na mídia e nos foros internacionais”. (COSTA, Antonio Luiz M., op. cit., p. 26).    

57Já que as: “[…] configurações da internet, como ensina a doutrina, são plásticas, maleáveis”. 
(THOMPSON, Marcelo, op. cit., p. 206.   

58SCHMIDT, Eric; COHEN, Jared, op. cit., p. 94. A própria distribuição também refletiria a regionalização 
da internet. (GOLDSMITH, Jack; WU, Tim. Who controls the internet?: illusions of a borderless world. 
New York: Oxford University Press, 2006. Documento em formato eBook (Kindle), l. 1005).  

59LAIDLAW, Emily B. Internet gatekeepers, human rights and corporate social responsibilities. 304 f. 
Thesis (Doctor of Philosophy) – Law Department, London School of Economics and Political Science, 
University of London, London, 2012, p. 13. De acordo com Jack Goldsmith e Jack Wu: “A China 
autoritária tem utilizado a rede como um instrumento de controle político e de autoengrandecimento 
econômico. Mesmo em sociedades democráticas, as intervenções governamentais na internet podem refletir 
as corrupções e as imperfeições do processo politico”. (GOLDSMITH, Jack; WU, Tim, op. cit., loc. 51, 
tradução nossa). (Authoritarian China has used the network as a device of political control and economic 
and self-aggrandizement. Even in democratic societies, government interventions on the Net can reflect the 
corruptions and imperfections of the political process). Não parece ser exagerado, nesse ponto, destacar o 
alerta de Eduardo C. B. Bittar, plenamente aplicável no caso do risco do controle governamental: “A 
sociedade moderna promete liberdade, e pratica controle” (BITTAR, Eduardo C. B. O intelectual na 
sociedade da informação: ensaio sobre subjetividade, conhecimento e comunicação. In: Ibid., p. 158).    

60LIMBERGER, Têmis. O Direito à Intimidade na Era da Informática: A necessidade de proteção dos dados 
pessoais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 39.  

61BECK, Ulrick, op. cit., p. 278.  
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Google parece impor o seu ambicioso modelo de negócios sem levar em conta restrições 

legais. Não é por outro motivo que as atividades da empresa deram surgimento a inúmeras 

ações judiciais, permitindo afirmar que o Google vem forçando os limites do direito.62 

 Naturalmente, outras empresas, na oferta de seus serviços, trazem riscos aos 

cidadãos em variadas formas,63 em parte pela facilitação do rastreamento das informações 

pessoais pelas empresas. Algumas delas podem ser mencionadas, a Amazon monitora as 

preferências de compras, o Google acessa os hábitos de navegação, o Twitter tem 

conhecimento dos pensamentos das pessoas (pela leitura dos tweets), o Facebook absorve 

o máximo de informações, bem como as relações sociais mantidas pelos seus usuários, já 

as Operadoras de Celulares sabem não apenas com quem seus usuários conversam, mas 

quais usuários estão perto deles. Esta transformação, além de dificultar excessivamente a 

proteção à privacidade, expõe uma nova ameaça: o uso de previsões das empresas sobre os 

seus usuários, em seu desfavor, baseadas em informações coletadas previamente.64    

Em um estudo de 2008 sobre o Facebook e outros serviços de redes sociais, foram 

identificados três prejuízos possíveis aos usuários: i) a falta de controle sobre o fluxo de 

atividades pode dar ensejo ao vazamento de informações a outros usuários; ii) o 

cruzamento de links entre os espaços onde diferentes facetas de uma pessoa são expostas 

podem ser resumidas, dando origem a um único portfólio; iii) os gráficos sociais, 

combinação de informações encontradas em sítios de diversas redes sociais, podem 

desmascarar perfis anônimos.65 

 Posto isto, vislumbra-se uma era digital caracterizada pela liquidez e por riscos. 

Nesta Sociedade da Informação, a internet, como manifestação tecnológica profunda, 

                                                           
62LOPEZ-TARRUELLA, Aurelio. Introduction: Google pushing the boundaries of Law. In:______(Ed.). 

Google and the law: empirical approaches to legal aspects of  knowledge-economy business models. 
Information Technology and Law Series. IT&Law 22. The Hague: T.M.C. Asser Press, 2012. Documento 
em formato eBook (Kindle). Cap. 1, l. 206.  

63Na operação diária dos data centers das grandes empresas de TIC são observados riscos ambientais 
consideráveis. De acordo com dados de estudo de 2007, estima-se que, nos Estados Unidos, eles 
consumiram 61 bilhões de kilowatts-hora, quase atingindo a marca de dois por cento de toda energia 
elétrica consumida no país durante aquele ano. (KAESTNER, Michael F. Sensible bytes: States need a new 
approach to justify their recruitment of internet data centers. William & Mary Environmental Law and 
Policy Review, v. 38, n. 3, p. 745, spring 2014).  

64MAYER-SCHÖNBERGER, Viktor; CUKIER, Kenneth. Big data: a revolution that will transform how we 
live, work, and think. New York: Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company, 2013. Documento em 
formato eBook (Kindle), l. 2273. 

65BENNETT, Colin J.; PARSONS, Christopher. Privacy and survaillance: the multidisciplinary literature on 
the capture, use, and disclosure of personal information in cyberspace. In: DUTTON, William H. (Ed.), op. 
cit., p. 494.  
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causa uma série de alterações na sociedade mundial,66 com uma constante quebra de 

paradigmas em variados campos da realidade, inclusive o jurídico. Nesse sentido, Luiz 

Edson Fachin observa:  

Sombras e luzes povoam o dissecar dos núcleos centrais do direito privado atual: 
[...] a exclusão de princípios estruturantes sobre questões emergentes dos 
avanços tecnológicos e científicos, e a ausência de viés prospectivo, nunceiam 
penumbras que podem receber, pela doutrina e jurisprudência criativas, o lugar 
devido no cenário atual e futuro.67 

Nesta realidade pós-moderna, a discussão doutrinária anglo-saxã dos digital assets 

começa a proliferar-se ante a constatação da incapacidade do sistema jurídico civil 

alienígena sucessório conseguir responder à emergente demanda da Sociedade da 

Informação, qual seja, qual a melhor maneira jurídica da transmissão dos digital assets dos 

falecidos aos seus herdeiros.68  

Em uma olhadela mais ampla do contorno proposto, qual seja, observando os DAs 

em geral – dissociada da discussão meramente sucessória, nota-se que dois fatores, em 

conjunto, deram um impulso à consolidação dos conflitos jurídicos em torno deles, a saber: 

i) a contínua desmaterialização e digitalização; ii) a consolidação de um meio ambiente 

digital, com seus desdobramentos, da web 2.0 e da computação em nuvem (cloud 

computing).   

O restante do primeiro capítulo da presente dissertação tratará com denodo cada 

um destes elementos nos próximos itens.  

 

 

 

                                                           
66Nessa linha Antony Taubman também salienta: [...] a internet transformou o sistema internacional, a 

maneira como as pessoas interagem, o modo como as opiniões são formadas e declaradas, e a maneira 
como os tratados (e outras normas) são negociados, implementados e monitorados. (TAUBMAN, Antony, 
op. cit., p. 19, tradução nossa, grifos nossos). ([…] the Internet has transformed the international system, 
the way people interact, the way opinions are formed and asserted, and the way treaties and other norms are 
negotiated, implemented and monitored).  

67FACHIN, Luiz Edson. Transformações do direito civil contemporâneo. In: RAMOS, Carmem Lucia 
Silveira et al. (organizadores). Diálogos sobre direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 42-43.  

68A doutrina destaca a importância para as pessoas naturais de alguns tipos de DA, com os problemas 
surgidos em relação à transmissão na sucessão. Em especial, dos e-mails (caso clássico Ellsworth v. Yahoo! 
– In re Ellsworth, No. 2005-296,651-DE Oakland Co. Michigan Probate Court 2005). (CONNER, John. 
Digital life after death: the issue of planning for a person’s digital assets after death. Estate planning and 
community property law journal, v. 3, n. 2, p. 301, spring 2011). E dos perfis do Facebook - casos de Loren 
Williams, no Arizona, Sahar Daftary, em Machester (Inglaterra), Janna Moore Morin, em Nebraska, 
Benjamin Stassen, em Minnesota, Eric Rash, em Vírginia, e Juliana Ribeiro, no Brasil. (MCCALLIG, 
Damien. Facebook after death: an evolving policy in a social network. International Journal of Law and 
Information Technology, v. 22, n. 2, p. 120, 2013).   
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1.1 A desmaterialização e a digitalização 

 

 

  De maneira bem simplificada, a desmaterialização pode ser compreendida como a 

“perda da forma material”.69 Cada vez mais presente no mundo informatizado, ela pode 

variar um pouco o seu sentido de acordo com a área a ser analisada, na Economia, por 

exemplo, a desmaterialização intenta “[...] dissociar o consumo de recursos do 

desenvolvimento econômico, ou seja, busca atingir um patamar de crescimento econômico 

consumindo menor quantidade de recursos naturais”.70  

No comércio eletrônico, a título exemplificativo, atualizou-se o entendimento 

sobre o objeto contratual, ante a imaterialidade das prestações contratuais dos contratos 

informáticos, a exemplo do fornecimento de software, de filmes, de jogos e de músicas.71 

Na área jurídica, por sua vez, “[...] desmaterializar é normalmente associado à substituição 

do papel por suportes eletrónicos”,72 até pela necessidade de resolver a problemática do 

                                                           
69PIRES, Sara Moreno. Medir a Desmaterialização e o Desenvolvimento Sustentável: os Indicadores e os 

seus Dilemas. Revista CEDOUA, Universidade de Coimbra, ano XV, vol. 1, n. 29, p. 13, 2012. Ou pode ser 
compreendida também como procedimento de transferência de suporte. (SILVA, Andreia Margarida 
Ferreira da. Recursos informacionais para a desmaterialização da gestão documental em autarquias. 82 f. 
(Mestrado em Ciência da Informação) - Programa de Pós-graduação em Engenharia Informática da 
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Porto, 2012, p. 31).   

70LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Consumo sustentável e desmaterialização no âmbito do direito brasileiro. 
Revista CEDOUA, Universidade de Coimbra, ano XV, vol. 1, n. 29, p. 38, 2012. Já que os modos de 
produção tanto em economias industrializadas quanto em emergentes são insustentáveis. (STEINBERGER, 
Julia K. et al. Development and dematerialization: an international study. PLoS ONE, v. 8, n. 10, p. 9, Oct. 
2013. doi: 10.1371/journal.pone.0070385). De acordo com Marina Yesica Recalde, Carina Guzowski e 
Mariana Ines Zilio: “Certamente para alguns autores e formuladores de políticas públicas, a 
desmaterialização poderia contribuir para amenizar os conflitos entre a economia e o meio-ambiente”. 
(RECALDE, Marina Yesica; GUZOWSKI, Carina. ZILIO, Mariana Ines. Are modern economies following 
a sustainable energy consumption path? Energy for Sustainable Development, v. 19, p.152, Apr. 2014, 
tradução nossa). (Certainly, for some authors and policymakers, dematerialization may contribute to ease 
conflicts between the economy and the environment).    

71MARQUES, Cláudia Lima, op. cit., p. 84.   
72ARAGÃO, Alexandra. Desmaterialização: uma mudança de paradigma? Revista CEDOUA, Universidade 

de Coimbra, ano XV, vol. 1, n. 29, p. 163, 2012. Por exemplo, desde 1979, a desmaterialização é observada 
quanto aos títulos públicos brasileiros, por meio da emissão de títulos escriturais, sem a impressão de uma 
cártula respectiva (Circular do Banco Central do Brasil, nº 466, de 11 de outrubro de 1979). (CATAPANI, 
Márcio Ferro. O mercado de títulos públicos: desmaterialização e circulação. 433 f. Tese (Doutorado em 
Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011, p. 76). Algumas medidas 
no Brasil no âmbito jurídico, dentre outras, foram adotadas seguindo essa linha: i) o STJ foi o primeiro 
tribunal do país a extinguir de maneira plena o processo em papel; (STF. Cooperação Internacional. 
Apresenta texto sobre a Justiça na era virtual. Disponível em 
<http://www2.stf.jus.br/portalStfInternacional/cms/verConteudo.php?sigla=portalStfCooperacao_pt_br&id
Conteudo=190769&modo=cms> Acesso em: 18 nov. 2014). ii) ocorreu a implementação da Lei 
11.419/2006, a qual trata do uso de meio eletrônico no tramite de processos judiciais; (BRASIL. Lei n. 
11.419, de 19 de dezembro de 2006. Dispõe sobre a informatização do processo judicial. Disponível em 
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acúmulo de papéis arquivados.73  Ambos os significados, em verdade, possuem um grande 

escopo em comum:74 a melhora no uso dos recursos ambientais, com a consequente 

diminuição da dependência do papel, explorando-se menos esta matéria-prima.  

Improvavelmente, a desmaterialização, na Sociedade da Informação, trará os 

esperados resultados ambientais positivos ao planeta, quais sejam: a redução de consumos 

de matérias-primas na fase de produção, de energia, e de recursos naturais, com uma 

seguida diminuição de resíduos gerados. Na verdade, estudos indicam consequências em 

rumo contrário, especialmente nos países mais desenvolvidos localizados no hemisfério 

norte.75 Diferentemente do profetizado, o consumo de papel, por exemplo, aumentou ao 

invés de diminuir, no passo avassalador das tecnologias digitais.76  

Mesmo assim como destaca Patrícia Faga Iglecias Lemos, a desmaterialização:  

[...] passa a ser a palavra de ordem dentro do contexto atual e envolve, por 
exemplo, a não produção de documentos em papel. Além disso, procura-se 
transferir informações armazenadas em suporte analógico, como papel, para um 
suporte digital.77  
 

                                                                                                                                                                                

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11419.htm> Acesso em: 18 nov. 2014). iii) 
o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo criou, em junho de 2007, um fórum digital, o Fórum de Nossa 
Senhora do Ó, contando no seu formato inicial com três Varas Cíveis, e uma Vara da Família e Sucessões. 
(TEIXEIRA, Tarcisio. Curso de direito e processo eletrônico: doutrina, jurisprudência e prática. São Paulo: 
Saraiva, 2013, p. 331). Na visão de Fiorillo e Conte: “A virtualização da Justiça não é um privilégio, é uma 
necessidade para a garantia de uma prestação jurisdicional mais célere e efetiva ao cidadão brasileiro. […] 
O processamento eletrônico é um ‘círculo virtuoso’ que, brevemente, estará consolidado em todas as 
instâncias do Judiciário. Todos ganham com a virtualização dos processos: servidores, advogados, juízes, 
ministros e, principalmente, a sociedade, que terá uma justiça mais rápida e eficiente”. (FIORILLO, Celso 
Antonio Pacheco. CONTE, Christiany Pegorari. Crimes no meio ambiente. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 
104).     

73MARCACINI, Augusto Tavares Rosa. Documentos digitalizados: originais, cópias e a nova lei nº 
12.682/2012. In: PAESANI, Liliana Minardi (coord.). O direito na sociedade da informação III: a evolução 
do direito digital. São Paulo: Atlas, 2013, p. 33.  

74Entre outras significações, num aspecto mais amplo, a desmaterialização pode estar relacionada ao 
teletrabalho, à terciarização, à simplificação, ou à desburocratização. (ARAGÃO, Alexandra, op. cit., p. 
164). Além disso, a desmaterialização também é compreendida como obstáculo ao comércio eletrônico, ao 
lado da desterritorialização e despersonalização da relação contratual. Sob uma ótica unitária complexa, 
estes óbices são denominados de obstáculos 3-D. (LIMBERGER, Têmis; BARRETO, Ricardo Menna. 
Ciberespaço e obstáculos 3-D. Revista de direito do consumidor, ano 20, vol. 79, p. 103-104, jul./set. 
2011). Cláudia Lima Marques também trata destes três obstáculos, com a inclusão de outro, a desconfiança 
dos consumidores no comércio eletrônico. (MARQUES, Cláudia Lima, op cit., p. 62-99).  

75PIRES, Sara Moreno, op. cit., p. 13. 
76LOPES, LEONOR Mendes Salgado. O papel do papel face à tecnologia digital. 57 f. Dissertação 

(Mestrado em Informação, Comunicação e Novos Media) – Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra, 2010, p. 46. Ademais, os estudos científicos a respeito do armazenamento de dados em nuvem 
(cloud computing) devem levar em consideração a necessidade de refrigeração dos servidores das 
empresas. Em 2007, as emissões de carbono da indústria de TI foram equivalentes aos da indústria da 
aviação, aproximadamente dois por cento das emissões mundiais. (O’HARA, Kieron; HALL, Wendy. Web 
science. In: DUTTON, William H. (Ed.), op. cit., p. 64). 

77LEMOS, Patrícia Faga Iglecias, op. cit., p. 38.  
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Esta mudança paradigmática do suporte - a guardar a informação - aponta para um 

entrelaçamento entre a desmaterialização e a digitalização78 no tempo atual.79 Aliás, na 

Sociedade da Informação, é perceptível a mudança dos átomos para os bits,80 o que ajuda a 

ilustrar o procedimento de digitalização.81 

Ademais, dentre outros elementos que contribuíram para o aumento da 

digitalização, três poderiam ser destacados: a) a diminuição no custo de armazenamento de 

bits nos últimos cinquenta anos; b) a redução do custo e aumento da velocidade de 

transmissão de bits pelas redes de computadores; c) o aumento da demanda de aparelhos de 

recepção de multiplataformas digitais com uma maior capacidade de storage.82  

Simplesmente, quase tudo pode ser transformado em formato binário, ou melhor, 

em bit.  Este compõe, na expressão de Nicholas Negroponte, “o menor elemento atômico 

no DNA da informação”.83 Melhor explicando, no sistema computacional um bit 

representa uma instrução única ao computador para realizar (1) ou não realizar (0) 

determinada função. Na Sociedade da Informação, a conversão para os bits ocorre mais 

frequentemente, sendo que quase tudo pode ser digitalizado. Além disso, as transmissões                                                                                      

digitais são bem mais fidedignas na duplicação de seu conteúdo se comparadas às 

transmissões analógicas, o que gera uma considerável vantagem nessa alteração de 

padrão.84 

                                                           
78A palavra fancesa numérisation é empregada como sinônimo de digitalização. (ROBIN, Christian. 

Numérisation du livre, quelle influence sur le contenu? In: Communication et languages, n°145, 3ème 
trimester, p. 69, 2005. Disponível em: http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/colan_0336-
1500_2005_num_145_1_3358. Acesso em: 12 ago. 2014).   

79No processo de gestão documental eletrônica, por exemplo, desmaterializar é um dos conceitos 
fundamentais deste processo, ao lado da indexação, do worflow, da busca, da normalização e da redução de 
custos. (SILVA, Andreia Margarida Ferreira da, op. cit., p. 10-11). 

80Na visão de Nicholas Negroponte, para um melhor entendimento acerca da era da informação, sobre as 
consequências de ser digital (being digital), passa-se por uma reflexão sobre a diferença entre os bits e os 
átomos na sociedade. (NEGROPONTE, Nicholas. Being digital. New York: Vintage books, 1996, p. 11).   

81O material digital cresce em um ritmo vertiginoso. (DOUGHERTY, William C. Preservation of digital 
assets: one approach. The Journal of Academic Librarianship, v. 35, n. 6, p. 599, nov. 2009). 

82Ou seja, de armazenamento. (MURRAY, Andrew. Information Technology Law: the law and society. New 
York: Oxford University Press, 2010, p. 35-36).   

83A expressão original inglesa é “the smallest atomic element in the DNA of information”. (NEGROPONTE, 
Nicholas, op. cit., p. 14, tradução nossa, grifos nossos).  

84MURRAY, Andrew, op. cit., p. 6-8. Além da correção dos erros (maior fidelidade na duplicação das 
informações), outro mérito da digitalização engloba a compressão de dados, o que é valioso na entrega de 
informações em canais barulhentos ou custosos. (NEGROPONTE, Nicholas, op. cit., p. 15).  
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As ferramentas85 mais utilizadas da atualidade já produzem conteúdo no formato 

digital em sua própria constituição (ou arquitetura),86 tornando majoritária a adoção da 

digitalização na realidade atual.  

Há pouco tempo atrás, precisamente em 2000, apenas um quarto das informações 

armazenadas no mundo estava em formato digital. Os três quartos restantes estavam 

materializados em papeis, filmes, discos vinis de LP, fitas cassetes magnéticas, etc. Sete 

anos depois, apenas sete por cento dos dados eram analógicos, o resto estava no formato 

binário, sendo que os dados digitais se expandem de maneira rápida, em contraste à 

informação analógica que cresce em ritmo lento. Em 2013, menos de dois por cento da 

quantidade de informações armazenadas no planeta se encontra no formato analógico, 

enquanto que o restante corresponde a uma ordem de 1.200 exabytes.87  

As empresas do setor de tecnologias, por seu turno, já estão abarrotadas de dados. 

Os seguintes números podem ilustrar este fato. O Google processa mais de 24 petabytes88 

de dados por dia, o Facebook recebe mais de 10 milhões de novas fotos a cada hora, e os 

seus usuários clicam o botão like ou deixam algum comentário três bilhões de vezes por 

dia. Os 800 milhões de usuários do YouTube efetuam o upload de mais de uma hora de 

vídeo a cada segundo, e o número de mensagens do Twitter cresce 200 por cento a cada 

ano, sendo que em 2012 ultrapassou a marca de 400 milhões de tweets diários.89  

Com o dilúvio de informação digital, então, percebeu-se, em determinado ponto, 

que as funções dos arquivos vão além das suas funções iniciais. Os dados digitais, então, 

passaram a ser matéria-prima fundamental para as novas formas de negócios. Isto foi 

possível em decorrência do fenômeno conhecido como Big Data, que pode ser entendido 
                                                           
85Sejam de trabalho ou de lazer, como os computadores, notebooks, tablets, smartphones, câmeras digitais, 

etc. 
86No sentido dado por Lawrence Lessig, a constituição (arquitetura) de algo que estrutura, traz restrição 

social e poder legal. (LESSIG, Lawrence. Code: version 2.0. New York: Basic Books, 2006. Documento 
em formato eBook (Kindle), l. 189). Ilustrativamente, as câmeras fotográficas são um bom exemplo disso. 
Anteriormente, a sua constituição era analógica, agora as digitais dominam o mercado, facilitando muito a 
realização de uploads por parte do usuário.  

87MAYER-SCHÖNBERGER, Viktor; CUKIER, Kenneth. Big data: a revolution that will transform how we 
live, work, and think. New York: Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company, 2013. Documento em 
formato eBook (Kindle), l. 137. O exabyte é uma unidade de medida de informação. 1 EB equivale a 
1.000.000.000.000.000.000 bytes (segundo SI) mas comumente se usa como sendo 1 EB = 1 152 921 504 
606 846 976 bytes. (WIKIPÉDIA. Apresenta texto sobre exabyte. Disponível em: < 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Exabyte> Acesso em: 29 dez. 2014. [sem paginação]).   

88 O petabyte constitui-se em uma unidade de informação igual a um quatrilhão de bytes (escala pequena), ou 
um billiard bytes (escala longa). 1 PB equivale a cerca: 1.000.000.000.000.000 bytes. (WIKIPÉDIA. 
Apresenta texto sobre petabyte. Disponível em: < http://pt.wikipedia.org/wiki/Petabyte> Acesso em: 29 
dez. 2014. [sem paginação]).  

89MAYER-SCHÖNBERGER, Viktor; CUKIER, Kenneth, op. cit., l. 121.   
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como a habilidade da sociedade de aproveitar as informações de maneira inovadora, 

produzindo insights ou bens e serviços de valor significante.90   

 Nos dias presentes, como pode ser inferido a esta altura, a digitalização na vida 

das pessoas é corriqueira e imensa. Se para as pessoas mais idosas lidar com a tecnologia 

da informação pode ser difícil, com o passar dos anos, as novas gerações já terão 

incorporado as inovações tecnológicas com maior facilidade. Por isso, as pessoas cercadas 

por computadores, tocadores de músicas digitais, videogames, câmeras de vídeo, celulares 

e outros aparelhos digitais, são chamadas de geração N (geração net) ou geração D 

(geração digital).91 John Palfrey e Urs Gasser, por sua vez, denominaram estes indivíduos 

de nativos digitais (digital natives), com base em três critérios: i) ter nascido depois de 

1980; ii) ter acesso a tecnologias digitais; iii) deter habilidades com uma certa sofisticação 

de tecnologias digitais.92  

Assim, uma maior inclusão digital abre novas possibilidades às pessoas na SI, de 

modo que é latente a necessidade de diminuir a parcela da população mundial que vivencia 

a exclusão digital (digital divide).93 Há, inclusive, entendimento doutrinário no sentido de 

que a inclusão digital seria um direito fundamental. Nesse sentido, Victor Hugo Pereira 

Gonçalves comenta:  

A inclusão digital como necessidade dos seres humanos afeta criticamente o 
direito e faz com que ele seja ferramenta de transformação social, por fazer 

                                                           
90MAYER-SCHÖNBERGER, Viktor; CUKIER, Kenneth, op. cit., l. 2688. A manifestação do Big Data não 

será aprofundada no presente estudo, a sua análise pormenorizada transbordaria dos limites da pesquisa 
proposta. Mesmo assim, é importante dar destaque a uma característica importante das análises do Big 
Data, qual seja: “O Big Data oferece significado, correlação, mas não oferece a causa. Uma pesquisa da 
Universidade de Cambridge, com base em dados de 58000 usuários do Facebook, descobriu uma relação 
inusitada: pessoas com alto QI têm apreço especial pela voz do ator Morgan Freeman. Por quê? Ninguém 
sabe. O MasterCard, analisando 65 bilhões de transações de 1,5 bilhão de clientes em 210 países, descobriu 
o seguinte: o consumidor que enche o tanque do carro por volta das 16 horas tende a gastar entre 35 e 50 
dólares na hora seguinte num mercado ou restaurante. De novo: ninguém sabe por quê”. (PETRY, André; 
VILICIC; Filipe. O berço do big data. Revista Veja, São Paulo, n. 20, p. 76, 15 de maio de 2013, grifos 
nossos).  

91 PRENSKY, Marc. Digital natives, digital immigrants, part 1. On the Horizon, v. 9, n. 5, p. 1, Oct. 2001.   
92PALFREY, John; GASSER, Urs. Reclaiming an awkward term: what we might learn from “digital natives. 

A Journal of Law and Policy for the Information Society, v. 7, n. 1, p. 37-38, 2011.   
93A inclusão digital é mais do que o simples acesso à internet. Ela significa a superação dos óbices sociais, 

históricos, culturais, econômicos e tecnológicos, que impedem o contato dos cidadãos com as tecnologias 
da informação. (GONÇALVES, Victor Hugo Pereira. Inclusão digital como direito fundamental. 135 f. 
Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011, 
p. 104). Nesse mesmo sentido, há doutrinadores que defendem o posicionamento de que a denominada 
exclusão digital (digital divide) não pode ser mais raciocinada apenas em termos de acesso à internet 
(raciocínio binário). Ela vai além, repousa no reconhecimento de que os cidadãos, as organizações e mesmo 
os países são diferenciados tanto por suas experiências no mundo online quanto por suas habilidades nele. 
(HARGITTAI, Eszter; HSIEH, Yuli Patrick. Digital inequality. In: DUTTON, William H. (Ed.), op. cit., p. 
129).    
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movimentar-se, fora das redes de poder, nestas novas redes humanas e 
tecnológicas. A inclusão digital como direito fundamental, nesta perspectiva 
valorativa, é condição de superação do formalismo e do reducionismo restritivo 
de interpretações e campo aberto de questionamentos críticos. A inclusão digital 
como indutor de processos realizadores da condição humana em tempos de redes 
tecnológicas de informação e comunicação.94  

Deixando esta discussão de lado, percebe-se que, ao lado da revolução digital, 

aconteceu a substituição da maioria dos objetos físicos de grande significado (dos átomos) 

por outros digitalizados (dos bits).95  

São arquivos de todos os tipos, fotos, áudio, textos, vídeos, que passaram ao 

formato binário. Estes conteúdos abandonaram as características atreladas à materialidade, 

o que gerou mudanças significativas. Os bens digitais (digital goods),96 por exemplo, 

passaram a ter a característica de nonrivalrous, isto é, eles podem ser utilizados por várias 

pessoas simultaneamente. A sua utilização é inclusiva. Diferentemente do caráter rivalrous 

dos bens materializados em geral, que excluem o uso simultâneo por outra pessoa, de 

modo que a utilização é excludente.97 

Os digital assets também possuem esta característica de serem nonrivalrous, um 

dos motivos do surgimento da inquietude na doutrina estrangeira. Ademais, eles estão, em 

sua maioria, inseridos num meio ambiente digital complexo, marcado pela consolidação da 

web 2.0 e da computação em nuvem (cloud computing), analisadas com maior 

profundidade adiante. 

 

 

1.2 O meio ambiente digital  

 

 

                                                           
94GONÇALVES, Victor Hugo Pereira, op. cit., p. 126.   
95CARROL, Evan; ROMANO, John. Your digital afterlife: when Facebook, Flickr and Twitter are your 

estate. What’s your legacy? Berkeley: New Riders, 2011. Documento em formato eBook (Kindle), loc. 268. 
96Na Economia, o uso do conhecimento (use of knowledge) e a luz do sol (sunshine) constituem exemplos de 

bens (goods) de característica nonrivalrous. (PEARCE, David W. (ed.). The MIT dictionary of modern 
economics. 4th ed. Cambridge (Massachusetts): MIT, 1992, p. 379). Na exposição de Simone Lahorgue 
Nunes: “A informação, da mesma forma que outros bens protegidos pelo direito autoral, tem as 
características do que se chama na análise econômica de ‘bem público’, que é aquele que pode ‘ser 
consumido’ por várias pessoas sem se exaurir”. (NUNES, Simone Lahorgue. Direito autoral, direito 
antitruste e princípios constitucionais. Rio de Janeiro: Elsevier 2011, p. 61).  

97MURRAY, Andrew, op. cit., p. 12-13. Tem-se um bem (good) como rival, em termos econômicos, quando 
o consumo (consumptiom) dele por uma pessoa impede a sua utilização (rival) por terceiro. 
(RUTHERFORD, Donald. Routledge dictionary of economics. 2nd ed. London/New York: Routledge, 
2002, p. 488).  
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 Acredita-se que a terminologia meio ambiente tenha sido empregada pela 

primeira vez pelo naturalista francês Geoffroy de Saint-Hilaire, em sua obra, Études 

progessives d’um naturaliste, de 1835, tendo sido usada por Augusto Comte, em seu Curso 

de filosofia positiva. Em realidade, este termo gera controvérsias até entre os especialistas. 

Há crítica, inclusive, no sentido de se considerar esta expressão redundante.98 De qualquer 

maneira, é uma expressão consagrada em língua portuguesa, aplicada pela legislação, pela 

doutrina e pela jurisprudência do Brasil.99 

Assim sendo, o meio ambiente tem recebido as mais diversas conceituações no 

campo jurídico, há algum tempo. No Brasil, a definição legal foi estabelecida pelo art. 3º 

da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981,100 e limitou a questão ambiental somente a seu 

caráter biológico, sendo criticada por não ressaltar os seus aspectos social e humano, 

intrínsecos à problemática.101 Com o advento da Constituição Federal de 1988, ocorreu 

uma abertura na conceituação do termo e o bem jurídico ambiente passou a ser complexo, 

abrangendo outros fatores além dos exclusivamente físicos, químicos e biológicos.102 Com 

efeito, de acordo com José Afonso da Silva:  

O conceito de meio ambiente há de ser, pois, globalizante, abrangente de toda a 
Natureza original e artificial, bem como os bens culturais correlatos, 
compreendendo, portanto, o solo, a água, o ar, a flora, as belezas naturais, o 
patrimônio histórico, artístico, turístico, paisagístico e arqueológico. O meio 
ambiente é, assim, a interação do conjunto de elementos naturais, artificiais e 
culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas 
formas.103 

Nesta linha, de um lado estaria o meio ambiente natural - ou físico. Do outro, 

encontrar-se-ia o meio ambiente artificial - ou humano. Em outros termos, os ecossistemas, 

                                                           
98A expressão meio ambiente, apesar de soar bem, é um pleonasmo, uma vez que os vocábulos meio e 

ambiente são sinônimos. Esta seria uma questão mais formal do que propriamente de conteúdo. 
(MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 19 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 
Malheiros, 2011, p. 55).   

99MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. 5 ed. ref., atual. e ampl. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 109-110.  

100Na dicção do Art. 3º: “Para os fins previstos nesta Lei entende-se por: I – meio ambiente, o conjunto de 
condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a 
vida em todas as suas formas”. (BRASIL. Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a política 
nacional do meio ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm> Acesso em: 19 nov. 2014).   

101Corresponderia a uma visão estrita de meio ambiente. Segundo a qual, o meio ambiente nada mais seria do 
que a expressão do patrimônio natural e as relações com, e entre, os seres vivos. Desprezar-se-ia, portanto, 
tudo aquilo que não esteja relacionado com os recursos naturais. MILARÉ, Édis, op. cit., p. 110.   

102ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 9 ed., rev., ampl. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2006, p. 59-61. 

103 SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 9 ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 20, 
grifos do autor.  
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cada vez mais, podem ser compreendidos como naturais, ou como sociais, seja em linha 

teórica ou a prática.104 

Assim sendo, reflete-se na seguinte direção: o conceito de meio ambiente não 

abrangeria também a internet em sua complexidade, ante a sua conotação ampla? Afinal, a 

universalidade imbuída na linguagem digital, associada a um sistema de comunicação em 

rede, estabeleceu o surgimento de uma comunicação global e horizontal,105 responsável 

pela alteração da cultura do homem pós-moderno.  

Dogmaticamente, não haveria a necessidade, na Sociedade de Informação, de se 

dar um passo a mais, ou seja, defender um denominado meio ambiente digital, próprio da 

era informacional? De pronto, deve ser ressaltado que esta linha de argumentação começa 

a ser construída por alguns doutrinadores brasileiros. Mas antes da realização de uma 

abordagem acurada e crítica em torno desta defesa dogmática, faz-se pertinente defender 

ponto de vista próprio. 

Nesta escrita, pensa-se no sentido da pertinência desta nova visão do meio 

ambiente. É inegável a formação de um sistema ambiental complexo e dinâmico, baseado 

na infraestrutura física106 e informacional da internet.107 Nesta linha Cristina Sílvia Alves 

Lourenço e Maurício Sullivan Balhe Guedes destacam:  

A internet é uma realidade fática complexa que o art. 5º, I, da Lei 12.965/14 – 
Marco Civil da Internet – entende como “o sistema constituído do conjunto de 
prootocolos lógicos, estruturado em escala mundial para uso público e irrestrito, 
com a finalidade de possibilitar a comunicação de dados entre terminais por 
meio de diferentes redes”.108 

                                                           
104  MILARÉ, Édis, op. cit., p. 111.   
105  CASTELLS, Manuel, op. cit., p. 352.  
106 Segundo Marcel Leonardi: “A Internet foi desenvolvida com base no princípio end-to-end (e2e), ou fim-a-

fim, modelo para a criação de redes informáticas: redes simples e aplicativos inteligentes, interagindo 
entre si. Isso quer dizer que os equipamentos informáticos que fazem a Internet funcionar executam 
apenas funções muito simples, necessárias para várias finalidades diferentes (principalmente transmitir 
pacotes de dados de sua origem ao seu destino), enquanto que funções mais complexas, exigidas por 
aplicativos específicos, são realizadas pelas máquinas que acessam a Rede. Assim, a complexidade e a 
inteligência ficam nas extremidades da Rede, e ela se limita a transmitir dados”. (LEONARDI, Marcel. 
Tutela e Privacidade na Internet. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 152, grifos do autor). 

107 Vale esclarecer que apesar de a internet utilizar as estruturas de telecomunicações mundiais, ela não se 
confunde com as “telecomunicações”. Nesse sentido, seguiu bem a Lei Geral de Telecomunicações em 
definir a internet como um serviço de valor adicional. (GETSCHKO, Demi. As origens do marco civil da 
internet. In: LEITE, George Salomão; LEMOS, Ronaldo (Coords.). Marco civil da internet. São Paulo: 
Atlas, 2014, p. 14).  

108 LOURENÇO, Cristina Sílvia Alves; GUEDES, Maurício Sullivan Balhe. A internet e o direito à exclusão 
definitiva de dados pessoais na experiência brasileira. In: LEITE, George Salomão; LEMOS, Ronaldo 
(Coords.), op. cit., p. 563, grifos nossos.    



39 

 

 

 

 Assim, defende-se que, em realidade, a rede, em sua complexidade sistêmica, 

compõe o meio ambiente digital. Ela, portanto, deve ser considerada como um verdadeiro 

patrimônio ambiental da população brasileira, um verdadeiro “macrobem”, o qual deve ser 

protegido de maneira holística,109 por conta de suas conquistas à sociedade brasileira. 

Então, em boa hora adveio a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, denominada 

Marco Civil da Internet, que estabeleceu, em seus artigos 2º e 3º, fundamentos e princípios 

aplicáveis a este ambiente, ou melhor, meio ambiente digital.110 Exemplificativamente, 

entre outros fundamentos, reconheceu-se a escala mundial da internet, bem como a 

finalidade social do ambiente informacional. Erigiu-se ainda a preservação e a garantia da 

neutralidade de rede como princípio (entre outros) da disciplina do uso da internet no 

Brasil. Sobre a conceituação da neutralidade na internet Demi Getschko questiona:  

[...] no complexo ambiente que é a internet, onde atuam operadoras de 
telecomunicações, provedores de acesso, provedores de informação, provedores 
de serviços, redes sociais e agrupamentos humanos os mais diversos, definir 
neutralidade cruzando todos esses níveis é algo difícil e que se torna ainda mais 
complexo quando os papéis citados são exercidos simultaneamente por diversos 
atores, com interesses próprios, nem sempre claros e muitas vezes conflitantes 
com os de outros segmentos.111 

É possível, no entanto, atribuir um outro significado à neutralidade. Ela, em 

verdade, indica que deve ser dado tratamento isonômico aos pacotes de dados, 

independentemente de conteúdo, origem ou destino, do serviço ou da aplicação acessada, 

bem como dos padrões técnicos envolvidos.112  

Independentemente da importância deste recente instrumento legal brasileiro, 

pensa-se ser melhor neste momento, de maneira simplificada, apresentar uma explicação 

                                                           
109 GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito ambiental. 2 ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2011, p. 7.    
110 BRASIL. Lei n. 12.965, de 23 de abril de 2014. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o 

uso da Internet no Brasil. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2014/lei/l12965.htm> Acesso em: 19 nov. 2014. Antes desta lei, “[...] alguns princípios de 
governança da internet já eram (e continuam sendo) estabelecidos pelo Comitê Gestor da Internet 
(CGI.br), tais como proteção da liberdade, privacidade e direitos humanos, a governança democrática e 
colaborativa, a diversidade, a universalidade, a inovação, a neutralidade da rede, a funcionalidade, 
segurança e estabilidade, a padronização e interoperabilidade (padrões abertos) etc., sendo que quase 
todos os princípios elencados foram tratados de algum modo pelo Marco Civil da Internet”. SANTOS, 
Coriolano Aurélio de Almeida Camargo. Reconhecimento da escala mundial da rede como fundamento 
do marco civil da internet. In: LEITE, George Salomão; LEMOS, Ronaldo (Coords.), op. cit., p. p. 59. 

111 GETSCHKO, Demi, op. cit., p. 13.  
112 MELCHIOR, Silvia Regina Barbuy. Neutralidade no direito brasileiro. In: MASSO, Fabiano Del; 

ABRUSIO, Juliana; FLORÊNCIO FILHO, Marco Aurélio (Coords). Marco civil da internet: lei 
12.965/2014. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 101.  
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sobre a realidade técnica-cultural da internet, em sua totalidade, por meio da exposição da 

sua arquitetura.113  

Sob uma ótica simples, o modelo da ampulheta da internet (hourglass 

architecture) pode ser entendido como composto de três camadas: física, das aplicações114 

e do protocolo. Na superfície inferior, encontra-se a camada física, composta por fios ou 

ondas aéreas pelas quais os dados irão fluir. Na superfície superior, encontra-se a camada 

das aplicações, que permite a realização de tarefas pelas pessoas na rede. No meio da 

ampulheta é observável a camada do protocolo, nela são estabelecidas maneiras 

consistentes de os dados escoarem de forma que o emissário, o receptor, e qualquer um 

necessário no meio possam saber o básico de onde os dados partem e para onde os dados 

vão.115  

116 

É importante saber que neste modelo (hourglass architecture), a quantidade de 

camadas a ser inserida pode variar, dependendo da motivação e do autor do molde, sendo 

possível, por exemplo, a inserção de camadas no topo da ampulheta, como a do conteúdo 

                                                           
113 Na presente dissertação, adota-se o modelo de ampulheta da internet (hourglass architecture) proposto 

por Jonathan Zittrain.    
114 As aplicações da internet são “o conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de 

terminal conectado à internet”, segundo definição proposta no inciso VII, do art. 5º, da lei nº 12.965, de 
23 de abril de 2014 – Marco Civil da Internet. (BRASIL. Lei n. 12.965, de 23 de abril de 2014. 
Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm> Acesso em: 19 nov. 2014).  

115 ZITTRAIN, Jonathan. The future of the internet and how to stop it. With a new foreword by Lawrence 
Lessig and a new preface by the author.  New Haven: Yale University Press, 2008, p. 67-68. 

116  Ibid., p. 68. 
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(composta pelas informações trocadas entre os usuários) e a social (abarcaria os novos 

comportamentos e interações dos internautas).117  

Assim, de maneira mais completa, o modelo possuiria cinco camadas: física, das 

aplicações, do protocolo, do conteúdo, e social. Com esta compreensão em mente, 

argumenta-se que o meio ambiente digital deve ser compreendido como um sistema 

complexo, que abrange uma conjunção das diferentes estratificações da internet. Todas 

elas, inclusive a do conteúdo e social, dialogam entre si e se influenciam reciprocamente, 

em diversos níveis. É fenômeno de funcionamento holístico, dotado de um dinamismo 

capaz de produzir tanto efeitos positivos quanto negativos à sociedade.  

Por exemplo, à medida que a fibra ótica é adotada como padrão para a 

transmissão de dados (mudança na camada física), aumenta-se a possibilidade de acesso 

cultural a novos dados (camada do conteúdo) e plataformas (camada das aplicações) pelos 

usuários, como vídeos por streaming, visitações a museus em 3-D, aulas gratuitas, etc.118 

Ter-se-ia aí um resultado positivo. 

Por outro lado, negativamente, em relação aos serviços de busca, Juliana Abrusio 

alerta ser:  

[...] impossível evitar por completo as manobras capazes de burlar os critérios de 
tais mecanismos para a obtenção de uma vantagem indevida. São exemplos 
desse tipo reprovável de manobra, as práticas conhecidas como “spam de 

                                                           
117 ZITTRAIN, Jonathan, op.cit., p. 67.  A estratificação em camadas pode ser encontrada em qualquer 

ambiente informacional, sendo que geralmente as camadas inferiores são formadas por hardwares, com 
as camadas superiores compostas por software. Há variações nas sugestões na quantidade de camadas, de 
acordo com o autor. Tim Berners-Lee, por exemplo, identifica quatro camadas: da transmissão, do 
computador, do software, e do conteúdo; Yochai Benkler, por sua vez, utiliza um modelo de três 
camadas: da estrutura física, da infraestrutura lógica, e do conteúdo – modelo muito utilizado por juristas, 
especializados em tecnologia, e reguladores. Lawrence Lessig adaptou o modelo de Benkler, e renomeou 
as camadas em física, do código e de conteúdo. (MURRAY, Andrew, op. cit., p. 30-31). A arquitetura do 
modelo de rede da OSI, Open Systems Interconnection, é mais complexa, possuindo sete camadas 
diversas, em termos regulatórios: i) física, ii) ligação de dados, iii) rede, iv) transporte, v) sessão, vi) 
presentação, e vii) aplicação. (LEONARDI, Marcel, op. cit., p. 183-184, nota de rodapé 508). 

118 Em outro exemplo dado por Juliana Abrusio, em relação aos serviços de busca: “[...] a importância dos 
serviços de busca está em apresentar uma lista com os links que remeterão às páginas que contêm os 
termos de pesquisas inseridos, levando ao usuário, como primeiras opções de sua busca, os sites que 
estejam mais vinculados e relacionados às necessidades do internauta. Para conseguir tal mister, os 
buscadores utilizam sofisticados critérios desenvolvidos por meio de algoritmos matemáticos para 
indexar, ou seja, resgatar a descrição correta vinculada ao conteúdo de cada página. Contudo, não 
obstante todo o cuidado dos provedores de busca, é impossível evitar por completo as manobras capazes 
de burlar os critérios de tais mecanismos para a obtenção de uma vantagem indevida. São exemplos desse 
tipo reprovável de manobra, as práticas conhecidas como ‘spam de comentários’, ‘fazenda de links’ e 
‘indução de falsas pesquisas’, conforme se verá adiante com mais detalhes”. (ABRUSIO, Juliana. As 
fragilidades da estrutura informacional da rede e as formas de manipular o sistema dos provedores de 
buscas da internet. In: MASSO, Fabiano Del; ABRUSIO, Juliana; FLORÊNCIO FILHO, Marco Aurélio 
(Coords), op. cit., p. 90-91, grifos do autor).  
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comentários”, “fazenda de links” e “indução de falsas pesquisas”, conforme se 
verá adiante com mais detalhes.119  

 O spam de comentários configura em uma técnica de propagar um mesmo 

conteúdo de maneira artificial e massiva em blogs, por exemplo, para disseminá-lo de tal 

forma que ele será indexado pelos provedores de busca, ficando entre as primeiras posições 

dos resultados. A fazenda de links (link farm) corresponde à prática de difusão de conteúdo 

ilícito, através da indexação de links em outros sítios, dando-se a impressão de que há 

notícias relevantes negativas sobre a vítima. Por fim, a técnica da indução de falsas 

pesquisas compreende a busca incessante de termos depreciativos, dando-lhes destaque 

negativo, através do uso de robôs programados, ou de um grupo de pessoas (ação 

mecânica).120 Dessa maneira, por meio destas técnicas (práticas) a camada dos conteúdos 

seria falsificada indevidamente. 

Como pode ser depreendido, tanto a arquitetura dos hardwares quanto a dos 

softwares podem influenciar a experiência do usuário no meio ambiente digital em que ele 

está inserido. Por exemplo, os hardwares são construídos com determinadas capacidades e 

limitações, consequentemente, há um número determinado de memória, uma velocidade de 

processamento limitada, e assim por diante. Já os softwares podem possuir restrições, 

algumas delas pela própria determinação dos programadores (by design), ou pelo 

exaurimento da capacidade de programação dos seus criadores.121 O próprio design da rede 

também pode afetar a comunicação das pessoas, a forma como os dados são transferidos, e 

a extensão da possibilidade do anonimato das pessoas.122  

Com esta exposição sobre a arquitetura da internet, é hora de abordar o 

posicionamento de parte da dogmática brasileira que sustenta a existência do meio 

ambiente digital. Para esta parcela da doutrina, a ordem jurídica brasileira permite o 

reconhecimento de sua existência sob o viés cultural. Segundo Fiorillo e Pegorari, o meio 

ambiente digital mantém relação umbilical com o meio ambiente cultural, atualmente 

protegido pela atual Constituição Federal pátria.123 

                                                           
119  ABRUSIO, Juliana, op. cit., p. 91.   
120  Ibid., p. 91-93.  
121 SOLOVE, Daniel J. The digital person: technology and privacy in the information age. New York: New 

York University Press, 2004, p. 98.  
122 Ibid., p. 98. Daí a importância da governança da internet ser realizada por múltiplos atores, do setor 

público, ONGs, cidadãos, setor privado, etc.  
123 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. CONTE, Christiany Pegorari, op. cit., p. 18. Neste mesmo sentido, 

cf. (MORAIS, Ruy Brito Nogueira Cabral de. As interferências do Marco Civil regulatório na tutela da 
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Efetivamente, há coerência nesta argumentação: a internet efetivamente 

representou uma mudança na cultura da civilização contemporânea em vários aspectos, 

quais sejam, na velocidade das trocas de informações, nas alterações dos signos 

linguísticos usados nas comunicações digitais, na possibilidade de estabelecimento de 

relações sociais, educacionais e econômicas independentemente das distâncias, etc. 

Partem os autores de um conceito amplo de meio ambiente, já que atualmente a 

conceituação de meio ambiente, no sistema jurídico brasileiro, é alargada, com a adoção de 

um conceito jurídico indeterminado, cujo objeto principal é a tutela saudável da pessoa 

humana. De caráter unitário, a definição de meio ambiente é dividida com o intuito de 

identificar melhor a atividade degradante e o bem agredido, de maneira iminente. Assim, 

tem-se a observação do meio ambiente sobre os seguintes aspectos: meio ambiente 

cultural, meio ambiente natural, meio ambiente do trabalho, meio ambiente artificial, e 

patrimônio genético.124 Dessa forma, o meio ambiente digital corresponderia ao meio 

ambiente cultural.  

Em que pese o avanço desta posição, entende-se respeitosamente ser necessária 

uma complementação ao conceito proposto de meio ambiente digital pelos acima 

mencionados doutrinadores. Ou melhor, a internet deve, em uma inclusão dogmática, ser 

considerada mais um tipo de meio ambiente, além dos já existentes, a saber, o meio 

ambiente digital. 

Por fim, percebe-se neste ambiental digital, uma intensa dinâmica na difusão dos 

digital assets, tanto que Helder Coelho destaca que:  

O mundo da sequencialidade, da lógica, da linearidade, da racionalidade e do 
distanciamento, deu lugar a um mundo novo, instantâneo, simultâneo, global, e 
afogado em informação, onde os mercados e as tecnologias são as forças que 
mais mobilizam as mudanças e as transformações sociais.125  

Neste processo de mudança, dois acontecimentos foram fundamentais para que 

isso ocorresse, a solidificação da web 2.0 e da computação em nuvem (cloud computing), 

por isso eles serão desenvolvidos nos dois subitens seguintes.  

 

 

                                                                                                                                                                                

dignidade da pessoa humana no meio ambiente digital. In: LEITE, George Salomão; LEMOS, Ronaldo 
(Coords.), op. cit., p. 639-640).  

124 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Fundamentos constitucionais do meio @mbiente digit@l na 
sociedade da informação. In: PAESANI, Liliana Minardi (Coord.). O direito na sociedade da informação 
III . São Paulo: Atlas, 2013, p. 4-5.  

125  COELHO, Helder, op. cit., p. 76, grifos nossos.  
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1.2.1 A web 2.0 

 

 

Há farta doutrina sobre a origem à internet,126 existindo vários escritos 

reprodutores das versões mais difundidas.127 Geralmente, o enfoque do relato repousa no 

desenvolvimento de sua infraestrutura, relegando a segundo plano o papel de vários 

serviços on-line, diminuindo-se, dessa maneira, a sua importância. Esta perspectiva 

predominante difunde relatos incompletos e uma visão exacerbadamente norte-

americana.128 

 Mesmo com esta dificuldade em desenhar um quadro mais completo sobre a 

gênese da rede, a dogmática acerta quando distingue a web da internet.129 Na precisa 

definição de Lilian Edwards:  

A internet é uma colossal rede de redes projetada para levar, hospedar e 

transmitir informação ou “conteúdo”. Esta informação é distribuída, hospedada e 

                                                           
126 Assim relata Andrew Murray. “O número de histórias da internet que já foram publicadas, tanto on-line 

quanto off-line, é vasta demais para serem relacionadas”.  (MURRAY, Andrew, op. cit., p. 17, tradução 
nossa, grifos nossos). (The number of histories of the internet which have been published, both on-line 
and off-line are too great to list). Em sentido contrário à versão dominante da ARPANET ter sido 
construída como uma forma de defesa de ataque nuclear, Katie Hafner e Lyon Mattew afirmam: “Boatos 
persistiram por anos de que a ARPANET foi construída para proteger a segurança nacional no evento de 
um ataque nuclear. Foi um mito que permaneceu inconteste tempo o bastante para torná-lo aceito como 
um fato”. (HAFNER, Katie; LYON, Matthew. Where wizards stay up late: the origins of the internet. 
New York: Simon and Schuster, 1998. Documento em formato eBook (Kindle), l. 53, tradução nossa).  
(Rumors had persisted for years that the ARPANET had been built to protect national security in the face 
of a nuclear attack. It was a myth that had gone unchallenged long enough to become widely accepted as 
fact).  

127 Entre outras obras sobre a origem da internet, na literatura estrangeira, cf. (MURRAY, Andrew, op. cit, p. 
16-22). (LEINER, Barry M. et al. Brief history of the internet. Disponível em: 
<http://www.internetsociety.org/internet/what-internet/history-internet/brief-history-internet>. Acesso 
em: 01 abr. 2013). (BERNERS-LEE, Tim. Weaving the web: the original design and ultimate destiny of 
the world wide web by its inventor. With Mark Fischetti. 1st ed. New York: HarperCollins, 2000). 
(FARINHO, Domingos Soares. Intimidade da vida privada e media no ciberespaço. Coimbra: Almedina, 
2006, p 14-15).  

128 ELTON, Martin C. J.; CAREY, John. The prehistory of the internet and its traces in the present: 
implications for defining the field. In: DUTTON, William H. (Ed.), op. cit., p. 27.  

129 Na explanação de Carlos Irineu da Costa: “Note-se que a Internet é o conjunto de meios físicos (linhas 
digitais de alta capacidade, computadores, roteadores etc.) e programas (protocolo TCP/IP) usados para o 
transporte da informação. A Web (WWW) é apenas um dos diversos serviços disponíveis através da 
Internet, e as duas palavras não significam a mesma coisa”. (COSTA, Carlos Irineu da. Glossário. In: Id. 
Cibercultura. Tradução de Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Ed. 34, 1999, p. 265, grifos do autor). 
Neste sentido, cf. (MARQUES, Garcia; LOURENÇO, Martins, op. cit., p. 60). 
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guardada por intermediários online, cuja parte no empreendimento total da 

sociedade da informação se apresenta como vital.130 

 Na realidade, a internet representa um sistema conectado a várias redes de 

diversos computadores individuais, que permitem a transferência de dados digitais ou bits, 

por meio de redes.  

 Então, a internet pode ser compreendida basicamente como um sistema de 

telecomunicações para redes de computadores. Esta é a razão pela qual a internet é 

chamada de rede das redes,131 sem o esquecimento de que a inteireza de seu ser (todas suas 

camadas ou níveis) compõe o meio ambiente digital. Já a web possui significado distinto, 

ela integra apenas a camada dos aplicativos no mencionado modelo da ampulheta da 

internet (hourglass architecture), uma das partes deste complexo sistema.  

 A World Wide Web (teia - de aranha – do tamanho do mundo)132 foi concebida 

pelo cientista britânico Tim Berners-Lee, em 1989, como “Uma Sugestão para a Gestão de 

Informação” (Information Management: A Proposal)133 no CERN (Organização Europeia 

para a Pesquisa Nuclear).134 Em 12 de novembro de 1990, uma aperfeiçoada versão formal 

                                                           
130 EDWARDS, Lilian. The Fall and Rise of Intermediary Liability Online. In: EDWARDS, Lilian; 

WAELDE, Charlotte (Eds.), op. cit., p. 47, tradução nossa, grifos nossos. (The Internet is a giant network 
of networks designed to carry, host and transmit information or ‘content’. This information is distributed, 
hosted and located by online intermediaries, whose part in the entire enterprise of the information society 
is thus vital). O inciso I, do art. 5º, da lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet) 
propõe a seguinte definição para a internet: “o sistema constituído do conjunto de protocolos lógicos, 
estruturado em escala mundial para uso público e irrestrito, com a finalidade de possibilitar a 
comunicação de dados entre terminais por meio de diferentes redes”. BRASIL. Lei n. 12.965, de 23 de 
abril de 2014. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm> Acesso em: 
19 nov. 2014.   

131 MURRAY, Andrew, op. cit., p. 16.    
132 Em tradução literal realizada por Garcia Marques e Lourenço Martins, op. cit., p. 59.  
133 Segundo Tim Berners-Lee, em sua Sugestão inicial: “Esta proposta refere-se à gestão de informações 

gerais sobre aceleradores e experimentos no CERN. Ela trata das perdas de informações em sistemas 
complexos em contínua evolução, bem como apresenta uma solução calcada no sistema de hipertexto 
distribuído. (This proposal concerns the management of general information about accelerators and 
experiments at CERN. It discusses the problems of loss of information about complex evolving systems 
and derives a solution based on a distributed hypertext system). (BERNERS-LEE, Tim. Information 
Management: A Proposal. In: W3 archive 1990. Disponível 
em:<http://www.w3.org/History/1989/proposal.html>. Acesso em: 08 set. 2014. [sem paginação]). 

134 Na Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear (CERN), engenheiros e físicos examinam a estrutura 
fundamental do universo. São utilizados os maiores e complexos instrumentos científicos para o estudo 
dos elementos básicos da matéria, as partículas fundamentais. Utiliza-se o processo de fazer as partículas 
colidirem-se em uma velocidade próxima à da luz, com este processo em observação, os físicos intentam 
compreender como as partículas interagem, desvelando assim leis fundamentais da natureza. (CERN. 
About CERN. Disponível em: <http://home.web.cern.ch/about>. Acesso em: 10 set. 2014. [sem 
paginação]).  
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desta Sugestão, em coautoria com o engenheiro belga Robert Cailliau, definiu os principais 

contornos e definições da web.135 Na didática explanação de Carlos Irineu da Costa: 

Atualmente o desenvolvimento da Web é supervisionado pelo World Wide Web 
Consortium (http://www.w3.org). De forma simplificada, a Web pode ser 
descrita como um sistema de hipermídia para a recuperação de informações 
através da Internet. Na Web, tudo é representado como hipermídia (em formato 
HTML) e os documentos estão ligados através de links a outros documentos. A 
Web engloba seu próprio protocolo, HTTP, e também alguns protocolos 
anteriores, tais como FTP, gopher e Telnet.136 

Na observância de Pierre Lévy: “Sem fechamento dinâmico ou estrutural, a Web 

também não está congelada no tempo. Ela incha, se move e se transforma 

permanentemente”.137 Assim, a web, como ferramenta tecnológica da Sociedade da 

Informação, apresenta um dinamismo perene. Dessa feita é frequente na literatura 

especializada a descrição do seu desenvolvimento em fases - da web 1.0 até a web 3.0.138 

No início da web, em sua denominada versão 1.0, as webpages foram estáticas, 

em sua maioria, sendo as experiências dos internautas frequentemente resumidas em visitas 

a fóruns da internet e websites pessoais. O fluxo da informação era unidirecional, ou seja, 

os conteúdos permaneciam em servidores e eram direcionados aos usuários, similarmente a 

mídias de transmissão tradicionais. Com o advento da web 2.0, houve uma guinada nessa 

característica da web, que passou a ser fundada na interatividade.139 O conteúdo gerado 

                                                           
135 CERN. Topic. The birth of the web: where the web was born. Disponível em: 

<http://home.web.cern.ch/about/topics/birth-web/where-web-was-born>. Acesso em: 08 set. 2014. [sem 
paginação].  

136 COSTA, Carlos Irineu da, op. cit., p. 269, grifos do autor.  
137  Id. Cibercultura. Tradução de Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Ed. 34, 1999, p. 162. 
138 Duas observações devem ser destacadas: i) não há consenso sobre a definição de cada fase da web; ii) 

nesta dissertação não será desenvolvido o conceito de web 3.0, apesar de sua importância como 
tecnologia emergente. Sem sombra de dúvidas, na internet atual, a proliferação da web 2.0 foi a principal 
responsável pela disseminação na internet dos digital assets. Mesmo assim, vale mencionar um conceito 
de web 3.0 feito por Tim Berners-Lee. Segundo ele, a web 3.0 (ou web semântica) seria a web de dados 
que podem ser processados direta ou indiretamente pelas máquinas. (Id. Weaving the web: the original 
design and ultimate destiny of the world wide web. New York: Harper, 2000, p. 177). Segundo Andrew 
Murray, mais recentemente, o próprio Tim Berners-Lee admitiu que a web semântica se difere-se 
levemente da web 3.0. Apesar desta discussão conceitual, três características parecem se consolidar: i) a 
interação entre o homem e a máquina deixa de ser pela tela do aparelho, passando para uma interação 
mais natural; ii) a ideia de webpages estáticas é substituída por serviços dinâmicos e personalizados; iii) a 
inteligência artificial permitirá aos seus aparelhos e contas a aprender a suas preferências e misturar com 
os dados disponíveis para fornecer resultados individualizados. (MURRAY, Andrew, op. cit., p. 574-
576).  

139  A internet passou a ser um ambiente cada vez mais participativo, sendo o ambiente definido pelo termo 
“Web 2.0” (Tim O’Reilly) (LAIDLAW, Emily B., op. cit., p. 14). Numa definição, “A web 2.0 foi um 
termo forjado em 2003 numa sessão de brainstorming entre Tim O’Reilly e Dermot A. McCormack como 
modo de indicar um novo revival da web junto com novos conceitos como a importância da dimensão 
social, a criação de uma experiência de usuário mais rica, e uma arquitetura de participação (O’Reilly, 
2005). Vários serviços podem ser associados à web 2.0 como os blogs, os wikis, e as redes sociais”. 
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pelos usuários passou a ser primordial, de modo que as webpages tornaram-se dinâmicas e 

interativas, havendo consenso entre os especialistas de que, atualmente a web 2.0 é o atual 

modelo predominante.140   

 Segundo André Lemos e Pierre Lévy: “O desenvolvimento de comunidades e 

redes sociais on-line é provavelmente um dos maiores acontecimentos dos últimos anos, 

sendo uma nova maneira de ‘fazer sociedade’”.141 Neste contexto, grupos e comunidades 

de internautas passaram a colaborar coletivamente em assuntos de interesses comuns, 

através de uma grande variedade de ferramentas, que surgiram e impulsionaram a 

proliferação das mídias sociais, a saber, os wikis, os blogs, os social bookmarking (ou 

collaborative tagging), bem como as redes sociais (Facebook, LinkedIn ou Ning), os 

mundos virtuais (Second Life), e os agregadores de informações (Netvibes).142  

 Há ainda a observação, em estudos comportamentais, da existência do 

denominado paradoxo da privacidade (privacy paradox) em ambientes online, ou seja, a 

disparidade entre as intenções manifestadas pelas pessoas e as suas atitudes concernentes à 

                                                                                                                                                                                

(RANNENBERG, Kai et al. Glossary. In: ______; ROYER, Denis; Deuker, André (Eds). The future of 
identity in the Information Society: Challenges and opportunities. Berlin: Springer, 2009, p. 507, tradução 
nossa, grifos nossos e do autor). (Web 2.0 is a term that was first coined in 2003 at a conference 
brainstorming session between Tim O’Reilly and Dermot A. McCormack as a means to indicate a 
completely new revival of the Web along new concepts such as the importance of the social dimension, 
the creation of a rich user experience, and an architecture of participation (O’Reilly, 2005). A variety of 
services can be associated to Web 2.0 such as blogs, Wikis and online social networking).    

140 MURRAY, Andrew, op. cit., p. 104-110. A expressão web 2.0 ganhou destaque em 2004, representando 
diferentes tecnologias (blogs, redes sociais, Youtube, entre outras), as quais foram instrumentos de 
disseminação de conteúdos (textos, imagens, vídeos, etc.) na web pelos indivíduos com uma relativa 
facilidade. Ficou conhecida como a mudança revolucionária de uma web fincada numa estrutura 
organizacional estática para uma versão dinâmica voltada para as pessoas. (THELWALL, Mike. Society 
on the web. In: DUTTON, William H. (Ed.), op. cit., p. 78). A expressão beta perpétuo (perpetual beta) 
representa bem o processo iterativo de desenvolvimento da web 2.0. (ELLISON, Nicole B.; BOYD, 
Danah M. Sociality through social network sites. In: DUTTON, William H. (Ed.), op. cit., p. 161).  

141 LEMOS, André; LÉVY, Pierre. O futuro da internet: em direção a uma ciberdemocracia. São Paulo: 
Paulus, 2010, p. 101, grifos dos autores. Em visão similar, Tim Berners-Lee entende que a web é mais 
uma criação social do que técnica. (Id. Weaving the web: the original design and ultimate destiny of the 
world wide web. New York: Harper, 2000, p. 123). Os serviços de mídia digital facilitam a troca e o uso 
fluído de materiais digitais. (Băbeanu, Delia; Gavrilă, Alexandru Adrian; Mareş, Valeriva. Strategic 
outlines: between value and digital assets management. Annales Universitatis Apulensis Series 
Oeconomica, vol. 1, n. 11, p. 318, 2009).  

142 NABETH, Thierry. Identity of  Identity. In: RANNENBERG, Kai; ROYER, Denis; Deuker, André (Eds.), 
op. cit., p. 31-35. É ainda interessante destacar que as “[...] ferramentas são acessíveis, fáceis de usar e 
gratuitas. Todos os novos sistemas, como Blogger, Flickr, YahooMaps, GoogleMaps, GoogleEarth, 
Facebook, Orkut, Myspace etc., oferecem esses espaços para criação de páginas, blogs e comunidades 
sem nenhum custo ao usuário”. LEMOS, André; LÉVY, Pierre, op. cit., p. 107, grifos dos autores. Além 
disso, em geral, muitas das tecnologias inseridas no pacote do slogan web 2.0 foram criadas anos antes, 
fazendo sucesso popular anos depois. Por exemplo, as estruturas dos blogs apareceram em serviços como  
LiveJournal e Blogger, em 1999, mesmo assim o ato de blogar foi popularizado apenas em idos de 2003 e 
2004; de maneira semelhante, as origens dos sítios de redes sociais, em idos de 1997, como o Friendster, 
só chegaram ao mainstream depois. (ELLISON, Nicole B.; BOYD, Danah M., op. cit., p. 161-162). 
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proteção de suas informações digitais. Isto fica claro, por exemplo, no pouco conhecimento 

que os usuários geralmente têm em relação às tecnologias que protegem a privacidade nas 

diversas situações online, bem como no incomum uso delas.143 

  Como Rachael E. Ferrante afirma: “A sociedade fez a transição, dos dias de 

escrever cartas e revelar fotografias, para enviar e-mails e fazer uploads de fotos na rede 

com o clique de um botão”.144 Nesta realidade, ao fazer uso das ferramentas 

disponibilizadas principalmente pelas mídias sociais, as pessoas adentram em um acordo 

legal, caracterizado pelo dinamismo e complexidade, como ocorre no uso de uma conta no 

Facebook. Mesmo para pessoas com habilidades consideráveis, nos campos técnico e 

jurídico, entender todas as implicações contratuais demanda um esforço considerável.145 

 Desse modo, a digitalização crescente dos conteúdos na SI, aliada a uma maior 

circulação de produção de conteúdo dos usuários, em virtude da popularização da web 2.0, 

impulsionaram o tráfego de digital assets pelo meio ambiente digital, o que tomará uma 

dimensão mais complicada, graças à computação em nuvem (cloud computing). 

 

 

1.2.2 Computação em nuvem (Cloud Computing)  

 

 

  Na Sociedade da Informação, a tecnologia mudou de forma drástica os 

estilos de vidas das pessoas, bem como as práticas negociais, afetando quase todos os 

aspectos da sociedade, sendo certo que o uso habitual da internet por meio de algum 

aparelho146 faz parte da rotina de boa parte da população mundial, incluída a brasileira. 

                                                           
143 CAREY, Robert; BURKELL, Jacquelyn. A heuristics approach to understand privacy-protecting 

behaviors in digital social environments.  In: KERR, Ian; STEEVES, Valerie; LUCOCK, Carole (Eds.). 
Lessons from the identity trail: anonymity, privacy and identity in a network society. New York: Oxford 
University Press, 2009. Documento em formato eBook (Kindle), l. 939-950.   

144 FERRANTE, Rachael E. The relationship between digital assets and their transference at death: “it’s 
complicated”. Loyola Journal of Public Interest Law, v. 15, n. 1, p. 38, fall 2013, grifos nossos.  

145  MCCALLIG, Damien, op. cit., p. p. 113.  
146  Pode ser o uso do computador ou de qualquer outro aparelho móvel com funcionalidades similares. Cada 

vez mais comuns em nossos tempos, como os celulares, notebooks, netbooks, tablets, etc. Ian J. Lloyd 
alerta sobre as linhas tênues entre o computador e outros dispositivos: “A definição de ‘computador’ é 
fluida. Parece haver um dissenso entre os funcionários aeroportuários do Reino Unido se um tablet como 
o Ipad da Apple deveria ser tratado como um computador para passar pelo raio-x da segurança”. 
(LLOYD, Ian J. Information technology Law. 6th edition. New York: Oxford University Press, 2011, p. 
582, tradução nossa). (The definition of a ‘computer’ is, of course a fluid one and there appears, for 



49 

 

 

 

Segundo a previsão inserida num relatório da Ericsson ConsumerLab,147 por volta de 2020 

existirão 50 bilhões de dispositivos conectados ao ambiente digital.148  

 Diversos fatores contribuíram para esta realidade. O presente Capítulo desta 

dissertação tratou apenas daqueles reputados mais significativos para a posterior análise da 

problemática em torno do objeto deste estudo. Em primeiro lugar, a passagem da 

desmaterialização para a digitalização, com o crescimento da produção dos digital assets, 

usualmente armazenados nos hardwares ou em discos locais, de pequena capacidade de 

armazenamento. Em segundo lugar, a vinda da web 2.0, quando os usuários passaram a 

produzir, de maneira imensa, os DAs de todos os tipos. E, por fim, a consolidação da 

computação em nuvem (cloud computing), pela qual, dito de maneira singela, as pessoas 

passaram a “colocar”, cada vez mais, os seus conteúdos digitalizados (digital property) em 

websites.149 Na acurada observação de Pierre Lévy: 

[...] a memória e o processamento de dados por Google, Yahoo, Delicious ou 
YouTube, não ocupam mais os nossos computadores, mas imensos centros de 
registro e de cálculo de informações numéricas onde são interconectadas 
milhares de máquinas e que são distribuídos por todas as partes do planeta: as 
nuvens informáticas. Os nossos dados (correios, contatos, marcadores, 
fotografias, textos etc.) e as aplicações que permitem manipulá-los estão “em 
algum lugar” na rede e, por conseguinte, de uma certa maneira, em todo lugar.150 

                                                                                                                                                                                

example, to be disagreement between different airport operators whether a tablet machine such as the 
Apple Ipad are to be regarded as computers for the purpose of security screening). 

147  A Ericsson ConsumerLab tem mais de 15 anos de experiência no estudo dos comportamentos e dos 
valores das pessoas, incluindo a forma como elas agem e pensam sobre produtos e serviços da tecnologia 
da comunicação da informação. A Ericsson ConsumerLab fornece previsões ímpares sobre tendências do 
mercado e dos consumidores. (ERICSSON CONSUMERLAB – THE VOICE OF THE CONSUMER. 
Disponível em <http://www.ericsson.com/thinkingahead/consumerlab>. Acesso em 27 mai. 2013, [sem 
paginação], tradução nossa). (Ericsson ConsumerLab has more than 15 years’ experience of studying 
people’s behaviors and values, including the way they act and think about ICT products and services. 
Ericsson ConsumerLab provides unique insights on market and consumer trends). 

148 PERSONAL INFORMATION ECONOMY: CONSUMERS AND THE EVOLUTION OF 
COMMERCIAL RELATIONSHIPS. An Ericsson consumer insight summary report. Stockholm, 
Sweden: february, 2013, p. 4. 

149 LAMM, James D. et al. The digital death conundrum: how federal and state laws prevent fiduciaries from 
managing digital property. University of Miami Law Review, v. 68, n. 2, p. 388, 2014. Segundo 
Christopher Millard e W Kuan Hon, os usuários da “nuvem” comumente fazem uso de softwares de 
aplicações através de browsers da web, instalados em servidores remotos, os quais enviam os resultados 
pela internet. Isto significa que dispositivos relativamente simples como telefones ou tablets podem ser 
usados para acessar recursos computacionais. (MILLARD, Christopher; HON, W Kuan. Cloud 
technologies and services. In: MILLARD, Christopher (Ed.). Cloud computing law. New York: Oxford 
University Press, 2013. Documento em formato eBook (Kindle). Introdução: Cap. 1, l. 407-431).     

150 LÉVY, Pierre. Prefácio à edição brasileira: a mutação inacabada da esfera pública. In: LEMOS, André; 
______, op. cit., p. 12. As pessoas têm sido estimuladas a confiarem as suas informações aos provedores 
de serviço de computação em nuvem, com poucas garantias em torno do futuro uso delas. (MANSELL, 
Robin, op. cit., p. 114).      
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  A computação em nuvem (cloud computing) compõe-se de um serviço baseado na 

internet, o qual fornece aos usuários acesso instantâneo a recursos, softwares e informações 

armazenadas em lugar indeterminado e gerenciadas por terceiros.151  

 Pode-se entender que ela é um novo paradigma da informática, em que o foco 

passa para a prestação de serviços e para a governança da infraestrutura da computação. 

Há, inclusive, uma tendência forte dos setores públicos e privados na concentração da 

oferta de serviços, confinando a infraestrutura da informática em data centers gigantes.152  

 Em Outubro de 2011, saiu um estudo britânico denominado Generation Cloud, 

realizado pelo Centre for Creative and Social Technology (CAST) da Goldsmiths, 

University of London, que reflete o crescimento da conectividade na nuvem através de 

números. Àquela época, foi definido que os usuários britânicos possuíam, ao menos, 2.3 

bilhões de libras esterlinas em assets armazenados remotamente. Outros dados foram 

apresentados: 66% dos pesquisados usavam a tecnologia do cloud computing sem 

perceber; 53% deles têm assets valiosos lá; e, por fim, apenas 11% dos entrevistados 

planejaram, ou ao menos pretenderam, colocar os seus DAs em  disposições 

testamentárias.153 

  As suas principais características são: i) o acesso sob demanda, o aumento ou a 

redução dos recursos computacionais muda de acordo com a exigência dos usuários; ii) o 

uso pay-per-use, no qual se faz o cálculo dos pagamentos dos fornecedores na medida do 

uso dos serviços; iii) a conectividade, a qual exige um acesso aos servidores em alta 

                                                           
151 PHAM, Cindy. E-discovery in the cloud era: what’s a litigant to do? Hastings Science & Technology Law 

Journal, v. 5, n. 1, p. 142, winter 2013.  Segundo Christopher Millard e W Kuan Hon: “[...] a computação 
em nuvem é uma maneira de distribuir recursos computacionais como um serviço de utilidade por uma 
rede, geralmente a internet, com variações para baixo e para cima de acordo com as demandas dos 
usuários”. (MILLARD, Christopher; HON, W Kuan, op. cit., l. 407, tradução nossa). ([...] cloud 
computing is a way of delivering computing resources as a utility service via a network, tipically the 
Internet, scalable up and down according to user requirements). 

152 ZUFFO, Marcelo Knörich et al. A computação em nuvem na Universidade de São Paulo. Revista USP, 
São Paulo, v. 97, p. 11, mar./abr./mai. 2013. Os data centers podem ter variadas formas e tamanhos. 
Geralmente, eles abrigam milhares de servidores de computadores, interconectados em instalações 
refrigeradas, administradas por um pequeno número de funcionários, possibilitando, dessa forma, que 
diversas tarefas possam ser realizadas na internet. Há comumente três tipos de data centers: i) enterprise 
– servem a uma única entidade; ii) cloud – vendem os seus serviços a diversas companhias;  iii) 
colocation – parecidos com o anterior (cloud), são observados quando diversas empresas situam os seus 
data centers em um único local, dividindo os seus recursos, melhor aproveitando a suas potencialidades. 
(KAESTNER, Michael F. Sensible bytes: States need a new approach to justify their recruitment of 
internet data centers. William & Mary Environmental Law and Policy Review, v. 38, n. 3, p. 742-743, 
Spring 2014).  

153 PERRONE, Maria. What happens when we die: estate planning of digital assets. CommLaw Conspectus:  
Journal of Communications Law and Policy, v. 21, n. 1, p. 207, 2012.  
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velocidade, permitindo um alto tráfego de informações; iv) o compartilhamento, em que 

ocorre a partilha de infraestrutura das empresas do setor, com ganhos em escala; v) a 

abstração, segundo a qual, os clientes desconhecem o local físico de hospedagem de suas 

informações; vi) o comprometimento, com a inclusão de cláusulas específicas relacionadas 

a níveis de serviço e condições de atendimento de demandas.154 

 Existem três modelos de serviços de computação em nuvem (cloud computing): o 

Software como um Serviço (Software as a Service - SaaS), a Plataforma como um Serviço 

(Plataform as a Service - PaaS) e a Infraestrutura como um Serviço (Infrastructure as a 

Service - IaaS). O primeiro deles (SaaS) corresponde àquele modelo fornecedor de 

aplicações na nuvem para um usuário final, geralmente por meio de um portal da web. No 

segundo tipo (PaaS), também conhecido como Cloud Ware, todos os recursos necessários 

para o desenvolvimento das aplicações e serviços já se encontram na rede, sendo 

desnecessário instalar ou baixar qualquer software. Já pela derradeira forma de serviço em 

nuvem (IaaS), denominada de Resource Clouds, acontece o fornecimento às organizações 

de recursos de computação (servidores, networking, armazenamento e espaços em data 

centers).155   

 Com efeito, há preocupações em torno da disponibilidade, da integridade, e da 

conficidencialidade dos dados. Ou seja, ao contratar um serviço da nuvem (cloud services), 

os usuários devem avaliar bem os custos e benefícios, bem como os riscos quanto a seus 

dados, em conformidade com as propriedades de cada serviço disponível.156 

 Atualmente no meio ambiente digital, com a junção dos fenômenos da web 2.0 e 

da computação em nuvem (cloud computing) é que os digital assets, outrora guardados nos 

hardwares dos usuários, passaram a ser intermediados por empresas do setor tecnológico, 

especialmente por aquelas dotadas de um poderio econômico enorme, gerando relações 

                                                           
154 SANCHEZ, Otavio Prospero; CAPPELLOZZA, Alexandre. Antecedendes da adoção da computação em 

nuvem: efeitos da infraestrutura, investimento e porte. Revista de Administração Contemporânea, Rio de 
Janeiro, v. 16, n. 5, p. 651, set./out. 2012.  

155 BANSAL, Alka et al. Introduction to cloud computing. International Journal of Computers and 
Technology, v. 13, n. 8, p. 4748-4750, June 2014. O emprego do termo “como um Serviço” (as a Service) 
enfatizou a mudança no foco do setor, com a diminuição da obtenção de licenças ou produtos, seguida de 
um aumento do uso temporário dos recursos como serviços. (MILLARD, Christopher; HON, W Kuan, 
op. cit., l. 407-431).    

156 MILLARD, Christopher; HON, W Kuan. Control, security, and risk in the cloud.  In: MILLARD, 
Christopher (Ed.), op. cit., l. 673, 1015.   



52 

 

 

 

técnicas-jurídicas complexas entre estas companhias e os seus usuários,157 especialmente 

no que tange à proteção dos DAs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
157 Segundo Chris Reed, no direito inglês, os seguintes campos do direito são mais importantes nas relações 

da computação em nuvem (cloud computing): a physical property law, a law of confidence, e a contract 
law. (REED, Chris. Information ‘ownership’ in the cloud. Queen Mary School of Law Legal Studies 
Research Paper n. 45/2010, p. 5. Disponível em <http://ssrn.com/abstract=1562461>. Acesso em: 20 
Nov. 2014).  
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CAPÍTULO 2. DIGITAL ASSETS: CATEGORIA ESSENCIAL DO 

DIREITO NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 

 

 

 Nos últimos cinquenta anos o custo de armazenar bits sofreu uma queda brusca, o 

que pode ser percebido pela demonstração da diminuição do valor do MB ao longo dos 

anos: de $10.000 dólares (1956) para $ 193 dólares (1980), $45 dólares (1987), 85¢ 

centavos (1995), até alcançar irrisórios 0.02¢ centavos de dólar (2010).158   

 Juntamente a esta redução, foi constatado um aumento na velocidade dos chips de 

processamento dos computadores, seguindo-se até o presente momento a previsão feita 

pelo norte-americano Gordon Moore, contida em seu artigo “Comprimindo mais 

componentes em circuitos integrados” (Cramming more components onto integrated 

circuits), publicado na revista Electronics Magazine, em 15 de abril de 1965. Segundo esta 

máxima, também denominada Lei de Moore pela indústria tecnológica, a capacidade de 

processamento dos computadores dobra a cada dezoito meses.159   

 Assim, o papel da digitalização cresceu na vida das pessoas,160 com o 

barateamento na capacidade de armazenamento dos equipamentos eletrônicos e com o 

progresso na velocidade destes dispositivos. Não bastasse isso, na Sociedade da 

Informação, a liquidez, tão característica dos arquivos eletrônicos, tomou outra dimensão 

com a solidificação da internet e o avanço das tecnologias de comunicação em âmbito 

global. Eric Schmidt e Jared Cohen esclarecem neste sentido: 

As tecnologia de comunicação progrediram numa velocidade sem precedentes. 
Na primeira década do século XXI, o número de pessoas conectadas à internet 
em todo o mundo aumentou de 350 milhões para mais de dois bilhões. No 
mesmo período, a quantidade de usuários de telefones celulares subiu de 750 
milhões para bem mais do que cinco bilhões (e atualmente já ultrapassou a marca 
dos seis bilhões). Tais tecnologias se espalham pelos pontos mais distantes do 
planeta e, em algumas partes do mundo, em ritmo cada vez mais acelerado. Até 
2025, a maior parte da população mundial terá saído, em uma geração, da quase 
total falta de acesso a informações não filtradas para o domínio de toda a 
informação do mundo através de um aparelho que cabe na palma da mão. Se o 
ritmo atual da inovação tecnológica for mantido, a maioria da população da 

                                                           
158 MURRAY, Andrew, op. cit., p. 35, nota de rodapé 2.  
159 AGÊNCIA FAPESP. Lei de Moore ganha novo fôlego. Agência FAPESP, 21 fev. 2006.Disponível em: < 

http://agencia.fapesp.br/lei_de_moore_ganha_novo_folego/5101/>. Acesso em: 26 nov. 2014. [sem 
paginação].   

160 PERRONE, Maria, op. cit., p. 185.  
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Terra, estimada em oito bilhões de pessoas, estará on-line. Em todos os níveis da 
sociedade, a conectividade vai se tornar cada vez mais acessível e prática.161 

 Dessa feita, os digital assets proliferam na vida das pessoas. Algumas 

informações sobre dois tipos deles podem ilustrar esta mudança. Em 2011, nos Estados 

Unidos, as aquisições de música digital (digital music) ultrapassaram a vendagem de 

músicas no formato material. No mesmo rumo segue, naquele país, a indústria editorial de 

livros. No primeiro quarto de 2012, a venda de títulos, em formato eletrônico (eBooks), foi 

na ordem de $282.3 milhões de dólares, superior ao montante  de $229.6 milhões de 

dólares, gerados das aquisições de livros de capa dura (hardcover) pelos norte-

americanos.162  

 Predominantemente, os DAs online são itens de baixo valor financeiro, apesar de 

existirem alguns com alto valor agregado.163 Segundo um estudo mundial da McAfee, os 

usuários possuem, em média, uma quantia de $37.434 dólares em DAs em múltiplos 

aparelhos digitais, sendo que um terço deles não protegem todos os seus dispositivos. Estes 

assets incluíam arquivos de entretenimento, comunicações pessoais e profissionais, sendo 

que vinte e sete por cento deles foram considerados “impossíveis de recuperação”, se 

perdidos.164   

Em realidade, no discurso doutrinário estrangeiro, há diferenciação entre os DAs 

dotados de valor econômico puro (pure economic value) ou sem valores econômicos (non-

economic value). Entre os primeiros, há os nomes de domínio, virtual assets em jogos 

(frutos de horas de trabalho), textos, blogs, e fotos de celebridades inseridas em seus perfis 

em redes sociais, etc. Já os segundos, aqueles assets com valores sentimentais (sentimental 

values), podem ser representados pelos milhões de fotos inseridas no Flickr (com um alto 

valor pessoal), pelos arquivos de e-mails de uma pessoa, ou mesmo pelo fenômeno da 

                                                           
161 SCHMIDT, Eric; COHEN, Jared, op. cit., p. 12. 

162 PHELPS, Charles. More inheritable rights for digital assets. Rutgers Law Record, v. 41, p. 133-134, 2013-
2014.    

163 ROY, Michael D., op. cit., p. Beyond the digital asset dilemma: Will online services revolutionize estate 
planning. Quinnipiac Probate Law Journal, v. 24, n. 4, p. 414, 2011.  

164 MCAFEE: McAfee revela que o usuário mediano da internet possui mais de $37.000 dólares em digital 
assets desprotegidos. Disponível em: <http://www.mcafee.com/in/about/news/2011/q3/20110927-
01.aspx> Acesso em: 20 Nov. 2014. [sem paginação]. Defende-se, neste trabalho, nem sempre ser 
possível calcular economicamente determinados tipos de digital assets, especialmente daqueles 
caracterizados fortemente pelo caráter extrapatrimonial. A análise tem que ser casuística. Contudo, deve-
se observar também que, às vezes, é possível, em um mesmo objeto, serem encontrados as duas 
características: da patrimonialidade e da extrapatrimonialidade.  
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“imortalização” (memoralization) de perfis em redes sociais como o Facebook,165 entre 

outros,166 sendo que a valoração, dada aos assets pelas pessoas e empresas, altera-se ao 

longo do tempo.167  

Um número cada vez maior de pessoas, inseridas na contemporânea realidade 

digital global, de uma forma mais ou menos intensa, faz uso de e-mails, acessa perfis de 

redes sociais, envia tweets, joga online, enfim, produz e utiliza algum tipo de conteúdo 

digital (texto, foto, música, vídeo, etc.) no contexto atual da internet, marcada pela web 2.0 

e pela computação em nuvem (cloud computing).  

Verifica-se, nesse diapasão, o surgimento de uma imensa quantidade de conteúdos 

digitais das pessoas, desprovidos de manifestação material168 e de cópias (backup). Ocorre 

aí comumente o fenômeno da intermediação169 no acesso e controle dos digital assets pelas 

empresas tecnológicas, especialmente as gigantes do setor, como Facebook, Google, entre 

outras. Explicando melhor, a gerência dos digital assets, nos diversos serviços oferecidos 

pelas ferramentas da web 2.0, é realizada por meio de contas online, depois da 

concordância dos usuários com os contratos de adesão referentes a determinados 

serviços.170  

 A realidade informacional produz situações complexas, como as decorrentes do 

objeto da presente pesquisa. Como manifestação de caráter global, entende-se que os 

digital assets são uma categoria essencial do Direito pós-moderno. Torna-se necessário, 

                                                           
165 De acordo com Alessandro Hirata: “Um serviço de rede social (social networking service) é uma 

plataforma, baseada na internet, para a construção de redes sociais ou relações sociais entre pessoas que, 
por exemplo, desejam compartilhar interesses, atividades ou conexões da vida real. Tal serviço consiste 
em uma representação de cada usuário (geralmente um perfil), suas relações sociais, e uma variedade de 
serviços adicionais. […] Hoje em dia, essa definição de serviço de rede social é, na verdade, supérflua, 
uma vez que um enorme número de pessoas utiliza algum tipo desse serviço. Do mesmo modo, o seu 
melhor exemplo atinge hoje tantas pessoas por todo o mundo, que todos sabem do que se trata: o 
Facebook”. HIRATA, Alessandro. O Facebook e o direito à privacidade. Revista de Informação 
Legislativa, v. 51, n. 201, p. 18, jan./mar. 2014.   

166 EDWARDS, Lilian; HARBINJA, Edina. 'What Happens to My Facebook Profile When I Die?': Legal 
Issues Around Transmission of Digital Assets on Death. Social Science Research Network: tomorrow’s 
research today, p. 1-2.  Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=2222163>. Acesso em: 27 mar. 2014.  

167 LIPTON, Jacqueline. A revised ‘property’ concept for the new millenium? International Journal of Law 
and Information Technology, v. 7, n. 2, p. 174, 1999. 

168 KINEALY, Siobh. Night of the living data: estate law and the phenomenon of digital life afer death. 
Rutgers Business Law Review, v. 11, p. 38, spring 2014.  

169 Os intermediários nos mercados ocidentais da web 2.0 estão em sua maior parte localizados nos Estados 
Unidos. EDWARDS, Lilian; HARBINJA, Edina. Protecting post-mortem privacy: reconsidering the 
privacy interests of the deceased in a digital world. Cardozo Arts & Entertainment Law Journal, v. 32, n. 
1, p. 86, 2013.    

170 WALSH, Suzanne Brown. Coming soon to a legislature near you: comprehensive state law governing 
fiduciary access to digital assets. Charleston School of Law, v. 8, n. 3, p. 430.   
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inicialmente, compreender como o instituto é tratado pela dogmática estrangeira, 

notadamente do common çaw,171 para, em seguida, adaptá-lo às tradições e peculiaridades 

de cada sistema jurídico, no caso deste estudo, do sistema do direito civil brasileiro. 

Apenas com este enfrentamento do instituto, em âmbito doutrinário, poder-se-á abordar as 

formas necessárias para uma efetiva proteção dele.   

 Antes de ingressar nas questões concernentes aos digital assets, na visão 

construída pelos países do common law, duas imersões são bem vindas. Em primeiro lugar, 

demonstra-se que o termo indigitado é também desenvolvido em outras Ciências Sociais 

Aplicadas, com adjetivações diversas, mas em um contexto similar.  Na sequência, uma 

breve exposição é realizada sobre como a palavra asset é tradicionalmente qualificada pelo 

direito anglo-saxão.  

 

 

2.1 Os significados do termo assets em outras Ciências Sociais Aplicadas no 

contexto da Sociedade da Informação 

 

 

 As Ciências da Administração, da Economia, e da Contabilidade também 

empregam a palavra assets em seus respectivos campos de análise. Em geral, dão ênfase à 

característica da imaterialidade dos assets na Economia da Informação, com a adoção 

frequente de alguma adjetivação ao vocábulo. 

                                                           
171 Especialmente dos sistemas jurídicos da Inglaterra e dos Estados Unidos. No esclarecimento de Tomás 

Olcese acerca das acepções possíveis do termo ante a realidade inglesa: “O termo common law, tal como 
aparece em muitos manuais de direito comparado e história do direito, na verdade comporta vários 
sentidos. Ele pode referir-se tanto ao sistema de direito surgido e desenvolvido na Inglaterra a partir do 
século XI, quanto ao direito desenvolvido e aplicado exclusivamente pelos tribunais reais da Inglaterra. 
Pode-se dizer que, conceitualmente, a relação entre essas duas acepções seja de generalidade e 
especificidade. No que diz respeito à origem histórica da locução common law cabe ressaltar que os 
juristas ingleses se apropriaram do termo ius commune, que já era utilizado no século XIII pelos 
canonistas na Inglaterra em referência ao direito da Igreja Católica, para indicar o conjunto de normas 
costumeiras gerais válidas em todo o território inglês, distintas da legislação (statutes), do costume local 
(local custom) e das prerrogativas reais (royal prerrogatives). Daí que hoje se possa dizer que os 
significados dos termos ius commune e common law não se confundem”. (OLCESE, Tomás, op. cit., p. 8-
10, grifos do autor).   
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 Alguns pesquisadores de contabilidade utilizam a expressão intangible assets172 

com o intuito de destacar aqueles assets responsáveis pelo crescimento e riqueza das 

economias modernas, desprovidos de uma forma física ou financeira. São exemplos: as 

patentes, as drogas da bioengenharia, as marcas, as alianças estratégicas, as listas de 

clientes, e a corrente de fornecimento da internet.173 Segundo Marcelo Monteiro Perez e 

Rubens Famá:  

[...] o inevitável processo de globalização das economias e as facilidades criadas 
pelo comércio eletrônico intensificaram a competição entre as empresas a 
diferenciarem-se de seus concorrentes. Atualmente, velha economia e nova 
economia se consolidam e convergem para uma única economia, bem diferente 
das anteriores. Nesse cenário, as organizações buscam novas formas de geração 
de valor, procurando a melhor interação entre ativos tangíveis e intangíveis.174  

As Ciências Econômicas seguem linha semelhante. Seriam intangible assets, de 

acordo com o economista Leonard Nakamura, os direitos autorais, as patentes, os nomes de 

marca, bem como as marcas registradas. Segundo ele, os investimentos das empresas nos 

intangible assets são iguais ou superiores àqueles engendrados nos tangible assets.175  

De um ponto de vista puramente econômico, inexiste base teórica para a distinção 

entre os investimentos realizados nos nas duas espécies, já que ambas são fontes de 

possíveis benefícios econômicos para as empresas. Aliás, os economistas conceituam um 

                                                           
172 As expressões tangible e intangible, neste subcapítulo, são referidas em seu significado contábil, não são 

utilizadas em seu sentido jurídico.   
173 HAND, John; LEV, Baruch. Introduction and overview. In: ______ (Eds.). Intangible assets: values, 

measures, and risks. New York: Oxford University Press, 2011, p. 1. A maioria dos pesquisadores 
entendem que o intangible assets são aqueles recursos imateriais capazes de conceder uma vantagem 
competitiva à empresa  no mercado. Como a capacidade de inovação da empresa, o seu know-how, as 
suas patentes, tecnologias, etc. (DUMITRESCU, Adriana-Sofia. Intangible assets: are these resources 
sufficiently visible and properly controlled? Accounting and Management Information Systems, v. 11, n. 
4, p. 548, 2012). Segundo algumas diretrizes da Contabilidade, os intangible assets devem apresentar as 
seguintes características: i) identificáveis (identifiability) – individualmente como as patentes, os 
copyrights, etc; ii) liberdade nas formas de aquisição (manner of acquisition) – podem ser adquiridos de 
diversas maneiras, por desenvolvimento interno ou externo, sigularmente ou em grupo, ou em 
combinações negociais; iii) duração limitada ou ilimitada (determinate or indeterminate life) – tanto as 
patentes quanto os copyrights duram certo período de tempo, ao contrário de outros, como os custos 
operacionais, os processos sigilosos, etc; iv) transferíveis (transferability) – os direitos de uma patente ou 
de uma marca registrada podem ser cedidos. (SEETHAMRAJU, Chandrakanth. The relevance of 
trademarks. In: HAND, John; LEV, Baruch (Eds.), op. cit., p. 231.  

174 PEREZ, Marcelo Monteiro; FAMÁ, Rubens. Ativos intangíveis e o desempenho empresarial. Revista 
Contabilidade & Finanças, v. 17, n. 40, p. 8, 2006. Deve ser esclarecido que os autores traduzem tangible 
e intangible assets como “ativos tangíveis e intangíveis”.   

175  NAKAMURA, Leonard. A trillion dollars a year in intangible investment and the new economy. In: 
HAND, John; LEV, Baruch (Eds.), op. cit., p. 19-20. Embora haja consenso de que a economia da 
informação seja diversa da antiga, há incompreensão entre os economistas e os empresários acerca das 
características fundamentais destas mudanças. Sabe-se, entretanto, que o enfoque passou para novas 
concepções, como os assets suaves (soft assets) e o conhecimento (knowledge). (ROMER, Paul. The soft 
revolution: achieving growth by managing intangibles. In: HAND, John; LEV, Baruch (Eds.), op. cit., p. 
67).  
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investimento como intangible quando os gastos não estão atrelados a uma forma física, 

podendo proporcionar benefícios em longo prazo.176 

 Max H. Boisot, professor de Administração Estratégica da ESADE em Barcelona, 

qualifica os assets pelo conhecimento, ou melhor, nomeia-os e analisa-os como knowledge 

assets. Para ele, em diversas áreas, o conhecimento se tornou mais valorizado de que o 

próprio substrato físico que o carrega, logo, deve ser observado como um asset por si só, e 

não apenas como um aprimoramento de outros tipos de assets. A concepção do 

conhecimento como um asset não é nova. Os alquimistas do século XVI, por exemplo, 

expediam esforços para proteger os segredos de sua arte. A novidade agora é que os 

knowledge assets constituem a base fundamental das economias pós-industriais.177 Dessa 

feita, a Ciência da Administração consiste em aperfeiçoar a aplicação dos recursos do 

conhecimento (knowledge) das empresas.178  

 Pode ser percebido que os assets, assim denominados pela língua inglesa, 

possuem importância e atraem os olhares especializados, e críticos, de outras Ciências 

Sociais, além do Direito na era da informação. Qualificados ora como intangible assets, 

por economistas ou contadores, ou, em outros momentos, como knowledge assets, por 

administradores, a economia da informação impõe um olhar renovado sobre concepções 

antigas. Daí a necessidade da adjetivação, da qualificação do fenômeno dos assets, o que 

ocorre na presente pesquisa sob o prisma jurídico – digital assets. 

As análises destas Ciências Sociais, estranhas às Ciências Jurídicas, sobre os 

assets (como intangible assets e knowledge assets), mesmo que de maneira breve, 

complementam e enriquecem o olhar científico sobre as nuances destes na Sociedade da 

Informação, sob a ótica jurídica. 

 

                                                           
176 SĂCUI, Violeta; SALA, Diana. Economic properties of intangible assets. The value paradox. Review of 

International Comparative Management, v. 13, n. 5, p. 795, Dec. 2012.   
177 BOISOT, Max H. Knowledge assets: securing competitive advantage in the information economy. New 

York: Oxford University Press, 2010, p. 2-3. Os knowledge assets são não corpóreos (non-tangible). 
Dificilmente eles estão incluídos nos balancetes das empresas, apesar da sua influência sobre o valor de 
mercado delas. (O’DONOGHUE, Nathan; CROASDELL, David T. Vine: the Journal of Information and 
Knowledge Management Systems, v. 39, n. 4, p. 299, 2009). Além disso, os knowledge assets são 
dotados de complexidade e dinamismo. Em verdade, as empresas para obterem mais lucros com eles, 
devem tratá-los de acordo com o seu estágio de desenvolvimento. Especialmente, na interação deles com 
os recursos físicos, tecnológicos e organizacionais da companhia. (FREEZE, Ronald D.; KULKARNI, 
Uday. Knowledge management capability: defining knowledge assets. Journal of Knowledge 
Management, v. 11, n. 6, p. 101, 2007).  

178 DEKKER, R.; HOOG, R. de. The monetary value of knowledge assets: a micro approach. Expert Systems 
with Applications, v. 18, n. 2, p. 111, Feb. 2000.   
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 2.2 As definições tradicionais do vocábulo assets no direito anglo-saxão 

 

 

A busca de precisas definições é um dever daqueles que se embrenham na arte de 

definir determinado objeto de pesquisa, portanto, definir corretamente os digital assets é 

um encargo científico imprescindível desta dissertação.179 A priori, entretanto, como ponto 

de partida, mostra-se necessário compreender o significado do vocábulo inglês assets, em 

seu uso jurídico clássico, nos sistemas da tradição inglesa180 e norte-americana.  

Neste instante, não será analisada a terminologia composta de duas palavras, quais 

sejam, digital assets, empregadas pela doutrina alienígena da common law. Pelo contrário, 

serão demonstradas somente algumas das suas significações possíveis na prática daquele 

sistema jurídico, já que, como será demonstrado adiante, o termo assets é dotado de 

polissemia.181  

                                                           
179 Deve-se estar atento à ressalva feita por Tercio Sampaio Ferraz Junior: “Os juristas sempre cuidam de 

compreender o direito como um fenômeno universal. Nesse sentido, são inúmeras as definições que 
postulam esse alcance. [...] Há algo de humano, mas sobretudo de cultural nessa busca. A possibilidade de 
se fornecer a essência do fenômeno confere segurança ao estudo e à ação. Uma complexidade não 
reduzida a aspectos uniformes e nucleares gera angústia, parece subtrair-nos o domínio sobre o objeto”. 
(FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao estudo de direito: técnica, decisão, dominação. 3. ed. 
São Paulo: Atlas, 2001, p. 34, grifos do autor).  

180 Dois esclarecimentos devem ser feitos de antemão: i) apesar do uso do termo Sistema Legal inglês, neste 
texto, tecnicamente o correto seria falar em Sistema Inglês e do País de Gales. Na verdade a terminologia 
correta é o Sistema legal da Inglaterra e do País de Gales (Legal System of England and Wales); ii) 
analisar o Sistema Legal da Inglaterra e do País de Gales não significa examinar o sistema legal do Reino 
Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte (United Kingdom of Great Britain and Nothern Ireland) 
como um todo necessariamente, uma vez que o Reino Unido também é formado pela Escócia e pela 
Irlanda do Norte. Explica-se: o Parlamento de Westminster mantém o status de Parlamento do Reino 
Unido, sendo que os instrumentos da devolution expressamente mantém o direito de Westminster de 
aprovar legislação a ser aplicada na Escócia e na Irlanda do Norte também, ou seja, em todo Reino Unido. 
Isso é conhecido como o instituto da extent. Se uma lei parlamentar (Act of Parliament) é silente em 
relação a sua extent (não existe uma section dentro da Act que trata da sua extent), ela só deverá ser 
aplicada na Inglaterra e no País de Gales, excluindo a Escócia e a Irlanda do Norte. Mas, se houver 
menção expressa em uma section específica ocorrerá a extent, e, consequentemente, a legislação será 
aplicada no Reino Unido de forma ampla. Por fim, deve ser ressaltado também que tanto a Escócia quanto 
a Irlanda do Norte possuem sistemas jurídicos próprios, e poderes legiferantes próprios. (GILLESPIE, 
Alisdair A. The English Legal System. 3rd ed. New York: Oxford University Press, 2011, p. 2-5). Além 
disso, recentemente a Escócia votou em referendo contra a sua independência do Reino Unido. 
(SCOTTISH referendum: Scotland votes ‘No’ to independence. BBC News Scotland, 19 Sept. 2014. 
Disponível em: < http://www.bbc.com/news/uk-scotland-29270441>. Acesso em: 24 Nov. 2014. [sem 
paginação]).  

181 No Black’s law dictionary, há definições de quarenta e três termos derivados do vocábulo asset, sete deles 
no plural (assets by descent, assets entre man, assets in hand, assets per descent, commercial assets, net 
assets, net quick assets) e trinta e seis deles no singular: accrued asset, admitted asset, appointive asset, 
asset under management, business asset, capital asset, current asset, dead asset, earning asset, equitable 
asset, financial asset, fixed asset, flawed asset, frozen asset, hard asset, hidden asset, illiquid asset, 
individual asset, intangible asset, junk asset, legal asset, liquid asset, mass asset, new asset, nominal 
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No inglês arcaico, assets era comumente escrito como asseth, possuindo 

vocábulos correspondentes na língua francesa assez,182 e no latim satis (suficiente, em 

português).183 Singularmente, a palavra asset pode denotar: i) um item de valor pertencente 

a alguém -“an item that is owned and has value”; ii) as entradas de um balancete 

apresentando os bens disponíveis, como o numerário, o estoque, os equipamentos, os 

imóveis, as contas a receber, e o fundo de comércio - “The entries on a balance sheet 

showing the items of property owned, including cash, inventory, equipment, real estate, 

accounts receivable, and goodwill”; iii) todo o patrimônio de uma pessoa disponível para o 

pagamento de dívidas, nos casos de falência, ou de partilha, nos de falecimento - “All the 

property of a person (esp. A bankrupt or decesed person) available for paying debts or for 

distribution”.184  

Similarmente ao primeiro sentido no singular exposto acima, os assets, no plural, 

de forma simples e objetiva, podem ser definidos como bens de valor.185 Esta definição, 

contudo, não aflora todo o rico significado abarcado pelo termo, intrinsecamente ligado ao 

Direito, em seus diversos ramos, de modo que cabe, de maneira sucinta, apresentar as 

corriqueiras utilizações da palavra no contexto de algumas dessas áreas. 

Em primeiro lugar, podem estar atrelados ao Direito das Sucessões, como os: 

[...] bens ou o espólio do falecido, sujeito, pelo direito, ao pagamento de seus 
débitos e de seus legados. São denominados assim, já que são suficientes para 
tornar o testamenteiro, ou administrador, responsável frente aos credores e 
legatário, à medida da extensão dos bens ou do espólio.186  

                                                                                                                                                                                

asset, nonadmitted asset, nonprobate asset, personal asset, premarital asset, probate asset, quick asset, 
real asset, tangible asset, toxic asset, troubled asset, e wasting asset. (GARNER, Bryan A. (Ed.). Black’s 
law dictionary. 10 ed. Saint Paul (Minn.): West/Thomson Reuters, 2014, p. 140-141).  

182 Em português, assez significa bastante, assaz. Langenscheidt dicionário universal Francês: Francês- 
Português; Portugês-Francês. Berlim: Langenscheidt, 1987, p. 24. 

183 OPPÉ, A. S. Wharton’s Law lexicon: forming an epitome of the laws of England under statute and case 
law, and containing explanations of technical terms and phrases ancient, modern, and commercial, with 
selected titles relating to the Civil, Scots, and Indian law. 14th edition.  London: Stevens and sons, 1938, 
p. 87.  

184 Todas as expressões acerca da palavra asset, no singular, acima mencionadas são desta referência. 
GARNER, Bryan A. (Ed.), op. cit., p. 140, tradução nossa.  

185 Na definição da nova Encyclopaedia Britannica: “assets, property of value”. (The new encyclopaedia 
britannica: in 30 volumes. 15th edition. Chicago: Encyclopaedia Britannica, 2005. 1 v., p. 594).  

186 WEBSTER, Noah. Webster’s new twentieth century dictionary of the English language unabridged. 
Revised by the publisher’s editorial staff under the supervision of Harold Whitehall. Cleveland and New 
York: The world publishing company, 1952, p. 108, tradução nossa. (The goods or estate of a deceased 
person, subject by law to the payment of his debts and legacies; so called because sufficient to render the 
executor or administrator liable to the creditors and legatees, so far as such goods or estate may extend).  
Neste mesmo sentido de que assets é a expressão legal para fazer referência à property do de cujus. 
(CRABB, George. The law of real property in its present state: practically arranged and digested in all its 
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Os assets são os bens do falecido que servem como pagamento dos débitos ou dos 

legados do de cujus,187 eles são também denominados Assets per Descent188 ou Bens de 

Herança.189  

Sob a ótica sucessória, podem ter uma natureza real (real assets) ou pessoal 

(personal assets).  Os real assets são constituídos pelos imóveis transmitidos ao herdeiro, 

sujeitos às obrigações do predecessor. Por sua vez, os personal assets abrangem o dinheiro, 

ou os bens, do de cujus, que ficam a cargo do testamenteiro, ou do administrador, que são 

responsáveis pela arrecadação e conversão destes bens em dinheiro.190  

 Antes de 1925, na Inglaterra, os assets eram divididos em duas classes: legal 

(legal) e equitativo (equitable) para a administração do espólio dos assets do falecido. Os 

legal assets compreendiam toda a propriedade administrada por um representante 

intitulado virtute officii. Este era demandado, por meio de uma ação, pelo credor do morto, 

sendo que deveriam ser seguidas regras de prioridade no pagamento dos legal assets.  

Diferentemente, nos equitable assets, o pagamento do fundo seria realizado sem o 

beneficio de ordem, ou seja, só ocorreria o pagamento por uma sentença, ou determinação 

de um tribunal de equidade.191 

                                                                                                                                                                                

branches, including the very latest decisions of the courts. I. Philadelphia: T. & J. W. Johnson, 1846. 1 
vol., p. 33). 

187 OPPÉ, A. S., op. cit., p. 87.    
188 Em definição semelhante assets são “aquela porção do espólio do ancestral sucessível ao seu herdeiro que 

seja suficiente para se cobrar dele, proporcionalmente, os débitos contratados por seu ancestral.” 
(SHUMAKER, Walter A.; LONGSDORF, George Foster. The cyclopedic law dictionary: comprising the 
terms and phrases of American jurisprudence, including ancient and modern common law, international 
law, and numerous select titles from the civil law, the French and the Spanish law, etc., etc. Chicago: 
Callaghan and Company, 1912, p. 70, tradução nossa). (That portion of the ancestor’s estate which 
descends to the heir, and which is sufficient to charge him, as far as it goes, with the specialty debts of his 
ancestors).  Também em sentido similar, os assets são: “[…] em direito, estritamente a propriedade de um 
devedor nas mãos de seu representante suficientes para a satisfação de seus credores e de seus legatários.” 
(MCDANNALD, A. H. (editor in chief). The encyclopedia Americana. In thirty volumes. New York: 
Americana Corporation, 1945. 2 v., p. 422, tradução nossa). ([…] in law, strictly the property of a debtor 
in the hands of his representative sufficient for the satisfaction of his creditors or legatees). No mesmo 
sentido, cf. (GARNER, Bryan A. (Ed.), op. cit., p. 140.  

189 MELLO, Maria Chaves de. Dicionário jurídico português-inglês –inglês-português. Portuguese-English – 
English-Portuguese – Law Dictionary.  9 ed., ver., atual. e ampli. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 
Método, 2009, p. 587. 

190 WEBSTER, Noah, op. cit., p. 108.    
191 Com efeito, esta distinção dos assets foi abolida por um ato legislativo em 1925. (OPPÉ, A. S., op. cit., p. 

87). Em sentido semelhante, sobre a diferença entre os equitable assets e os legal assets. Os equitable 
assets apenas podem ser obtidos por meio de uma Corte de Equidade com a divisão simultânea dos 
créditos entre todos os credores. Já os legal assets constituem-se em um fundo de pagamento de débitos, 
com o respeito a uma prioridade legalmente definida. (SHUMAKER, Walter A.; LONGSDORF, George 
Foster. op. cit., p. 70).  
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 O termo assets também está incorporado na linguagem do campo do Direito 

Empresarial. Em uma empresa, os assets podem ser os imobilizados (ativos fixos), ou 

correntes (de giro).192 Formam o patrimônio completo de todos os tipos de pertences de um 

empresário ou de uma sociedade empresarial,193 servindo como garantia aos credores no 

caso de falência.194  

 Há, ainda, uma faceta dos assets atrelada ao Direito de Família, são os 

denominados family assets que podem ser entendidos como um bem (property) adquirido 

individualmente por um dos cônjuges, ou pelo casal, após o matrimônio, para ser usado em 

benefício da família como um todo. São exemplos comuns de family assets a residência 

conjugal, os móveis, e o carro. No Direito Inglês, não existe um corpo específico de leis 

que trate desses tipos especiais de assets, sendo que as Cortes possuem orientações 

flexíveis no caso da dissolução do matrimônio.195  

Por fim, faz-se necessário ressaltar que os assets podem ser corpóreos (physical 

property) ou incorpóreos (dotados de um valor monetário), e, ainda, pertencer a uma 

pessoa jurídica ou natural.196 Na língua portuguesa, em sentido lato e jurídico, os assets 

podem ser compreendidos pelos seguintes vocábulos: bens, propriedades, ativo, haveres, 

bens do ativo.197  

                                                           
192 LAW, Jonathan; MARTIN, Elizabeth A. (Eds.). A dictionary of Law. 7th edition. Oxford: Oxford 

University Press, 2009, p. 44. Podem ser dados alguns exemplos de doutrinadores que empregam o termo 
assets no sentido empresarial. Victor Morawetz, por exemplo, utiliza-o em sua explicação sobre o 
instituto das ações (shares) nas empresas.  (MORAWETZ, Victor. A treatise on the law of private 
corporations. 2 ed. Boston: Little, Brown, and Company, 1886. 1 v., p. 218). Por sua vez, George 
Stephen também faz uso da terminologia ao tratar do tema da falência. (STEPHEN, George. The 
principles of commerce and commercial law: explained in a course of lectures delivered by Sir George 
Stephen, barrister-at-law. London: John Crockford, 29, Essex Street, Strand, 1853, p. 243-244). 
Finalmente, Joseph Story também menciona o vocábulo, quando trata de problemas relacionados à 
sociedade, especificamente a falência de sócio. (STORY, Joseph. Commentaries on the law of 
partnership, as a branch of commercial and maritime jurisprudence, with occasional illustrations from 
the civil and foreign law. Boston: Little, Brown and Company, 1859, p. 574). 

193  WEBSTER, Noah, op. cit., p. 108.   
194 OPPÉ, A. S. op. cit., p. 87. Em definição de 1833, commercial assets seriam: “O agregado de bens 

disponíveis, estoque de revenda, numerário, e outros bens pertencentes a um comerciante”. (GARNER, 
Bryan A. (Ed.), op. cit., p. 140, tradução nossa). (The aggregate of available property, stock in trade, 
cash, and other assets belonging to a merchant).    

195 LAW, Jonathan; MARTIN, Elizabeth A. (Eds.), op. cit., p. 225. Vale destacar ainda que a descrição em 
torno da palavra assets não é exaustiva na presente dissertação, existindo a aplicação dela em outras 
especialidades do Direito do common law. No Direito Tributário, os assets são compreendidos como bens 
(em todas as suas formas), quando da cobrança de impostos sobre os ganhos de capital. (WEBSTER, 
Noah, op. cit., p. 44-45).  

196  Ibid., p. 44.   
197 MELLO, Maria Chaves de, op. cit., p. 587.  



63 

 

 

 

Os diferentes conceitos tradicionais de assets nos sistemas inglês e norte-

americano, brevemente expostos, hão de servir como base, e também ponto de partida, 

para a explanação do significado da terminologia digital assets proposta pela doutrina 

contemporânea.  

 

 

2.3 Estado da arte dos digital assets na dogmática anglo-saxã: análises críticas 

à literatura existente 

 

 

Atualmente, em língua inglesa, parte da dogmática, especializada em estudos 

focados na interseção entre Direito e Tecnologia, destaca a relevância da existência, 

principalmente para as pessoas naturais,198 na Sociedade da Informação, dos denominados 

digital assets (DA) com ênfase nos conflitos gerados no âmbito do Direito Civil 

Sucessório. Este assunto é extremamente incipiente, tanto em investigações científicas199 

                                                           
198  Reconhece-se também a importância dos digital assets para as pessoas jurídicas. No caso das empresas, 

Jamie P. Hopkins destaca: “O valor da empresa não está atrelado apenas aos funcionários, às mercadorias 
físicas, e aos bens imóveis, mas abrange uma ampla gama de digital assets.” HOPKINS, Jamie P. 
Afterlife in the cloud: managing a digital estate. Hastings Science and Technology Journal, v. 5, n. 2, p. 
215, summer 2013, tradução nossa, grifos nossos. (A company's value is no longer just linked to 
employees, physical goods, and property, but now encompasses a vast array of digital assets).  

199 As construções teóricas no mundo jurídico anglo-saxão ainda estão em elaboração teórica em alguns 
Programas de Pós-Graduação. Com financiamento da Horizon Digital Economy Hub (Nottingham), em 
estudo precursor, pode-se mencionar a pesquisa realizada por Edina Harbinja na Universidade de 
Strathclyde, em Glasgow (Reino Unido), para a obtenção do título de Doctor of Philosophy (PhD), ainda 
não finalizada.  (UNIVERSITY OF STRATHCLYDE, HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES. Alunos 
atuais de PhD. Disponível em: 
http://www.strath.ac.uk/internetlaw/staffandassociates/currentphdstudents/. Acesso em: 02 out. 2014. 
[sem paginação]). Em investigação similar, há a pesquisa de Damien McCallig, na Faculdade de Direito 
da National University of Ireland (NUI) Galway, intitulada: The Law of Digital Remais: Reconciling the 
dignity and interests of the deceased with those of the living, financiada pelo Irish Research Council 
(IRC). (NUI GALWAY, SCHOOL OF LAW. Pesquisas dos alunos de PhD: Sr. Damien McCallig. 
Disponível em: <http://www.nuigalway.ie/business-public-policy-law/school-of-
law/research/phdstudents/damienmccallig/> Acesso em: 02 out. 2014).  Segundo Gerry W. Beyer e 
Naomi Cahn: “[...] aqueles, que trabalham no mundo do digital asset estão no estágio inicial na 
determinação de como ferramentas de planejamento estatal afetam contas on-line e outros tipos de digital 
assets”. (BEYER, Gerry W.; CAHN, Naomi. When you pass on, don’t leave the passwords behind. 
Probate & property: a publication of the real property, trust and estate law section – American bar 
association, v. 26, n. 1, p. 41, janeiro/fevereiro 2012. Disponível em: < 
http://www.americanbar.org/publications/probate_property_magazine_2012/2012/january_ 
february_2012/article_beyer_cahn_planning_for_digital_assets.html>. Acesso em: 15 abril 2013, 
tradução nossa). ([...] those who work in the digital asset world are at the beginning stages of determining 
how conventional estate planning tools affect on-line accounts and other types of digital assets).  
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quanto na práxis jurídica,200 mesmo em países precursores na área tecnológica, como os 

Estados Unidos e o Reino Unido.  

Fica a impressão de que se despertou para a produção legislativa penal de algumas 

questões mais sensíveis surgidas na Era da Informação, mas não se atinou pari passu para 

a imprescindibilidade da elaboração de leis cíveis para harmonizar situações igualmente 

relevantes, envolvendo os DAs. Por exemplo, todos os cinquenta Estados norte-americanos 

já promulgaram alguma legislação estadual penal sobre o acesso não autorizado a sistemas 

de computadores ou a dados pessoais, o que é extremamente importante. Apesar destas leis 

estaduais, em geral, terem concedido tutela penal contra a fraud201 e o identity theft,202 elas 

simultaneamente provocaram um efeito inibidor aos fiduciaries,203 quando estes buscam 

seguir as suas obrigações cíveis sucessórias.204 Em outras palavras, o vácuo legislativo dos 

                                                           
200 Atualmente, é praticamente inexistente reported case law em processos de inventários sobre o acesso e 

distribuição dos diferentes tipos de digital assets.  (HAWORTH, Samantha D. Laying your online self to 
rest: evaluating the Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act. University of Miami Law Review, v. 
68, n. 2, p. 538, winter 2014). No âmago do sistema da common law encontra-se o sistema da stare 
decisis ou precedente. As propostas básicas desta doutrina são as seguintes: i) um case normalmente deve 
ser abordado da mesma forma que outro semelhante foi tratado em momento anterior pelas Cortes; ii) O 
Direito só pode ser modificado com o devido respeito à hierarquia dos tribunais. (GILLESPIE, Alisdair 
A. The English Legal System. Third edition. New York: Oxford University Press, 2011, p. 62). Questões 
de fato não constituem precedentes, apenas questões de direito, já que a decisão acerca de fatos sempre é 
singular. (MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 2 ed. rev. e atual. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2011, p. 110). A case law é extremamente importante no common law norte-americano. 
Ler, analisar e sintetizar case law são aspectos cruciais da prática e do estudo do Direito nos Estados 
Unidos. A doutrina da stare decisis é estabelecida de maneira sólida nos Estados Unidos, mas é um 
fenômeno complexo, mais conhecido por ser uma arte do que propriamente uma ciência. Como a stare 
decisis será empregada num determinado case é, em grande parte, um produto de discricionariedade 
judicial. (FINE, Toni M. An introduction to the anglo-american legal system. The global law collection. 
Madrid: Thomson/Aranzadi, 2007, p. 16, 67).  

201 Fraud é uma “[...] deturpação dolosa ou ocultação dolosa de um fato material para induzir terceiro para 
agir em seu detrimento”. GARNER, Bryan A. (Ed.), op. cit., p. 775. ([…] knowing misrepresentation or 
knowing concealment of a material fact made to induce another to act his or her detriment).  

202 Identity theft constitui-se na obtenção ilícita e no uso de informações de identificação de terceiro com 
intenção fraudulenta. Neste crime, alguém usurpa as informações pessoais de terceiro, como números de 
contas bancárias ou números de licenças de motoristas, e utiliza tais dados para enganar outros em busca 
de ganho financeiro. Ibid., p. 863. O identity theft não corresponde à mera fraude de cartão de crédito, 
quando o criminoso furta, usando posteriormente o cartão de crédito de outrem. No crime de identity 
theft, o delinquente obtém a informação pessoal de terceiro, utilizando-a de várias maneiras fraudulentas, 
representando o papel da vítima em seus golpes. (SOLOVE, Daniel J, op. cit., p. 110).   

203 Ocorre o fiduciary quando “alguém que deve agir em benefício de terceiro em todos os assuntos 
concernentes à relação entre eles; é alguém que tem o dever de boa-fé, lealdade, devido cuidado, e 
transparência”. GARNER, Bryan A. (Ed.), op. cit., p. 743, tradução nossa. (Someone who is required to 
act for the benefit of another person on all matters within the scope of their relationship; one who owes to 
another the duties of good faith, loyalty, due care, and disclosure […]). Na situação sucessória exposta, é 
o heir, ou melhor, a pessoa que herda a real ou personal property, no common law, seja por testamento 
ou não (intestado). GARNER, Bryan A. (Ed.), op. cit., p. 839.  

204 HENNIG, Gene H. Supplement to the May 31, 2011, Project Proposal for a uniform law. Lista de esboços 
mantida pela ULC para a discussão da Fiduciary Access to Digital Assets Draft, Minneapolis, p. 2, 5 
July 2011. Disponível em: 
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Estados norte-americanos, junto às legislações penais vigente nestes Estados acabou por 

dificultar a legítima ação nesta situação sucessória, qual seja, a gestão dos digital assets do 

falecido pelos fiduciaries.205  

Questões como esta passaram a atrair o olhar da doutrina, e impulsionaram o 

surgimento de outras a serem enfrentadas: i) qual a melhor definição de digital assets?; ii) 

quais os tipos de DAs existentes?; iii) existe apenas uma nomenclatura existente na 

literatura?; iv) qual seria a sua natureza jurídica?; v) há características próprias a serem 

destacadas? vi) a doutrina elaborou alguma classificação para os DAs?; vii) quais as 

deficiências e insuficiências da common law sobre a matéria? 

Na literatura jurídica brasileira, desconhece-se texto que trata especificamente dos 

digital assets,206 seja na perspectiva do adequado enquadramento deles em um instituto da 

teoria geral do direito civil brasileiro, da sugestão de uma solução jurídica apropriada para 

a transmissão causa mortis deles, ou, ainda, no enfoque próprio dos direitos de 

personalidade.  

Diverge-se, no presente estudo, do enfoque principal dado pelos estudos 

estrangeiros, qual seja, propor o melhor tratamento jurídico a ser dado aos digital assets 

quando do falecimento da pessoa. Sem sombra de dúvidas, daqueles207 há em comum a 

observação, análise e crítica do fenômeno.  

                                                                                                                                                                                

<http://www.uniformlaws.org/shared/docs/Fiduciary%20Access%20to%20Digital%20Assets/2011jul5_D
igitalAssets_Hennig%20Proposal%20Supplement.pdf> Acesso em: 21 Oct. 2014.  

205 Tampouco, há produção legislativa cível conhecida sobre o tema no sistema jurídico do Reino Unido.    
206 Há estudos geralmente mais envolvidos com o aspecto da privacidade na Sociedade da Informação. Cf., 

entre outros: (DONEDA, Danilo. Da privacidade à proteção de dados pessoais. Rio de Janeiro: Renovar, 
2006); (LEONARDI, Marcel. Tutela e Privacidade na Internet. São Paulo: Saraiva, 2012); 
(LIMBERGER, Têmis. O direito à intimidade na era da informática: a necessidade de proteção dos 
dados pessoais. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2007; MENDES, Laura Schertel. 
Privacidade, proteção de dados e defesa do consumidor: linhas gerais de um novo direito fundamental. 
São Paulo: Saraiva, 2014).  

207 A maior parte da dogmática analisada é de origem britânica ou norte-americana, mesmo assim existem 
estudos oriundos de outros países, como do Canadá. Adotou-se, neste trabalho, uma exposição doutrinária 
com a mescla dos textos dos diferentes sistemas legais, já que os próprios escritos fazem este diálogo 
constante. Por exemplo, os textos britânicos mencionam e são influenciados pelos norte-americanos, e 
vice-versa. Todavia, não é olvidado que os sistemas jurídicos são distintos, apesar de pertencentes à 
mesma tradição jurídica. Não é por outro motivo que Toni Fine denomina o sistema jurídico norte-
americano de Anglo-American legal system, ou Sistema Legal Anglo-Americano, em virtude das suas 
raízes com o English common Law (common law inglesa). (FINE, Toni M, op. cit., p. 15). De maneira 
assemelhada ao direito inglês e norte-americano, influenciam-se entre si o Direito português e o 
brasileiro, mesmo com a cisão legislativa. (ASCENSÃO, José de Oliveira. O direito da internete [sic] em 
Portugal e no Brasil In: ASCENSÃO, José de Oliveira (coord.). Direito da sociedade da informação e 
direito de autor. Volume X. Coimbra: Coimbra Editora, 2012, p. 101). 
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Contudo, nessa dissertação, não se deseja aprofundar as questões concernentes ao 

Direito Sucessório especificamente. A análise aqui intenta, numa primeira ocasião, adaptar 

a estrutura teórica dogmática dos digital assets à Teoria Geral do Direito Civil brasileiro. 

Posteriormente, ante a amplitude do objeto de pesquisa, realiza-se um recorte 

metodológico, destacando-se apenas os DAs relativos aos direitos de personalidade. E, 

finalmente, demonstra-se a pertinência da aplicação desses direitos na proteção dos digital 

assets, em uma visão predominantemente do Direito Privado, pouco desenvolvida pela 

doutrina brasileira.  

 

 

 2.3.1 Definições 

 

Na elaboração de uma definição, a dogmática atual, em língua inglesa, não 

apresenta uma uniformidade na abordagem dos digital assets.208 Alguns textos 

simplesmente não apresentam expressamente um conceito próprio209 ou utilizam 

definições de outros autores.210 Como Rachel E. Ferrante ressalta “[...] as definições em 

torno da constituição dos digital assets variam de forma significativa”.211  

                                                           
208 Como Maria Perrone alerta inexiste definição universal sobre digital assets, no momento presente. 

(PERRONE, Maria, op. cit., p. 303).  
209 CAHN, Naomi. Postmortem life on-line. Probate & Property, v. 25, n. 4, p. 36-39, jul./ago. 2011. (ROY, 

Michael D., op. cit., p. 376-417). (KUTLER, Noam. Protecting your online you: a new approach to 
handling your online persona after death. Berkeley Technology Law Journal, v. 26, n. 4, p. 1641-1670, 
fall 2011). (TARNEY, Tyler G. A call for legislation to permit the transfer of digital assets at death. 
Capital University Law Review, v. 40, n. 3, p. 773-802, summer 2012). (BORDEN, Matt. Covering your 
digital assets: why the Stored Communications Act stands in the way of digital inheritance. Ohio State 
Law Journal, v. 75, n. 2, p. 405-446, 2014). (KINEALY, Siobh, op. cit., p. 35-57). (STUTTS, Emily. Will 
your digital music and e-books libraries “die hard” with you?: transferring digital music and e-books 
upon death. SMU Science & Technology Law Review, v. 16, n. 2, p. 371-408, fall 2013).    

210 Rachel E. Ferrante reproduz conceituação de Kristina Sherry. (FERRANTE, Rachael E., op. cit., p. 42). 
Samantha D. Haworth repete definição feita pela Uniform Law Comission (22 out. 2013), atualmente 
desatualizada. (HAWORTH, Samantha D., op. cit., p. 537). Maria Perrone faz uso de uma simples 
definição elaborada por Evan Carrol. (PERRONE, Maria, op. cit., p. 188). Gerry W. Beyer e Kerri G. 
Nipp, ao explicarem o conceito de DA, partem de uma definição proposta por Nathan Lustig. (BEYER, 
Gerry W.; NIPP, Kerri G. Estate Planning for Digital Assets. Estate Planning Developments for Texas 
Professionals, Apr.  2011, p. 2. Social Science Research Network: tomorrow’s research today. Disponível 
em: <http://ssrn.com/abstract=1781483>. Acesso em: 27 março 2014). Em idêntica definição, cf. 
(BEYER, Gerry W.; CAHN, Naomi, op. cit., p. 41). Jamie P. Hopkins utiliza a definição de Delia 
Băbeanu, Alexandru Adrian Gavrilă, Valeriva Mareş. (HOPKINS, Jamie P., op. cit., p. 211). Suzanne B. 
Walsh emprega conceituação de Naomi Cahn, em artigo desta ainda não publicado, todavia deve ser 
salientado que Walsh apresenta conceituação própria em um e-mail para o Comitê da Uniform Law 
Comission no encontro annual de 2014. (WALSH, Suzanne Brown, op. cit., p. 444-445).        

211 FERRANTE, Rachael E., op. cit., p. 41, tradução nossa, grifos nossos. ([…] definitions of what 
constitutes digital assets vary significantly).  
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Realmente, delinear os contornos dos digital assets (da novidade), não é uma 

tarefa fácil.212 Por exemplo, inexiste referência ao termo em dicionários (Black’s Law 

Dictionary e Webster’s Dictionary),213 para nortear aos doutrinadores, existindo ainda o 

risco da definição necessitar de alterações em virtude de mudanças tecnológicas.214 Na 

opinião de Samantha D. Haworth, uma conceituação em torno dos digital assets deve ser 

ampla o suficiente para acompanhar a contínua inovação online, além de clara o bastante 

para um melhor entendimento em torno da conceituação proposta.215 Irrepreensível o 

raciocínio da autora, já que amplitude e clareza devem servir de balizas no traçado dos 

DAs, devendo-se apenas acrescentar a estas o marco da precisão para uma melhor 

conceituação do termo.  

Mesmo com estas dificuldades, definições originais sobre os DAs são propostas 

em alguns artigos doutrinários, umas delas mais longas, outras mais sucintas. Passa-se, 

então, a analisá-las detidamente, de forma crítica, perfilhando uma perspectiva conceptual, 

em detrimento da tipológica.  

Como explica Antonio Junqueira de Azevedo:  

[...] é preciso estabelecer, como pressuposto metodológico, o raciocínio 
tipológico, ao lado do conceptual. Os conceitos se definem, os tipos se 
descrevem. Diante de um conceito, ou algo é ou não é; tertium non datur; ou o 
objeto cai sob a definição, isto é, a ela se subsume, ou não. [...] Já diante de tipo, 
o objeto pode estar mais próximo ou mais distante, sem que necessariamente se 
tenha de pensar em o objeto estar “dentro” ou “fora” da definição; por exemplo, 
são notas características do tipo barroco: linhas curvas, elemento surpresa, 
preenchimento de todo o espaço, distribuição das massas, etc., de tal forma que, 
de uma construção, pode ser dito que ela é mais, ou menos, barroca que outra.216 

Em primeiro lugar, serão tratadas as conceituações mais extensas.  
                                                           
212 HAWORTH, Samantha D., op. cit., p. 537.   
213 CONNER, John, op. cit., p. 303. Nas edições de 2014 destes dicionários norte-americanos ainda inexiste 

definição acerca dos DA. (GARNER, Bryan A. (Ed.), op. cit., p. 140-141). O Webster’s New World 
College Dictionary, por sua vez, só explica o termo asset, no singular. (WEBSTER’S NEW WORLD 
COLLEGE DICTIONARY. 5 ed. New York: Houghton Mifflin Harcourt, 2014, p. 86). Tampouco o 
conceito de digital assets aparece no dicionário britânico A dictionary of Law. Nele sete tipos de assets 
são abordados: os real assets, os personal assets, os capital assets, os circulating assets, os family assets, 
os wasting assets, e, por fim, os business assets. (LAW, Jonathan; MARTIN, Elizabeth A. (Eds.), op. cit., 
p. 44-45, 225, 587).   

214 RAY, Chelsea. ̒Til death do us apart: a proposal for handling digital assets after death. Real property, 
trust and Estate Law Journal, v. 47, n. 3, p. 596, winter 2013.   

215 HAWORTH, Samantha D., op. cit., p. 537. Segundo John Conner: “[…] uma definição ampla é necessária 
para abranger tudo que seja realmente um digital asset”. (CONNER, John, op. cit., p. 303, tradução 
nossa, grifos nossos). ([…] a broad definition is necessary in order to encompass everything that is in fact 
a digital asset). 

216 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. O espírito de compromisso do direito das sucessões perante as 
exigências individualistas de autonomia da vontade e as supra-individualistas da família. Herdeiro e 
legatário. In: ______. Estudos e pareceres de direito privado. São Paulo: Saraiva, 2004. Cap. VII, p. 341, 
grifos do autor.   
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Segundo a construção de Rex M. Anderson, os digital assets abrangem: i) os 

intangible ou tangible217 items que estão reunidos em hard goods.218 Sendo que os assets 

existentes na forma eletrônica, incorpóreos (intangible) em sua natureza, podem ter valor 

nos ambientes digitais, podendo ser convertidos em moedas correntes.219  

Então, na proposta de Anderson existiriam duas formas de digital assets: os 

incorpóreos (intangible) e os corpóreos (tangible). Em realidade, com a devida vênia, 

apenas os incorpóreos (os assets digitalizados) deveriam ser considerados DAs, os 

corpóreos não.220 Jamie P. Hopkins expõe entendimento similar, argumentando que os 

aparelhos digitais ou eletrônicos não podem ser considerados digital assets, como os 

computadores ou celulares, mas apenas as informações (information) guardadas neles,221 

ou seja, só os arquivos digitais. A seguinte ilustração pode refletir bem a posição adotada: 

uma moeda virtual (virtual currency) seria um digital asset, diversamente de uma barra de 

ouro (tangible asset).222 Então, sob esta visão, a forma digital é fundamental para a 

formação de um digital asset na Sociedade da Informação.  

 Na construção da Uniform Digital Estate Act feita por Chelsea Ray:  

‘Digital Asset’ significa qualquer texto, imagem, ou informação de multimídia 
em formato digital, essencialmente armazenado em um servidor, computador, ou 
outro aparelho já existente, ou a ser desenvolvido, que seja essencialmente 
acessado, através da internet, por meio de um computador ou aparelho eletrônico 
similar, podendo abranger as palavras, os caracteres, ou os códigos necessários 
para o acesso aos assets e às informações.223 

                                                           
217 Intangible é algo que não possui forma física ou corpórea. Em sentido diametralmente oposto, tangible 

seria algo que tem ou possui uma forma física ou corpórea. (GARNER, Bryan A. (Eds.), op. cit., p. 928, 
1683).   

218 Hard goods ou durable goods são aqueles feitos para serem usados diversas vezes, com um período longo 
de vida útil, como televisões, móveis, carros, etc. GARNER, Bryan A. (Ed.), op. cit., p. 928, 809-831.  

219 ANDERSON, Rex M. Digital assets in estates. Arizona attorney magazine, v. 49, n. 7, p. 45, Mar. 2013.    
220 Em desacordo com a opinião defendida, Alp Toygar, C. E. Tapie Rohm Jr., e Jake Zhu entendem que os 

digital assets não são iguais aos intangible assets, eles seriam um novo conceito, único. Mesmo com este 
entendimento, os autores propõem que os DAs deveriam ser comparáveis aos intangible e aos tangible 
para melhor proteção jurídica (TOYGAR, A.: ROHM, C. E. T.; ZHU, J. A new asset type: digital assets. 
International Information Management Association, v. 22, n. 4, p. 114-117, 2013).  

221 HOPKINS, Jamie P., op. cit., p. 211. Este autor, como os outros doutrinadores pesquisados, não realiza a 
diferenciação doutrinária entre dado e informação.   

222 WALSH, Suzanne Brown (Chair). Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act: Final Reading. 
[mensagem pessoal]. Mensagem recebida pelo Committee of the Whole, 2014 ULC Annual Meeting, 
Seattle em 27 mai. 2014, p. 2. Disponível em:< 
http://www.uniformlaws.org/shared/docs/Fiduciary%20Access%20to%20Digital%20Assets/2014am_ufa
daa_issues%20memo.pdf>. Acesso em : 08 out. 2014.   

223 Segundo a autora, elaborado em discussões com o professor Joseph Grant, com base nos seguintes 
materiais: outro modelo proposto pelo próprio Grant, o Uniform Probate Code, e a legislação estadual de 
Oklahoma (Okla. Stat. Ann. tit. 58, §269). (RAY, Chelsea, op. cit., p. 606-607, tradução nossa, grifos 
nossos). (“Digital Asset” means any text, image, or multimedia information in digital format, primarily 
stored on a server, computer, or other digital device now in existence or later developed, which is 
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 Na proposição conceitual de Ray, há o mérito de se expor algumas modalidades 

de assets (texto, imagem, ou informação de mutimídia), dispositivos de armazenamento 

deles (servidor, computador ou outro aparelho) e formas de acessos a eles (internet, 

computador ou aparelho eletrônico similar), o que revela uma preocupação didática da 

autora na formulação de uma definição concreta, mesmo ante a dificuldade da matéria.  

 Por sua vez, no entender de Suzanne Brown Walsh:  

A definição chave de digital asset abrangeria amplamente todos os assets 
eletrônicos ou digitais, bem como o conteúdo e o catálogo das comunicações 
eletrônicas, com a exclusão de assets subjacentes, ou obrigações, os quais não 
são digitais, per se.224  

 Por esta visão, os assets devem estar em forma eletrônica ou digital para serem 

considerados DA, com a inclusão dos seus conteúdos, bem como dos registros (catálogo) 

das comunicações eletrônicas, a saber, os endereços eletrônicos e os nomes dos usuários, a 

hora, e a data da comunicação.225  

Não seriam considerados digital assets os subjacentes (underlying assets), a 

exemplo dos dispositivos corpóreos, como os computadores, os telefones celulares, os 

tablets, etc. Estes são indispensáveis tanto para o acesso quanto para o armazenamento dos 

dados digitais, mesmo assim eles estão materializados, ou melhor, em forma corpórea. 

Além disso, as obrigações, contratuais ou legais, ligadas a um determinado digital asset 

não possuiriam este status de maneira automática, de modo que não basta que algo se refira 

ou viabilize o uso de um DA para que seja assim classificado.  

Para Susan N. Gary, Jerome Borison, Naomi R. Cahn, e Paula A. Monopoli, por 

seu turno, digital property pode compreender qualquer arquivo digital inserido em um 

computador, em um celular, em um disco à parte, ou na internet (na nuvem), e ainda 

qualquer conta que exija um nome de usuário e uma senha para acesso.226  Esta definição 

                                                                                                                                                                                

primarily accessed through the internet by a computer or similar electronic device and may include the 
words, characters, or codes necessary to access the assets and information). 

224 Id. Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act: Final Reading. [mensagem pessoal]. Mensagem 
recebida pelo Committee of the Whole, 2014 ULC Annual Meeting, Seattle em 27 mai. 2014, p. 2. 
Disponível em:< 
http://www.uniformlaws.org/shared/docs/Fiduciary%20Access%20to%20Digital%20Assets/2014am_ufa
daa_issues%20memo.pdf>. Acesso em : 08 out. 2014, tradução nossa, grifos nossos. (The key definition 
is that of a “digital asset”, which broadly covers all electronic or digital assets, and both the content and 
catalogue of electronic communications, but excludes underlying assets or liabilities that are not, 
themselves, digital).   

225 Id. Coming soon to a legislature near you: comprehensive state law governing   fiduciary access to digital 
assets. Charleston School of Law, v. 8, n. 3, p. 444.   

226 Vale ressaltar que para estes citados autores o digital asset seria uma digital property. (GARY, Susan N. 
et al. Contemporary trusts ans estates: an experiential approach. Aspen Casebook Series. 2 ed. New 
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assemelha-se às mencionadas anteriormente.227 Expressamente ela inclui as contas online, 

de maneira ampla, como por exemplo, contas em redes sociais, em internet banking, de e-

mails, entre outras.  

Com este quadro em vista, serão expostas, neste momento, as definições 

dogmáticas mais sintéticas acerca dos digital assets. 

As conceituações, menos extensas, sobre os DAs são bem parecidas. Assim, os 

digital assets seriam: i) Kristina Sherry - algo possuído em formato digital;228 ii) Laura 

McKinnon - aqueles objetos outrora armazenados fisicamente, agora armazenados 

digitalmente;229 iii) Lilian Edwards e Edina Harbinja - uma enorme gama de intangible 

information goods relacionados ao mundo digital ou online;230 iv) John Conner - os 

arquivos inseridos no computador de uma pessoa, incluindo as contas e filiações online.231  

Estas são algumas das principais definições elaboradas por estes doutrinadores. 

Elas apresentam a vantagem de limitarem o objeto ao aspecto mais fundamental da 

constituição dos digital assets.  

Finalmente, uma última conceituação dogmática sobre os DAs deve ser referida. 

Ela foi elaborada nos Estados Unidos pela Uniform Law Comission (ULC). Esta entidade, 

também conhecida como National Conference of Commissioners on Uniform State Laws, 

criada em 1892, trabalha para uniformizar as estate laws de cada estado norte-

                                                                                                                                                                                

York: Wolters Kluwer Law & Business, 2014, p. 676). Numa visão interdisciplinar, existe a conceituação 
da doctora en ciencias de la información, Ángels Jiménez, da Universidad Autónoma de Barcelona, por 
digital asset: “ [...] debe entenderse cualquier ítem de conocimiento, ya sea textual o de outra naturaleza, 
em formato de dígitos o bits, que constituye um valor para quien ló posee, porque puede reutilizarlo para 
crear otros, venderlo o publicitarlo”. (JIMÉNEZ, Àngels. Digital asset management: la gestión de 
información multimedia en las organizaciones. El professional de la información, v. 12, n. 6, p. 453, 
nov.-dic., 2003). Esta autora não é jurista, mas apresenta um delinear semelhante aos narrados. 
Diferencia-se por destacar o valor dos DAs na Sociedade da Informação e por tratar os arquivos, em 
formato digital, como itens de conhecimento.    

227 À exceção da conceituação de Rex M. Anderson que engloba os itens corpóreos (tangible items) como 
digital assets. 

228 SHERRY, Kristina. What happens to our Facebook accounts when we die: probate versus policy and the 
fate of social-media assets postmortem. Pepperdine Law Review, v. 40, n. 1, p. 194, Dec. 2012. 

229 MCKINNON, Laura. Planning for the succession of digital assets. Computer Law & Security Review, v. 
27, n. 4, p. 362, Aug. 2011.  

230 Id. Protecting post-mortem privacy: reconsidering the privacy interests of the deceased in a digital world. 
Cardozo Arts & Entertainment Law Journal, v. 32, n. 1, p. 104-105, 2013.  

231 CONNER, John, op. cit., p. 303. Em visões interdisciplinares: i) na área Administração, um digital asset é 
qualquer forma de dado, em formato binário, guardado em um computador ou na nuvem231. (TOYGAR, 
A.: ROHM, C. E. T.; ZHU, J., op. cit., p. 113); ii)  sob uma visão econômica, digital asset seria apenas 
aquele existente em codificação numérica, expresso na forma binária. (Băbeanu, Delia; Gavrilă, 
Alexandru Adrian; Mareş, Valeriva, op. cit., p. 318).      
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americano.232 Busca-se, dessa feita, promover a uniformidade da legislação estadual 

daquele país, redigindo e propondo statutes233 específicos nas áreas onde isto é necessário, 

sendo que a uniform law234 para entrar em vigor tem que ser adotada pala legislatura de 

cada estado.235  

Nos Estados Unidos, a competência legislativa para tratar do assunto dos digital 

assets, no âmbito civil sucessório, pertence aos Estados, sendo que as legislações estaduais 

não tratam satisfatoriamente da questão. Como esclarece Suzanne B. Walsh, até 

recentemente, dos Estados daquele país, apenas sete deles236 promulgaram algum tipo de 

legislação específica concedendo algum fiduciary access a algumas modalidades de 

DAs.237 Por isso, nos Estados Unidos, é necessária a criação de uma uniform state law 

sobre fiduciary management of digital property com o intuito de construir uma estrutura 

estadual capaz de solucionar conflitos com as state criminal laws, bem como 

complementar os federal criminal e civil laws.238  

Com este objetivo, em 21 de janeiro de 2012, o Comitê Executivo da ULC 

aprovou uma resolução para formar um Comitê de Estudo para pesquisar a viabilidade de 

                                                           
232 Com a inclusão do District of Columbia, da The Commonwealth of Puerto Rico, e das U.S. Virgin Islands. 
233 Statute corresponde a uma lei aprovada por um órgão legislativo, pode ter o mesmo significado dos 

termos act e legislation. (GARNER, Bryan A. (Ed.), op. cit., p. 1633). Pode ser traduzida em português 
das seguintes formas: “Lei (emanada do Legislativo); Lei escrita; Ato legislativo; Norma legal legislada; 
Lei legislada”. (MELLO, Maria Chaves de, op. cit., p. 967).      

234 A uniform law é uma legislação não oficial sugerida para ser adotada como modelo pelos Estados, com o 
intuito de promover uma maior harmonização legal entre os Estados da Federação. Todas as uniform laws 
são promulgadas pela National Conference of Commissioners on Uniform State Laws. (GARNER, Bryan 
A. (Eds), op. cit., p. 1763).    

235ULC. Uniform Law Commission. Sobre a ULC. Disponível em < 
http://www.uniformlawcommission.com/Narrative.aspx?title=About%20the%20ULC>. Acesso em: 17 
out. 2014. 

236 Connecticut - Conn. Ann. Stat. § 45a-334a (LexisNexis 2014); Idaho - Idaho Code § 15-3-715 (28) (Lexis 
Nexis 2014); Indiana - Burns Ind. Code Ann. § 29-1-13-1.1 (LexisNexis 2014); Oklahoma - 58 Okl. St. § 
269 (LexisNexis 2014); Rhode Island - R. I. Gen. Laws § 33-27-2; § 33-27-3 (LexisNexis 2014), Nevada 
- Nev. Rev. Stat. Ann. § 143.188 (LexisNexis 2014), e Virginia - Va. Code Ann. § 64.2-110  (LexisNexis 
2014).  Jim Lamm apresenta um panorama das leis nos Estados Unidos sobre o assunto. (LAMM, Jim. 
August 2013 List of State Laws and proposals regarding fiduciary access to digital property during 
incapacity or after death. Digital passing: estate planning for passwords and digital property, Minneapolis, 
Aug. 2013. Disponível em: <http://perma.cc/K5GZ-HE26> Acesso em: 20 out. 2014. [documento em 
meio eletrônicos sem paginação]). A Uniform Law Commission mantém um site interessante para o 
acompanhamento legislativo dos diferentes Estados norte-americanos em torno da matéria. (ULC. 
Uniform Law Commission. Apresenta as legislações relacionadas ao Fiduciary Access to Digital Assets. 
Disponível em < 
http://www.uniformlaws.org/Legislation.aspx?title=Fiduciary%20Access%20to%20Digital%20Assets> 
Acesso em: 20 Oct. 2014).   

237 Id. Coming soon to a legislature near you: comprehensive state law governing fiduciary access to digital 
assets. Charleston School of Law, v. 8, n. 3, p. 430, spring 2014.   

238 LAMM, James D. et al., op. cit., p. 414.   
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state legislation sobre fiduciary powers e acesso à informação digital.239 Em julho de 2014, 

no 123º Encontro Nacional da UCL, foi aprovado o Uniform Fiduciary Access to Digital 

Assets Act (UFADAA),240 instrumento modelo para ser adotado pelos Estados-membros da 

Federação norte-americana, caso façam esta opção.  

Este Act trouxe uma definição doutrinária, redigida coletivamente, sobre digital 

asset. Segundo a Section 2. (9) da UFADAA: “Digital asset significa um registro 

eletrônico, não abrangendo um asset subjacente (underlying asset) ou obrigação legal 

(liability ), a não ser que cada um deles seja um registro eletrônico, por si só”.241 De acordo 

com comentários sobre esta Section 2. (9), feitos pelo Comitê responsável pela criação 

deste dispositivo (UFADAA), os digital assets abrangem todos os produtos existentes, ou a 

serem inventados, disponíveis eletronicamente, ou melhor, são as informações 

armazenadas eletronicamente (electronically-stored information).242 

Após a exposição de diversas definições doutrinárias do common law, serão 

abordados os tipos de DAs. 

                                                           
239 HAWORTH, Samantha D., op. cit., p. 542.   
240 ULC. Uniform Law Commission. Notícia sobre o 123º Encontro Nacional da Uniform Law Commission 

(ULC) em Seattle, Washington. Disponível em < 
http://www.uniformlaws.org/NewsDetail.aspx?title=Uniform%20Law%20Commission%20Wraps%20U
p%20123rd%20Annual%20Meeting> Acesso em: 21 Oct. 2014.   

241 UNIFORM FIDUCIARY ACCESS TO DIGITAL ASSETS ACT. WITHOUT PREFATORY NOTE 
AND COMMENTS. NATIONAL CONFERENCE OF COMMISSIONERS ON UNIFORM STATE 
LAWS, p. 2, 22 jul. 2014, Disponível em: < 
http://www.uniformlaws.org/shared/docs/Fiduciary%20Access%20to%20Digital%20Assets/2014am_ufa
daa_draft.pdf>. Acesso em: 30 set. 2014, tradução nossa, grifos nossos. (“Digital asset” means a record 
that is electronic. The term does not include an underlying asset or liability unless the asset or liability is 
itself a record that is electronic). Em agosto de 2014, Delaware foi o primeiro Estado norte-americano a 
aprovar uma legislação decorrente da UFADAA, a House Bill 345, alterando o 12 Del. C. § 5002 
(LexisNexis 2014). Esta alteração entrará em vigor em 01 de janeiro de 2015, e trouxe uma definição 
legal de digital asset. Segundo a redação do § 5002. (7) do 12 Del. C. (LexisNexis 2014): “Digital asset 
significa dados, textos, e-mails, documentos, áudios, vídeos, imagens, sons, conteúdos de mídia social, 
conteúdos de redes sociais, códigos, registros de saúde, registros de planos de saúde, códigos de fontes de 
computador, software, licenças de software, bases de dados, ou similares, incluindo os nomes de usuários 
e senhas, criados, gerados, enviados, comunicados, compartilhados, recebidos, ou armazenados em meios 
eletrônicos em aparelhos digitais.  Os digital assets não abarcam um asset subjacente, ou uma obrigação, 
que sejam regidos  em outros dispositivos deste título.” 12 Del. C. § 5002 (LexisNexis 2014), tradução 
nossa, grifos nossos. ("Digital asset" means data, text, emails, documents, audio, video, images, sounds, 
social media content, social networking content, codes, health care records, health insurance records, 
computer source codes, computer programs, software, software licenses, databases, or the like, including 
the usernames and passwords, created, generated, sent, communicated, shared, received, or stored by 
electronic means on a digital device. "Digital asset" does not include an underlying asset or liability that 
is governed under other provisions of this title). 

242 UNIFORM FIDUCIARY ACCESS TO DIGITAL ASSETS ACT. WITH PREFATORY NOTE AND 
COMMENTS. NATIONAL CONFERENCE OF COMMISSIONERS ON UNIFORM STATE LAWS, p. 
6, 6 jun. 2014, Disponível em: < 
http://www.uniformlaws.org/shared/docs/Fiduciary%20Access%20to%20Digital%20Assets/2014am_ufa
daa_draft.pdf >. Acesso em: 01 dez. 2014.   
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 2.3.2 Modalidades 

 

 

Os textos doutrinários, comumente, elencam os diversos tipos de digital assets 

existentes. No presente estudo, observou-se o apontamento da existência de vinte e seis 

diferentes tipos de DAs.243 Uma quantidade de cibermaterial tão grande pode tornar o 

objeto de pesquisa de difícil compreensão.244 Não é à toa que autores, como Charles 

Phelps, Chelsea Ray, Lilian Edwards e Edina Harbinja, ao longo de seus escritos afirmam 

expressamente que a lista apresentada não é exaustiva.245  

Por tal razão, optou-se por apresentar os diferentes tipos de DAs de acordo com a 

sugestão de cada doutrinador. Sendo que, a depender da necessidade serão apresentados 

comentários críticos. Ao final deste tópico, será apresentada uma tabela com algumas 

modalidades de DAs apontadas pela dogmática anglo-saxã, com o intuito de ajudar a 

ilustrar bem a posição de cada doutrinador em relação a seus pares.   

Na opinião de Charles Phelps podem ser considerados diferentes tipos de DAs: a 

música digital, os livros digitais (livros eletrônicos ou ebooks), as redes sociais (Facebook, 

Twitter, MySpace e LinkedIn), os e-mails, a property acumulada em Jogos de 

Interpretação de Jogadores Online (Massively Multiple Player Online Role-Playing 

Games), os blogs, etc.246  

De acordo com Maria Perrone, são tipos de digital assets: as imagens digitais de 

fotografias, o internet banking, os extratos de contas de investimento, os arquivos de e-

                                                           
243 Há uma variação considerável em torno do que é considerado como modalidade de digital assets por cada 

doutrinador. Por exemplo, alguns itens são quase uma unanimidade doutrinária (caso dos e-mails e dos 
blogs), outros, por outro lado, são mencionados raramente (caso dos metadados). Juntando-se todos os 
exemplos dos textos pesquisados, seriam considerados tipos de DAs: 1. os e-mails; 2. Os blogs; 3. os 
assets de jogos online; 4. As contas online (de redes sociais, bancárias, de pagamento, de 
compartilhamento de arquivos, provedores de hospedagem, corretagem, cobranças); 5. Os arquivos 
digitalizados (músicas, textos, imagens), sejam originais ou não; 6. As senhas; 7. os websites; 8. os nomes 
de domínio; 9. personagens de jogos de mundos virtuais (avatars); 10. perfis de mídias sociais; 11. os 
tweets; 12. as bases de dados; 13. os assets virtuais; 14. os ícones ou imagens da personalidade em 2D ou 
3D; 15. o zero day exploits; 16. os bugs; 17. os negócios online; 18. a propriedade intelectual digitalizada; 
19. os chatrooms; 20. os ambientes virtuais; 21. os contratos de serviços; 22. os créditos armazenados; 23. 
as personagens de mundos virtuais; 24. os metadados; 25. bitcoins; 26. Os extratos de contas de 
investimentos.  

244  RAY, Chelsea, op. cit., p. 586. 
245 PHELPS, Charles, op. cit., p. 137. (RAY, Chelsea, op. cit., p. 607). (Id. Protecting post-mortem privacy: 

reconsidering the privacy interests of the deceased in a digital world. Cardozo Arts & Entertainment Law 
Journal, v. 32, n. 1, p. 86-87, 2013).      

246  PHELPS, Charles, op. cit., p. 133-137.  
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mails e suas senhas, as contas de redes sociais como Facebook, Linked-in, Twitter, e 

YouTube.247 Dois comentários são necessários quanto às modalidades propostas por 

Perrone. A primeira diz respeito às contas online em geral. Apesar de elas serem DAs,248 o 

que vai interessar, em regra aos usuários são os conteúdo digitais pessoais inseridos 

naquela conta (aplicativos), ou seja, de forma simples, é o acesso aos seus digital assets 

pela internet. A segunda observação trata de um singelo lapso da autora. Ao mencionar 

alguns assets (extratos de investimento e as senhas), ela deveria ter destacado que eles 

deveriam estar no formato eletrônico para serem considerados como digitais.  

 Para Gerry W. Beyer e Kerri G. Nipp podem ser considerados digital assets: i) as 

contas online: de e-mail - Gmail, Yahoo!, Hotmail; de fotos - Flickr, Picasa, Shutterfly, ou 

Kodak EasyShare; de vídeos ou documentos - Youtube, GoogleDocs, ou Scribd; ii) os 

websites ou os blogs como Typepad, Blogger, ou WordPress; iii) o internet banking, as 

contas de cartão de crédito e de investimento; as contas de pagamento, como PayPal; iv) os 

nomes de domínio de empresas como GoDaddy ou Network Solutions; v) as contas em 

provedores de hospedagem; as contas de redes sociais (Facebook, Myspace, Twitter, e 

LinkedIn); vi) as contas de compras online (eBay ou Amazon); vii) os negócios virtuais; 

viii) as casas de leilões online; ix) os avatars (World of Warcraft ou Second Life); x) o 

backup de dados pessoais e profissionais; xi) as contas de pagamentos de contas online 

para empréstimos, seguros, e provedores de internet.249  

Na asserção de Laura Mckinnon, são tipos de DAs os e-mails, os blogs, as contas 

de compartilhamento de fotos, os domínios da web, os serviços de redes sociais, e de 

armazenamento de música.250 Matt Borden, por sua vez, considera digital assets os 

personagens de jogos de mundos virtuais (World of Warcraft), além de cópias digitais de 

manuscritos e de músicas originais, que podem ser colocadas à disposição para divulgação 

nos sítios da Amazon e do iTunes, os blogs, os e-mails, os perfis de mídias sociais.251  

                                                           
247  PERRONE, Maria, op. cit., p. 185-186.  
248 Em sentido contrário, diferenciando os digital assets das contas digitais (digital accounts), encontra-se 

Ashley F. Watkins. Em sua visão, como existe uma tendência da maioria dos DAs estarem localizados em 
contas digitais, os autores confundem os duas coisas.  Mas elas são desiguais, tanto que o direito 
americano trata os dois de forma diferente. No caso das sucessões, um herdeiro pode ter o direito a um 
determinado digital asset, mas não terá necessariamente o direito à conta do herdeiro, bem como ao 
acesso a ela, onde o asset está inserido. (WATKINGS, Ashley F. Digital properties and death: what will 
your heirs have access to after you die? Buffalo Law Review, v. 62, n. 1, p. 199, Jan. 2014).   

249  BEYER, Gerry W.; NIPP, Kerri G., op. cit., p. 2. 
250  MCKINNON, Laura, op. cit., p. 362. 
251  BORDEN, Matt, op. cit., p. 421-427.   
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Segundo Samantha D. Haworth são DAs: o e-mail, as contas do Facebook, contas 

bancárias online, blogs deletados, e perfis de namoro.252 Na visão de Lilian Edwards e 

Edina Harbinja, a lista de digital assets é extensa, abrangendo os perfis de redes sociais 

(Facebook, Twitter, Google+ ou LinkedIn), os e-mails, os tweets, as bases de dados, os 

assets virtuais inseridos em jogos (por exemplo, itens comprados, encontrados ou 

construídos em mundos virtuais como Second Life, World of Warcraft, Lineage), os textos, 

as imagens, as músicas ou os sons digitalizados (em arquivos de vídeos, filmes e ebooks), 

as senhas de acesso a contas  necessárias ao fornecimento de bens e serviços digitais (são 

exemplos o eBay, Amazon, Facebook, YouTube), os nomes de domínio, as imagens da 

personalidade, em duas ou três dimensões, ou os ícones (como ícones de usuário no 

LiveJournal ou avatars no Second Life). Por fim, há ainda uma miríade de novos digital 

assets emergentes, como os zero day exploits,253 ou os bugs em softwares, que podem ser 

explorados.254 

São tipos de digital assets na proposta de Rex M. Anderson: i) as contas de e-

mails; ii) as informações inseridas em programas como TurboTax ou Quicken 

armazenadas em nuvem; iii) as contas financeiras só acessadas online; iv) os pagamentos 

de contas online; v) os negócios online – de negócios no Ebay até empresas focadas na 

web; vi) as contas no PayPal; vii) as webpages e os blogs; viii) as contas de redes sociais; 

ix) os nomes de domínio registrados; x) a propriedade intelectual digitalizada; xi) os jogos 

de videogames e os mundos virtuais, através de assets que podem ser vendidos.255 

Na visão de Chelsea Ray, são exemplos de digital assets, os arquivos digitais, as 

comunicações pelos e-mails, os blogs, as fotos, os vídeos, os conteúdos dos sítios de redes 

sociais, os nomes de domínios, e as informações e os registros, pessoais e financeiros, 

guardados e acessados eletronicamente.256  

De acordo com Michael D. Roy, os digital assets variam de contratos de serviços 

a conteúdos de contas online: os e-mails pessoais, as fotografias digitalizadas, ou mesmo 

                                                           
252  HAWORTH, Samantha D., op. cit., p. 537.   
253 São considerados zero day exploits, ou exploits, as vulnerabilidades de softwares. (BROWN, Ian; 

EDWARDS, Lilian; MARSDEN, Chris. Information security and cybercrime. In: EDWARDS, Lilian; 
WAELDE, Charlotte (Eds.), op. cit., p. 687).  

254 Id. Protecting post-mortem privacy: reconsidering the privacy interests of the deceased in a digital world. 
Cardozo Arts & Entertainment Law Journal, v. 32, n. 1, p. 86-87, 2013.  

255 ANDERSON, Rex M., op. cit., p. 45.   
256 RAY, Chelsea, op. cit., p. 607. 
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os créditos armazenados.257 Discorda-se da proposta de Michael D. Roy em relação à 

indicação dos contratos de serviços como digital asset, uma vez que não houve menção 

expressa do autor sobre o seu formato eletrônico. 

Podem ser considerados digital assets, na visão de Rachael E. Ferrante, os e-

mails, os social media assets, e as financial accounts.258 Tyler G. Tarney, por sua vez, 

aponta os e-mails e os sítios de redes sociais, como tipos de DA.259 Na opinião de Suzanne 

Walsh, são modalidades de digital assets: as músicas e as fotos digitais, os perfis de mídias 

sociais, os bitcoins, os correios eletrônicos, os documentos eletrônicos, e as contas 

online.260  

Por fim, segundo Emily Stutts podem ser considerados DAs os livros eletrônicos e 

as músicas e as fotografias digitais, as informações pessoais em formato eletrônico, como 

registros tributários, médicos ou em sítios de redes sociais, os blogs, as contas de e-mail, os 

websites pessoais ou de negócios, as informações online de bancos e as contas de 

corretagem online,  e os serviços de pagamentos e de cobranças online.261 

As modalidades de digital assets sugeridas pelos doutrinadores são variadas e em 

grande quantidade. Desse modo, para facilitar a compreensão da sua abrangência em 

quadro mais amplo, apresenta-se abaixo uma tabela resumida das mais mencionadas 

espécies de DAs destacadas pela doutrina anglo-saxã.  

  

                                                           
257 ROY, Michael D., op. cit., p. 414. 
258 FERRANTE, Rachael E., op. cit., p. 43-45. 
259 TARNEY, Tyler G., op. cit., p. 775-778.  
260 Id. Coming soon to a legislature near you: comprehensive state law governing fiduciary access to digital 

assets. Charleston School of Law, v. 8, n. 3, p. 444.   
261 STUTTS, Emily, op. cit., p. 374-375. Alguns entendem que os metadados poderiam até ser 

compreendidos na categoria digital assets, em uma abordagem avançadíssima, sob a visão da Gestão dos 
Digital Assets (Digital Assets Management). (Băbeanu, Delia; Gavrilă, Alexandru Adrian; Mareş, 
Valeriva, op. cit., p. 318-319).  
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Tabela 1 - Algumas espécies de digital assets apontados pela dogmática do common law 

 

Tipos de DA  Doutrinadores 

1. E-mails Charles Phelps; Maria Perrone; Laura Mckinnon; 

Samantha D. Haworth; Lilian Edwards e Edina 

Harbinja; Chelsea Ray; Michael D. Roy; Rachael E. 

Ferrante; Tyler G. Tarney; Suzanne Walsh.   

2. Blogs  Charles Phelps; Gerry W. Beyer e Kerri G. Nipp; 

Laura Mckinnon; Matt Borden; Samantha D. 

Haworth; Rex M. Anderson; Chelsea Ray; Emily 

Stutts.  

3. Arquivos digitais (textos, imagens, sons, vídeos) Charles Phelps; Maria Perrone; Matt Borden; Lilian 

Edwards e Edina Harbinja; Chelsea Ray; Michael D. 

Roy; Rachael E. Ferrante; Suzanne Walsh; Emily 

Stutts.    

4. Contas online (em redes sociais, bancárias, 

compartilhamento de fotos, músicas, etc.) 

Charles Phelps; Maria Perrone; Gerry W. Beyer e 

Kerri G. Nipp; Laura Mckinnon; Samantha D. 

Haworth; Rex M. Anderson; Michael D. Roy; 

Rachel E. Ferrante; Suzanne Walsh; Emily Stutts. 

5. Perfis de redes sociais Matt Borden; Samantha D. Haworth; Lilian Edwards 

e Edina Harbinja; Suzanne Walsh.  

6. Websites Rex M. Anderson; Tyler G. Tarney; Emily Stutts.   

7. Livros eletrônicos (ebooks) Charles Phelps; Emily Stutts. 

8. Músicas digitais Charles Phelps; Matt Borden; Suzanne Walsh; Emily 

Stutts. 

9. Avatars Gerry W. Beyer e Kerri G. Nipp; Laura Mckinnon. 

10. Nomes de domínio Gerry W. Beyer e Kerri G. Nipp; Lilian Edwards e 

Edina Harbinja; Rex M. Anderson; Chelsea Ray.  
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2.3.3 Nomenclaturas 

 

 

No campo dogmático, o termo em língua inglesa mais empregado sobre o objeto 

desta dissertação é digital assets. Pode-se afirmar, então, que se trata de terminologia 

padrão, tanto que foi escolhida para o presente estudo.  

Vários doutrinadores aplicam estes vocábulos para denominar o fenômeno 

principal deste trabalho. Os escritos dos seguintes autores262 são exemplos disso: Edina 

Harbinja e Lilian Edwards,263 Maria Perrone,264 Laura McKinnon,265 e Gerry W. Beyer nas 

publicações dele em coautorias com Naomi Cahn266 e Kerri M. Nipp.267  

Observou-se, no entanto, que a expressão digital assets não é empregada 

exclusivamente pelos autores acima citados e, também, não é adotada por outros 

doutrinadores. Poder-se-ia, portanto, falar no emprego de nomenclaturas, no plural, e não 

nomenclatura, no singular. Isso acontece por meio do uso de vocábulos diversos para fazer 

referência àquela mesma manifestação. 

Joshua Fairfield268 faz uso do termo virtual property,269 tentando explicar o 

instituto da property na realidade digital, sob um viés mais patrimonial.  Diferentemente, 

com uma ênfase maior nas questões da sucessão, Matt Borden fala de digital 

inheritance,270 Maria Perrone emprega o termo digital estate,271 e Damien McCallig usa a 

                                                           
262 Há outros autores, cf. (Id. Coming soon to a legislature near you: comprehensive state law governing 

fiduciary access to digital assets. Charleston School of Law, v. 8, n. 3, p. 430). (KINEALY, Siobh, op. 
cit., p. 37-38). (STUTTS, Emily, op. cit., p. 374-375). (PHELPS, Charles, op. cit., p. 132-133). 
(WATKINGS, Ashley F., op. cit., p. 194).  

263 Id. 'What Happens to My Facebook Profile When I Die?': Legal Issues Around Transmission of Digital 
Assets on Death. Social Science Research Network: tomorrow’s research today, p. 1.  Disponível em: 
<http://ssrn.com/abstract=2222163>. Acesso em: 27 mar. 2014. Cf, também. (Id. Protecting post-mortem 
privacy: reconsidering the privacy interests of the deceased in a digital world. Cardozo Arts & 
Entertainment Law Journal, v. 32, n. 1, p. 86-87, 2013). 

264  PERRONE, Maria, op. cit., p. 185-186.   
265  MCKINNON, Laura, op. cit., p. 362-363.  
266  BEYER, Gerry W.; CAHN, Naomi, op. cit., p. 41.  
267  BEYER, Gerry W.; NIPP, Kerri G., op. cit., p. 2.  
268  FAIRFIELD, Joshua A. T. Virtual property. Boston University Law Review, v. 85, p. 1050-1064, 2005. 

Os subsídios propostos pele texto de Fairlfield são aproveitados em outros estudos sobre os digital assets. 
Na opinião de John Conner, digital assets e virtual property são sinônimos. Realmente, concorda-se com 
esta opinião, as expressões tratam do mesmo fenômeno. (CONNER, John, op. cit., p. 303).  

269 CONNER, John, op. cit., p. 303.   
270 BORDEN, Matt, op. cit., p. 407. Na definição do Black’s Law Dictionary, Inheritance pode significar: i) 

“uma property recebida de um antepassado sob os direitos da sucessão do intestado”; ii) “uma property 
que uma pessoa recebe de uma herança, ou um legado, de bem móvel (bequest) ou de bem imóvel 
(devise)”. (GARNER, Bryan A. (Ed.), op. cit., p. 903, tradução nossa, grifos nossos). (1. Property 
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expressão digital remains, tratando expressamente das contas do Facebook.272 Sob um 

aspecto mais próximo dos direitos da personalidade, como uma extensão da pessoa, Noam 

Kutler273 propõe a expressão online persona. Sendo que Desai Deven,274 em sentido 

semelhante ao de Kutler (direitos da personalidade), usa a expressão digital artifacts. Há, 

finalmente, o emprego dos vocábulos digital footprint, por Anderson275 e Varnado,276 que 

destacam o fenômeno pela sua complexidade na sociedade informacional.  

São estes, por fim, os vocábulos mais empregados pela doutrina estrangeira. 

  

 

2.3.4 Qualificação jurídica 

 

 

                                                                                                                                                                                

received from an ancestor under the laws of intestacy. 2. Property that a person receives by bequest or 
devise). Então, poder-se-ia traduzir o termo como herança digital ou legado digital, a depender da 
circunstância.    

271 PERRONE, Maria, op. cit., p. 186. Lilian Edwards e Edina Harbinja também usam a expressão digital 
estate. (Id. Protecting post-mortem privacy: reconsidering the privacy interests of the deceased in a digital 
world. Cardozo Arts & Entertainment Law Journal, v. 32, n. 1, p. 127, 2013). Na conceituação do Black’s 
law dictionary, o estate pode ser compreendido juridicamente como: “a quantidade, o grau, a natureza, e a 
qualidade do interesse de uma pessoa em imóveis, ou em outros bens, especialmente no interesse 
possessório a respeito de um bem imóvel, ou na medição da duração de um domínio” (GARNER, Bryan 
A. (Ed.) , op. cit., p. 664, tradução nossa). (The amount, degree, nature, and quality of a person’s interest 
in land or other property; esp., a real-estate interest that may become possessory, the ownership being 
measured in terms of duration). Em língua portuguesa, o vocábulo pode significar “patrimônio, espólio, 
título ou massa falida”. (MELLO, Maria Chaves de, op. cit., p. 728). Em tradução semelhante, estate 
significa patrimônio, espólio, herança, massa falida, bens.  (VICTORINO, Luanda Garibotti. Glossário 
jurídico: inglês, português, português, inglês. Barueri, SP: DISAL, 2009, p. 78). Na conjuntura 
sucessória, o estate pode ser compreendido como espólio ou patrimônio, dependendo do contexto em que 
é empregado. Dessa forma, digital estate poderia significar patrimônio digital ou espólio digital.        

272 Mesmo assim, ele faz uso, ao longo do seu texto, da expressão digital assets. (MCCALLIG, Damien, op. 
cit., p. 113). Um dos significados de remains seria: “vestígios ou rastros do passado”. (WEBSTER’S 
NEW WORLD COLLEGE DICTIONARY, op. cit., p. 1228, tradução nossa). (2 vestiges or traces of the 
past). Então, o termo digital remains poderia ser traduzido em língua portuguesa pelas expressões 
vestígios digitais ou rastros digitais.  

273 KUTLER, Noam, op. cit., p. 1645-1649. Uma persona seria um ser humano, uma pessoa. (GARNER, 
Bryan A. (Ed.), op. cit., p. 1325). Assim, a expressão  persona online pode ser entendida como pessoa 
online. 

274 DESAI, Deven R. Property, persona, and preservation.  Temple Law Review, v. 81, n. 1, p. 76-94, spring 
2008. Um artifact significa um objeto construído pelo trabalho humano. (WEBSTER’S NEW WORLD 
COLLEGE DICTIONARY, op. cit., p. 81). Portanto, digital artifacts pode significar artefatos digitais.   

275 ANDERSON, Rex M. Digital assets in estates, op. cit., p. 44. Uma footprint seria uma marca deixada por 
um pé na areia, por exemplo. (WEBSTER’S NEW WORLD COLLEGE DICTIONARY, op. cit., p. 564). 
Nesse sentido, digital footprint poderia corresponder às expressões pegada digital ou rastro digital.    

276 VARNADO, Sandi S. Your digital footprint left behind at death: an illustration of technology leaving the 
law behind. Louisiana Law Review, v. 74, n. 3, p. 721, spring 2014.   
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Na história do common law, em diversas oportunidades, a noção daquilo que seria 

ou não enquadrado como property variou com frequência, à medida em que as mudanças 

aconteciam na sociedade. Até o século XVI, há poucas evidências de que, no direito inglês, 

a terra (land) havia sido definida como property.277  

Em 1828, C. J. Swan, o Secretary to the Real Property Commissioners, 

comandou, junto com Bentham, as deliberações daquela Comission, para listar coisas que, 

até aquele momento não tinham sido qualificadas como property, como as company shares 

e o copyright. Observa-se aí o caráter dinâmico do termo em análise.278 

Mesmo sem um maior aprofundamento, parece existir um consenso na dogmática 

do common law quanto à qualificação dos digital assets  perante o seu sistema jurídico. Em 

sua maioria, os textos modelam o fenômeno com o instituto jurídico da property, sob o 

risco de consequências indesejadas surgirem.279   

Neste sentido, os DAs seriam uma nova categoria de property280 no ordenamento, 

sob a designação digital assets,281 ou mesmo digital property.282 Mas em que consistiria a 

property, no sistema do common law? Como Jacqueline Lipton destaca: “A pergunta a 

respeito do que constituiu a property no seu passado, e, em que ela irá se tornar no seu 

futuro, será de importância singular tanto para os juristas quanto para a sociedade em 

geral”.283  

Antes de apresentar propriamente uma definição, deve-se destacar a existência da 

dificuldade na construção de um conceito consistente e preciso à palavra property.284 Em 

                                                           
277 CLARKE Alison; KOHLER, Paul. Property Law: commentary and materials. New York: Cambridge 

University Press, 2005. Documento em formato eBook (Kindle), p. 348-349.   
278  Ibid., p. 349.  
279 FERRANTE, Rachael E., op. cit., p. 42. Neste sentido, cf. (ROY, Michael D., op. cit., p. 414). (LAMM, 

James D. et al., op. cit., p. 386). (HOPKINS, Jamie P., op. cit., p. 221).  
280 MCKINNON, Laura, op. cit., p. 362. (KUTLER, Noam, op. cit., p. 1656). Na proposta de Susan Gary, 

Jerome Borison, Naomi Cahn, e Paula Monoploi, os DA seriam um tipo de property. (GARY, Susan N. et 
al., op. cit., p. 676).  

281 Os autores destacam, entretanto, não existir unanimidade sobre esta inclusão dos digital assets como 
personal property. (BEYER, Gerry W.; NIPP, Kerri G., op. cit., p. 1). Já foi mencionado, no item anterior 
deste Capítulo, que Joshua Fairfield denomina o mesmo fenômeno que alguns chamam de digital assets 
de virtual property. (FAIRFIELD, Joshua A. T., op. cit., p. 1050-1064). E também foi destacada a opinião 
de John Conner, para ele digital assets e virtual property são similares. (CONNER, John, op. cit., p. 303).  

282 STUTTS, Emily, op. cit., p. 373-374. (RAY, Chelsea, op. cit., p. 593).  (MCKINNON, Laura, op. cit., p. 
362). Ashley F. Warkings também usa a expressão no plural - digital properties. (WATKINGS, Ashley 
F., op. cit., p. 194-195).     

283 LIPTON, Jacqueline, op. cit., p. 172, tradução nossa, grifos nossos. (The question of what property has 
been in the past and what it is becoming in the present, and for the future, is obviously of fundamental 
importance to all legal practitioners as well as to society at large).  

284 GELDART, William. Introduction to English law: originally elements of English law. 11th ed. Prepared 
by Sir David Yardley. Oxford: Oxford University Press, 1995, p. 81.  
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realidade, este vocábulo pode expressar vários significados. Tanto ele poderia ser 

corretamente empregado pelo Parlamento inglês, ou pelas pessoas, para fazer referência a 

seus pertences (belongings), quanto poderia significar o conjunto de direitos relacionados a 

estes.285  

É necessário ainda ressaltar que, diversamente do sistema romano-germânico, no 

common law, apesar da existência de princípios basilares importantes ao instituto da 

property, não existem declarações gerais próprias dos Códigos Civis, como ocorre no civil 

law.286 

O Black’s Law Dictionary indica dois sentidos principais ao vocábulo property:  i) 

os direitos em torno de um determinado recurso, como um bem imóvel, móvel, ou 

incorpóreo. Referem-se a um conjunto de direitos (bundle of rights), incluindo os direitos 

de posse e uso, exclusão e de transferência; ii) qualquer objeto sobre o qual recaem os 

direitos de posse, uso e gozo.287 Em tradução à língua portuguesa, a property possui três 

significados, quais sejam, propriedade, bem, ou direito de propriedade.288  

Para algo ser considerado property, deve apresentar a característica de poder ser 

apossado (appropriated). Dessa maneira, nem tudo corresponde legalmente a este instituto, 

como o mar, as nuvens, o ar. Ademais, a property, no Direito inglês, atinge o objeto 

independentemente da sua materialidade. Efetivamente é observável a existência de 

diferentes tipos de property, no common law, mesmo sem uma forma sistematicamente 

estruturada, como ocorre na Alemanha.289 

Por fim, historicamente, tem existido uma preocupação de como os assets 

incorpóreos (intangible assets) deveriam ser tratados sob a figura jurídica da property, 

especialmente em relação a itens eletrônicos, como os nomes de domínio ou as bases de 

                                                           
285 LAWSON, F. H.; RUDDEN, Bernard. The law of property. 3rd ed. Revised by Bernard Rudden. New 

York: Oxford University Press, 2010, p. 9. Além disso, em uma visão liberal da property, os donos teriam 
o domínio dos seus goods contra todos, o que seria refletido pela expressão private liberal ownership. 
(CHRISTMAN, John. The myth of property: toward an egalitarian theory of ownership. New York: 
Oxford University Press, 1994, p. 6).      

286  LAWSON, F. H.; RUDDEN, Bernard, op. cit., p. 9.  
287  GARNER, Bryan A. (Ed.) , op. cit., p. 1410.  
288 MELLO, Maria Chaves de, op. cit., p. 912. Luanda Garibotti Victorino, em sua tradução, inclui 

igualmente a palavra propriedade como sinônima de property, igualmente à Maria Chaves de Mello. 
Contudo, diversamente desta, aquela especifica o tipo de bem, como imóvel, além de incluir a palavra 
patrimônio. (VICTORINO, Luanda Garibotti, op. cit., p. 179).  

289 LAWSON, F. H.; RUDDEN, Bernard, op. cit., p. 20. Os objetos incorpóreos, da mesma forma, são 
abrangidos por este instituo no Direito americano. Neste sentido, cf. (CLARKE Alison; KOHLER, op. 
cit., p. 18).  
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dados.290 Observa-se aí uma crescente tensão entre os valores legais tradicionais e os 

valores da economia informacional. A teoria clássica da property acaba por perder sua 

força, em função da falta de escassez dos recursos digitais, no mundo dos bits.291 Com 

efeito, o conceito legal de property não tem conseguido corresponder às altas expectativas 

da sociedade na economia da era da informação.292  

Problemas têm surgido a respeito de property rights de assets criados em jogos 

virtuais online, os quais podem possuir valor econômico, ou até extrapatrimonial. Pelos 

termos do contrato da Blizzard, reponsável pelo jogo World of Warcraft, com os seus 

usuários, não haveria nenhum property right dos seus clientes sobre os seus assets. 

Contrariamente, a Liden Lab, responsável pelo Second Life, concede um considerável 

conjunto de property rights sobre os assets criados em seus ambientes online, o que gera 

insegurança jurídica. Uma zona cinzenta também pode ser observada no sítio Instagram.293  

Em dezembro de 2012, a empresa adquirida pelo Facebook, alterou as cláusulas 

de seu contrato para adquirir a titularidade (ownership) de todas as fotos armazenadas em 

seus servidores. Depois de protestos, houve mudança nestes termos. Mesmo assim, pelas 

cláusulas do contrato do Instagram, o usuário concede uma autorização no sentido de que 

qualquer conteúdo armazenado poder ser utilizado gratuitamente pela empresa, como para 

o uso de marketing, por exemplo.294 

 

 

2.3.5 Natureza jurídica 

  

 

Como exposto no item anterior, parte considerável da dogmática analisada do 

common law qualifica os digital assets como property. Sendo assim, é inevitável surgir o 

                                                           
290 LIPTON, Jacqueline, op. cit., p. 172-173.    
291 MURRAY, Andrew, op. cit., p. 14.   
292 LIPTON, Jacqueline, op. cit., p. 189. Inclusive, Noam Kutler defende que, nos Estados Unidos, uma 

alteração legislativa deveria ser realizada, no artigo (section) 1-201 do Uniform Probate Code (UPC), 
incluindo os digital assets das pessoas como nova forma de property. (KUTLER, Noam, op. cit., p. 
1656).  O Uniform Probate Code (UPC) configura-se em uma legislação modelo norte-americana de 
1969, que atualiza as regras concernentes às sucessões intestadas, aos processos de inventário, e à 
administração dos bens do espólio. (GARNER, Bryan A. (Ed.), op. cit., p. 1764).        

293 Id. Protecting post-mortem privacy: reconsidering the privacy interests of the deceased in a digital world. 
Cardozo Arts & Entertainment Law Journal, v. 32, n. 1, p. 97-99, 2013.   

294  Ibid., p. 98-99.   
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questionamento em torno de sua natureza jurídica. Então, seriam os DAs personal ou real 

property? 

A distinção terminológica da property em real e personal possui raízes históricas. 

Se a property fosse terra, o Direito concederia ao despejado a possibilidade de retomá-la de 

quem erroneamente estivesse com ela. Com origem no termo em latim res, a terra (land) 

passou a ser chamada de real property, já que a proteção envolvia o domínio do bem 

(terra) em si. Por outro lado, caso a coisa (thing) usurpada fosse um bem móvel, a lei 

recairia sobre a pessoa responsável, que deveria comparecer à Corte e pagar uma 

compensação em razão da subtração, não sendo obrigada a devolver o bem. Dessa forma, 

as coisas “não devolvidas” passaram a ser denominadas de personalty ou personal.295  

Assim, a real property significa qualquer terra (land), ou qualquer coisa 

(anything) incorporada a ela, com a exclusão daquilo que possa ser retirada, sem prejudicá-

la. A real property pode ser corpórea (solo ou edificação), ou incorpórea (servidões - 

easements). Já a personal property, por seu lado, pode representar qualquer coisa móvel 

(any movable thing) ou incorpórea (intangible) sujeita ao domínio de alguém, que não seja 

considerada real property.296 De acordo com Roger J. Smith, essencialmente, a real 

property é a terra (land), e a personalty corresponde a todas as outras properties.297 

Vale destacar que a maior parte dos escritos pesquisados, semelhantemente à 

qualificação, não aprofunda especificamente sobre a natureza jurídica do objeto desta 

dissertação. Aliás, de acordo com Gerry Beyer e Kerri G. Nipp, não existiria unanimidade 

sobre a inclusão dos digital assets como personal property.298  

                                                           
295 LAWSON, F. H.; RUDDEN, Bernard, op. cit., p. 13. De acordo com Tomás Olcese: “O principal fator 

que determinou a particular formação histórica da real property law inglesa foi a implantação, a partir da 
segunda metade do século XI, de um modelo feudal de concessão de terras de marcada natureza 
contratual, desenvolvido e articulado por uma jurisdição real pautada, até o século XIX, pelo sistema 
processual das forms of action. As características originárias desse sistema de concessão fundiária 
impõem certas premissas lógicas e uma terminologia técnico-jurídica que moldam toda estrutura da real 
property law inglesa. Assim, até os dias de hoje, adota-se como critério interpretativo lógico-formal o 
princípio da inexistência de terras alodiais fora do dominium absolutum da Coroa, o que exclui a 
possibilidade de declarar, formalmente, a existência de um âmbito de domínio absoluto individual, nos 
moldes do direito de propriedade de matriz civilística. A essa premissa liga-se a terminologia técnica 
caracterizadora do common law, pela qual ninguém pode ser proprietário em sentido absoluto (‘dominus’ 
= ‘owner’) de uma coisa, mas apenas ‘ter’ (‘tenere de’ = ‘hold of’) algo de alguém”. (OLCESE, Tomás, 
op. cit., p. 138, grifos do autor).  

296 GARNER, Bryan A. (Ed.), op. cit., p. 1412.   
297 SMITH, Roger J. Property Law: Longman Law series. 8th ed. Dorchester, Doster (UK): Pearson, 2014. 

Documento em formato eBook (Kindle), p. 8.  
298 BEYER, Gerry W.; NIPP, Kerri G., op. cit., p. 1. Inclusive, deve ser ressaltado que, no sistema inglês, a 

informação, no formato digital não seria considerada como tipo de personal property, se não estiver 
armazenada em um objeto físico. Neste caso, os property rights estariam relacionados ao objeto físico, 
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Contudo, observou-se que alguns doutrinadores defendem o argumento de que os 

DAs devem ser considerados personal property. Na opinião de John Conner, 

exemplificativamente, seria de fundamental importância estabelecer a correta natureza 

jurídica dos digital assets, principalmente pela sua possibilidade singular de serem 

mutáveis em relação à sua materialidade, ou seja, poderem deixar de ser intangible 

property para se tornarem tangible property.299 Também segue rumo parecido Chelsea Ray 

quando defende que os digital assets seriam um tipo de personal property, sujeitos à 

propriedade intelectual (intellectual property) e às características da property (proprietary 

characteristics).300   

 

 

2.3.6 Características  

 

 

Em geral, os textos que abordam expressamente os digital assets realizam uma 

distinção entre eles. Nesta divisão, duas características suas são destacadas, isto é, os DAs  

seriam dotados de valor econômico (pure economic value301 ou monetary value)302 ou 

desprovidos deste valor (non-economic value ou sentimental value). Em outros termos, 

apresentariam elementos patrimonias e extrapatrimoniais. 

Nesse sentido, uma variedade de exemplos de assets valiosos economicamente 

poderia ser mencionada: os nomes de domínio, os virtual assets em jogos virtuais, as fotos, 

os blogs e os textos de celebridades, as cartas e os romances de escritores famosos não 

publicados dentro de redes sociais, etc. Sem valor econômico (non-economic value), há as 

fotos existentes na internet (Flickr, Picasa, etc.) bem como os e-mails, entre outros.303 

                                                                                                                                                                                

não a informação em si. Neste sentido, tem-se a seguinte decisão: Oxford v Moss [1979] 68 Cr App. R 
183. (REED, Chris, op. cit., p. 1).        

299  CONNER, John, op. cit., p. 304.  
300 RAY, Chelsea, op. cit., p. 607. Segundo Rachael Ferrante, os assets online devem ser enquadrados na 

categoria de personal property. (FERRANTE, Rachael E., op. cit., p. 42-43).    
301 As autoras empregam os termos pure economic value e non-economic value. Id. Protecting post-mortem 

privacy: reconsidering the privacy interests of the deceased in a digital world. Cardozo Arts & 
Entertainment Law Journal, v. 32, n. 1, p. 88, 2013.  

302 Esta autora usa as expressões monetary value e sentimental value. WALSH, Suzanne Brown, op. cit., p. 
429-430.  

303 Id. 'What Happens to My Facebook Profile When I Die?': Legal Issues Around Transmission of Digital 
Assets on Death. Social Science Research Network: tomorrow’s research today, p. 1-2.  Disponível em: 
<http://ssrn.com/abstract=2222163> Acesso em: 27 mar. 2014.  
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Estas características dos digital assets, no entanto, não permanecem estanques, 

por conta do dinamismo das ferramentas da web 2.0, de modo que asset pode possuir 

propriedades extrapatrimoniais e patrimoniais simultaneamente. Por exemplo, as contas de 

redes sociais, que armazenam fotografias digitais e mensagens, de cunho extrapatrimonial, 

ao mesmo tempo, podem conter valores econômicos, já que, por meio destas contas, é 

possível realizar transações comerciais ou financeiras, por links, em sítios externos304 

(livraria, de compra coletiva, etc.). Ou seja, a pessoa conectada à conta de sua rede social 

pode realizar compras em outras webpages especializadas. O melhor exemplo deste tipo de 

transação é proporcionado pela ferramenta Facebook Connect, disponível aos usuários do 

Facebook.305  

As características da extrapatrimonialidade e da patrimonialidade podem advir em 

sequência, como ocorreu com o sítio MySpace, que foi desenvolvido inicialmente como 

um site de rede social, com conteúdos eminentemente de ordem pessoal (listas de amigos, 

fotos, etc.) dos seus usuários. Em 2011, mudou o seu foco para o compartilhamento de 

vídeos e músicas digitais, de caráter econômico.306 

Os textos específicos sobre os digital assets não se alongam mais sobre outras 

características. Todavia, é necessário destacar as dos digital goods307 levantadas por 

Andrew Murray, de rivalrous e nonrivalrous, em decorrência de sua importância na era da 

informação. Estes dois termos vêm da área econômica. Os rivalrous goods são aqueles 

cujo uso previne a utilização simultânea por outrem. Geralmente são ligados aos goods 

corpóreos (tangible goods), dos átomos. Já os nonrivalrous goods seriam os usados, ao 

mesmo tempo, por várias pessoas. Comumente são incorpóreos (intangible), como os 

goods informacionais (informational goods), referentes aos bits.308  

Por fim, é interessante mencionar a posição de Joshua Fairfiled sobre este ponto. 

Apesar de concordar com a característica da virtual property ser non-rivalrous, ele destaca 

                                                           
304 Estes sítios já contêm, previamente, informações pessoais (endereço) e financeiras (informações de cartão 

de crédito) dos usuários armazenadas.  
305 RAY, Chelsea, op. cit., p. 592-593.  Imagine um suposto e-mail enviado pelo ex-presidente norte-

americano Bill Clinton à Monica Lewinsky. O e-mail teria um valor extrapatrimonial (pessoal e 
histórico), mas também poderia exprimir um valor econômico. (DESAI, Deven R, op. cit., p. 86-87).  

 

306 HOPKINS, Jamie P., op. cit., p. 218.   
307 Neste contexto, podem ser entendidos como digital assets.  
308 MURRAY, Andrew, op. cit., p. 12-13.  
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que algumas virtual properties são rivalrous como as contas de emails, os websites, os 

nomes de domínio, e as URLs (uniform resource locators).309   

 

 

2.3.7 Classificações 

 

 

Os estudos analisados nem sempre propõem categorizações para os digital 

assets.310 Ainda assim, algumas classificações são propostas pela doutrina. Naomi Cahn 

entende que os DAs podem ser: os personal assets, social media assets, financial assets, e, 

por fim, os business assets, sendo que, muitas vezes, estas categorias podem se 

entrelaçar.311  

De acordo com Cahn, os personal assets seriam compostos por arquivos 

armazenados no computador, no smartphone, ou uploaded num sítio da web, eles 

abrangeriam as fotografias, os vídeos, ou mesmo as listas de músicas. Os social media 

assets, por seu turno, seriam aqueles assets relacionados a interações sociais de pessoas em 

rede, abrangendo sítios da web como o Facebook, Twitter, ou contas de e-mails.  Os 

financial assets incluiriam as contas em sítios de compras, bancárias, ou de pagamentos, 

bem como contas da Amazon, ou da PayPal, entre outras. Diferentemente, os business 

assets abrangeriam as informações ligadas a qualquer tipo de transação comercial, como os 

endereços de clientes, ou informações de pacientes, um blog, ou nomes de domínio.312  

De maneira parecida, Rachael Ferrante propõe três categorias de DAs: os e-mails, 

os social media assets e os financial assets. Os e-mails teriam uma classe própria, em 

decorrência de suas múltiplas funcionalidades atuais, tanto na comunicação pessoal como 

profissional. Os social media assets, inicialmente voltados a estreitar relações, passaram a 

ter um papel preponderante nos negócios também. Por fim, os financial accounts teriam 

                                                           
309 FAIRFIELD, Joshua A. T., op. cit., p. 1048-1050.   
310 Não propõem classificações os seguintes autores, cf.: (KINEALY, Siobh, op. cit., p. 35-57). (WALSH, 

Suzanne Brown, op. cit., p. 429-450). (STUTTS, Emily, op. cit., p. 371-408). (WATKINGS, Ashley F., 
op. cit., p. 193-235).  

311 CAHN, Naomi, op. cit., p. 36-37. Maria Perrone utiliza-se da mesma classificação de Naomi Cahn. 
(PERRONE, Maria, op. cit., p. 188-189).  

312  CAHN, Naomi, op. cit., p. 36-37.  
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similar relevância, pois permitem que os seus usuários possam realizar transações 

bancárias pela rede.313   

Em proposta diversa das anteriores, Samantha D. Haworth divide os digital assets 

em quatro categorias: i) access information – corresponderia às informações para se 

realizar o log-in, apresentaria, em realidade, um caráter acessório, mas fundamental para o 

acesso ao asset pretendido. ; ii) tangible digital assets – estes não fazem referência à forma 

física, mas às composições ou properties possuidoras de uma forma determinada; iii) 

intangible digital assets – de difícil definição, corresponderiam às curtidas (likes) no 

Facebook aos perfis de websites, aos comentários de um blog; iv) metadata – são os assets 

que deixam um rastro quando a pessoa navega online, geralmente após o usuário clicar o 

link de um website.314  

Todas as classificações mencionadas são passíveis de críticas. Mesmo com as suas 

limitações, prefere-se a proposta de Naomi Cahn, pela sua categorização ser melhor 

estruturada. Em segundo lugar, a sugestão de Ferrante é interessante, apesar de pecar 

quanto ao destaque dos e-mails como categoria própria. Finalmente, pensa-se que a última 

classe citada, de Haworth, é confusa, devendo ficar em último lugar em uma ordem de 

preferência.  

 

 

2.3.8 Insuficiências da doutrina do common law315 

 

 

Os digital assets constituem uma nova figura jurídica na sociedade pós-moderna 

informacional, sendo que as análises em torno de suas diversas nuances, pela dogmática 

anglo-saxã ainda não estão cristalizadas, encontrando-se ainda em formação. Por isso, 

ainda há controvérsias, em diversos graus (menores ou maiores), acerca de vários pontos, 

                                                           
313 FERRANTE, Rachael E., op. cit., p. 43-45. Sandi Varnado apresenta classificação igual. (VARNADO, 

Sandi S., op. cit., p. 726-733).    
314  HAWORTH, Samantha D., op. cit., p. 537-538. 
315 Ao longo, deste Capítulo, à medida que foram apresentadas as posições doutrinárias, as suas contradições 

e deficiências foram destacadas e criticadas. Neste ponto, optou-se por tratar, especificamente de questões 
de insuficiência doutrinária ainda não abordadas, especialmente em relação a pontuais aspectos 
jurisprudenciais.  
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como nas suas definições, modalidades, nomenclaturas, qualificação jurídica, natureza 

jurídica, e classificações.316  

Os DAs, conforme proposições dos doutrinadores já anteriormente expostas, 

abrangem uma ampla de assets, compreendendo desde perfis em redes sociais até nomes 

de domínio. Considerando apenas uma destas exemplificações dogmáticas, seriam 

modalidades de digital assets os perfis de redes sociais, os e-mails, os tweets, as bases de 

dados, os assets virtuais inseridos em jogos, os textos, as imagens, as músicas, os sons 

digitalizados, as senhas de acesso, a contas online, os nomes de domínio, as imagens ou 

ícones da personalidade em duas ou três dimensões, etc.317   

Daí surge uma constatação manifesta: a variedade de objetos considerados como 

digital assets é enorme. Sendo assim, insuficiências doutrinárias podem aparecer em 

relação a determinados assets aos olhos da jurisprudência. Por exemplo, a doutrina em 

peso considera os e-mails como digital assets, qualificando-os como property. No entanto, 

julgados de países do common law ainda vacilam a respeito desta questão. No caso inglês 

Fairstar Heavy Transport N. V. v Adkins,318 entendeu-se que os e-mails não deveriam ser 

considerados como property, e nos Estados Unidos, no caso Ellsworth v. Yahoo!,319 a 

posição foi em sentido diverso.320  

Nessa mesma linha - dos DAs entendidos como property - percebe-se que a 

deficiência também pode acontecer em relação à proteção dos objetos digitais, no campo 

do Direito Civil Sucessório. Caso fosse aplicada somente a teoria do sistema da property 

law aos e-mails e aos perfis de redes sociais na situação da morte de alguém, a 

problemática envolvendo a transferência de alguns itens digitais (digital items) ainda 

permaneceria, no sistema jurídico anglo-saxão.321 Observa-se aí outra deficiência 

dogmática.  

                                                           
316 Obviamente, na seara doutrinária, dificilmente é verificável uma unanimidade completa a respeito de 

todos os aspectos de um fenômeno jurídico.  
317 Id. Protecting post-mortem privacy: reconsidering the privacy interests of the deceased in a digital world. 

Cardozo Arts & Entertainment Law Journal, v. 32, n. 1, p. 86, 2013.  
318 [2012] EWHC 2952 (TCC).  
319 In re Ellsworth, No. 2005-296,651-DE Oakland Co. Michigan Probate Court 2005.  
320 Id. 'What Happens to My Facebook Profile When I Die?': Legal Issues Around Transmission of Digital 

Assets on Death. Social Science Research Network: tomorrow’s research today, p. 4-9.  Disponível em: 
<http://ssrn.com/abstract=2222163>. Acesso em: 27 mar. 2014. Apesar desta decisão, ainda não existe 
certeza, nos Estados Unidos, se os e-mails seriam considerados property ou não. (DARROW, Jonathan J.; 
FERRERA, Gerald R. Who owns a decedents e-mails: inheritable probate assets or property of the 
network. New York University Journal of Legislation and Public Policy, v. 10, n. 2, p. 282, 2007).    

321 WATKINGS, Ashley F., op. cit., p. 770.   
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Faz-se necessário, nesse sentido, o emprego de outras fenomenologias jurídicas 

voltadas a sua tutela. Assim sendo, no caso do Direito Sucessório dos e-mails e dos perfis 

de redes sociais,322 por exemplo, a tutela dos direitos de personalidade é tanto necessária 

quanto bemvinda. Lilian Edwards e Edina Harbinja, nesse sentido, propõem a adoção do 

conceito de privacidade post-mortem (post-mortem privacy) para o sistema do common 

law.323   

Dessa forma, observa-se que, a depender tanto da modalidade de digital asset 

quanto da situação específica, deve haver uma superação dogmática. Noam Kutler, em 

termos mais amplos, e com uma ênfase no aspecto extrapatrimonial, aborda os DAs pela 

construção de um novo instituto, sob a égide dos direitos de personalidade. A online 

persona seria considerada um asset incorpóreo, com proteção legal, sendo assim ela 

identificaria uma pessoa a outros por meio de suas contas de e-mail, perfis de redes sociais, 

criações digitais, e personagens em mundos virtuais.324 Kutler procura, assim, superar 

obstáculos impostos pelo seu sistema jurídico aos digital assets, através de uma abordagem  

diversa da doutrina majoritária, na tentativa de protegê-los melhor.  

De forma breve, estas seriam apenas algumas das deficiências da doutrina do 

common law no tratamento da matéria. 

 

 

 

 

 

  

  

   

  

                                                           
322 As contas do Facebook podem abranger o perfil do usuário (timeline), diversas mensagens e interações, as 

páginas e os grupos (tendo o usuário como administrador), e possivelmente um saldo em valor eletrônico. 
(MCCALLIG, Damien, op. cit., p. 112).  

323 Id. Protecting post-mortem privacy: reconsidering the privacy interests of the deceased in a digital world. 
Cardozo Arts & Entertainment Law Journal, v. 32, n. 1, p. 117-119, 2013.   

324 KUTLER, Noam, op. cit., p. 1645.   
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CAPÍTULO 3. OS DIGITAL ASSETS NA SOCIEDADE 

INFORMACIONAL BRASILEIRA 

 

  

 Os fenômenos associados à sociedade pós-moderna informacional frequentemente 

acontecem em escala mundial, conforme já foi enfatizado anteriormente. Não teria como 

ser diferente no Brasil, uma vez que os dispositivos de tecnologias da informação e 

comunicação também são amplamente adotados aqui.325  

 Para se ter uma melhor noção desta realidade, basta dizer que o país além de 

possuir um dos maiores índices de usuários de internet do mundo,326 observa o 

crescimento, cada vez maior, do uso de redes sociais, conforme demonstra observação 

recente feita pelo relatório do CETIC:  

O indicador composto de uso da Internet para comunicação, calculado a partir de 
perguntas sobre sete atividades realizadas nos últimos três meses por usuários de 
Internet, apresentou variação negativa de 2011 para 2012, passando de 92% para 
89%. Contudo, o uso de redes sociais (que também compõe o cálculo das 
atividades de comunicação) cresceu de 70%, em 2011, para 73% dos usuários de 
Internet em 2012. O mesmo não ocorre com o envio de mensagens instantâneas e 
com o envio de e-mail.327  

 Assim, com a inserção dos brasileiros na era informacional, estes, do mesmo 

modo, produzem, transmitem, recebem, utilizam, enfim, interagem de diversas maneiras 

com uma enorme quantidade de digital assets,328 em suas mais variadas modalidades. É 

                                                           
325 Sobre a falta de inclusão tecnológica Aline Lamha destaca: “Por sua característica de permeabilidade, 

contudo, a tecnologia contemporânea conseguiu atingir muitos homens em muito pouco tempo. No 
entanto, o índice de exclusão tecnológica na sociedade permanece alto, e não conhece barreiras 
estatalmente delimitadas”. Infelizmente, não deve ser esquecido que as exclusões digitais são encontradas 
na realidade brasileira. (LAMHA, Aline. Sobreintegração e subintegração no desenvolvimento da 
sociedade informacional: problemas e perspectivas. 157 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – 
Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2009, p. 104). Além 
disso, são observadas simultaneamente desigualdades regionais. De acordo com relato da CETIC, no 
Brasil os: “[...] padrões de desigualdades regionais se repetem, com proporções de usuários de 
computador bem mais reduzidas no Norte e no Nordeste. Enquanto mais da metade da população é 
usuária de computador nas regiões Sudeste (57%), Sul (56%) e Centro-Oeste (54%), a situação é distinta 
nas regiões Nordeste (40%) e Norte (41%)”. (BARBOSA, Alexandre F. (coord.). Pesquisa sobre o uso 
das tecnologias de informação e comunicação no Brasil [livro eletrônico]: TIC Domicílios e empresas 
2012. Edição bilíngue: português/inglês. São Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2013, p. 165. 
Disponível em: <http://www.cgi.br/media/docs/publicacoes/2/tic-domicilios-e-empresas-2012.pdf>. 
Acesso em: 14 nov. 2014).  

326 Como destacado no Capítulo 1, o Brasil possui a quarta maior quantidade de usuários de internet no 
mundo, seguindo atrás somente da China, Estados Unidos e Índia.  

327 BARBOSA, Alexandre F. (coord.), op. cit., p. 171.   

328 Como os arquivos digitalizados, os e-mails, os perfis de redes sociais, entre outros.  
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certo que os fenômenos da desmaterialização e da digitalização, juntamente com a 

consolidação tanto da web 2.0329 quanto do cloud computing, foram cruciais para elevar a 

quantidade de DAs disseminados pela rede a um outro patamar.  

 Verificou-se que os brasileiros, inseridos na realidade informacional, têm as suas 

vidas digitais, tanto pessoal quanto profissional, envoltas em torno do acesso diário aos 

seus assets, através de dispositivos os mais diversos. Logo, pode-se constatar a existência 

dos digital assets, na proposta da literatura dogmática anglo-saxã, no meio ambiente digital 

brasileiro.   

 No entanto, apesar desta constatação, a dogmática civilista parece não ter voltado 

os olhares para este fenômeno da Sociedade da Informação sob a ótica do Direito Civil 

pátrio.   

 

 

3.1 Estado da arte dos digital assets no Direito Civil brasileiro   

 

 

 Em termos globais, observa-se o aparecimento de um novo mundo da internet 

(new internet world) moldado por sua propagação. O centro de gravidade tem se deslocado 

da América do Norte e da Europa Ocidental, onde era enraizada em 2000, para o Leste da 

Ásia e para as nações em desenvolvimento como o Brasil, a China e a Índia, onde está 

concentrado o maior número de usuários dela.330 

 Deste modo, as pesquisas e os estudos (Internet Studies) focados em problemas 

advindos da Sociedade da Informação começaram a ganhar recentemente uma produção 

mais intensa no mundo. Sem dúvidas, a força motriz deste movimento resultou tanto da 

difusão mundial, como acima mencionado, quanto do aumento de importância da rede em 

si para a sociedade.331  

                                                           
329 A World Wide Web constitui-se em uma tecnologia marcadamente transformadora. Trouxe mudanças, não 

apenas à internet e às tecnologias das comunicação, mas também aos governos, às ciências, as pesquisas, 
e ao comércio. Novas atividades surgiram como as redes sociais e os crimes digitais, utilizando os seus 
protocolos. Em verdade, a sua estrutura descentralizada (sem editores de conteúdo, controle de qualidade, 
e liberdade de acesso) democratizou a comunicação em diversas formas. (O’HARA, Kieron; HALL, 
Wendy, op. cit., p. 48). 

330  ELTON, Martin C. J.; CAREY, John, op. cit., p. 15.   
331  Ibid., p. 15.   
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 Com efeito, persistindo esta tendência, as reflexões científicas relacionadas à 

internet, em todas as áreas, devem ascender ainda mais, sendo necessário igualmente dar 

um impulso além, estimulando crescentemente pesquisas acadêmicas de caráter 

interdisciplinar nas Universidades.  

 De qualquer maneira, as Ciências Jurídicas, em suas distintas especialidades, 

devem apresentar um aumento nas suas pesquisas sobre os novos desafios postos pelas 

questões da era digital,332 apesar da falta de familiaridade de boa parte dos atores jurídicos 

com as tecnologias da informação e da comunicação.  

 Marcel Leonardi explana acerca desta realidade:  

A quase totalidade dos operadores do Direito ainda não está suficientemente 
familiarizada com a Internet, razão pela qual o estudo dos temas jurídicos 
envolvendo a Rede ainda fica a cargo de especialistas com maior afinidade com 
a informática e que lidam com a Internet em seu cotidiano pessoal e profissional. 
[...] Na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Newton de Lucca 
foi o primeiro professor a ministrar uma disciplina, em nível de pós-graduação, 
dedicada às relações entre o Direito e a Internet. Mantendo seu interesse nas 
implicações jurídicas da Internet, atualmente leciona Direito do espaço virtual 
no âmbito do direito comparado, em que demonstra a existência dessa nova 
matéria na doutrina estrangeira e seus primeiros passos no Brasil. Outras 
faculdades brasileiras de direito oferecem, já no curso de graduação, disciplinas a 
respeito das relações entre o Direito e a Internet. Além disso, há diversos cursos 
de pós-graduação dedicados ao estudo dessas questões.333   

 Mesmo com uma expectativa de aumento de produção de pesquisas jurídicas 

nacionais de pós-graduações, e mesmo de graduações, concernentes aos temas envolvendo 

o Direito e a Tecnologia da Informação, as problemáticas jurídicas germinam com rapidez 

impressionante, sendo que a área do Direito Civil não se apresenta como exceção a esta 

observação.  

 Em realidade, nesta pesquisa, não foi encontrado qualquer estudo jurídico 

brasileiro, no âmbito civil, sobre os digital assets, com a influência da doutrina da common 
                                                           
332 Contudo, ainda é verificável um déficit neste sentido. Um dos exemplos está no Direito Penal, como 

Marcelo Xavier de Freitas Crespo alerta: “[...] o Direito Penal enfrenta novas realidades quanto às 
práticas delitivas, de modo que não se pode ignorar a realidade de novos modi operandi e novas 
ponderações sobre condutas danosas”. (CRESPO, Marcelo Xavier de Freitas, op. cit., p. 47, grifos do 
autor).   

333  LEONARDI, Marcel, op. cit., p. 29-31, grifos do autor. O Complexo Educacional da FMU possui 
Mestrado em Direito da Sociedade da Indormação. De acordo com informações institucionais em seu sítio 
eletrônico: “O programa de MESTRADO EM DIREITO DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO  da 
FMU , é o único no Brasil, reconhecido pela CAPES/MEC, que desenvolve estudos e pesquisas jurídicas 
vinculados às novas ferramentas tecnológicas (rede mundial de computadores, televisão, rádio, telefonia, 
dentre outros temas) que tanto podem servir de instrumentos de ampliação, mas também de restrição à 
efetivação de direitos constitucionais de brasileiros e estrangeiros residentes no País que vivem na 
denominada Sociedade da Informação”.  (FMU. Apresentação do curso de Mestrado em Direito da 
Sociedade da Informação. Disponível em: <http://portal.fmu.br/mestrado/direito/>. Acesso em: 13 dez. 
2014, grifos do autor. [sem paginação]). 
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law, exposta em suas variadas nuances por este trabalho no Capítulo 2.334 Muito menos 

com o intuito de refletir sobre a possibilidade de verificar se aquele fenômeno poderia ser 

coerente com os institutos jurídicos já tradicionalmente consolidados pelo 

desenvolvimento dogmático civil local.  

 Afinal, como afirma Caio Mário Pereira da Silva, a “Evolução do Direito Civil”: 

“[...] não pode ser programada partindo somente de uma visão panorâmica, o que em si só 

oferece ensejo para assinalar as linhas arquitetônicas das instituições globalizadas. Há que 

ser feita no particularismo das províncias civilistas”.335 

 Dessa forma, pode-se asseverar que o objeto da presente pesquisa possui o caráter 

de ineditismo no cenário da doutrina do Direito Civil brasileiro, no nascer do século XXI.  

 

 

3.2 Terminologias propostas  

  

 

 Com esta realidade em mente, deve-se iniciar a análise a partir da discussão 

terminológica,336 com base em toda a exposição dogmática realizada previamente. Na 

adaptação de uma terminologia alienígena, o pesquisador da área jurídica deve ter o 

cuidado de procurar adaptar, de maneira crítica, o termo à língua pátria, às tradições e às 

peculiaridades do seu próprio sistema jurídico, in casu, o direito civil brasileiro. Far-se-á 

isso, a partir deste momento, com os digital assets. 

Primeiramente, deve-se deixar registrado que existem escritos, em língua 

portuguesa, com referência ao objeto da presente dissertação. Geralmente, são da área da 

                                                           
334 Isto seria facilmente explicado pelo fato de que a verificação deste fenômeno bem como de suas 

problemáticas específicas relacionadas às questões sucessórias, na Sociedade da Informação, ainda são 
recentes na doutrina jurídica das nações daquele sistema jurídico, especialmente nos Estados Unidos e no 
Reino Unido. 

335 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Direito Civil: alguns aspectos da sua evolução. Rio de Janeiro: Forense, 
2001, p. 15.  

336 Em sentido diverso, ao tratar de maneira sintética a discussão terminológica em torno da incidência dos 
direitos fundamentais nas relações privadas, Daniel Sarmento entende ser esta uma questão não tão 
essencial. Segundo ele: “[...] como disse Shakespeare, ‘O que são os nomes? O que chamamos de rosa, 
com outro nome, não teria igual perfume?’. Seguindo o bardo, não daremos maior importância à 
discussão terminológica em nosso ensaio, pois somos da opinião de que o rótulo bem pouco importa no 
estudo de qualquer controvérsia, jurídica ou não”. (SARMENTO, Daniel, op. cit., p. xxxi, grifos do 
autor). 
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Tecnologia da Informação e da Comunicação, tratando do gerenciamento dos digital 

assets,337 sendo que a nomenclatura mais usada é ativos digitais.338  

Um trecho de texto jornalístico, do Canal Executivo da UOL, faz uso desta 

mesma terminologia:  

A McAfee informa que a Pesquisa sobre o Valor dos Ativos Digitais no Brasil 
revelou que o valor médio atribuído ao patrimônio digital, existente em vários de 
seus dispositivos digitais, é de R$ 238.826,00. ESTUDO revela valor dos ativos 
digitais do brasileiro.339  

Patrícia Peck trata também do fenômeno, en passant, em trecho de sua obra 

jurídica, nos seguintes termos: “No tocante à propriedade, há tanto bens tangíveis como 

bens intangíveis. Nesse sentido, suas informações, em última análise, são um ativo e, 

portanto, de sua propriedade, e merecem proteção”.340  

Como é facilmente perceptível, há diferença mínima entre os vocábulos utilizados 

nos dois escritos (ativos digitais e ativo). No texto jurídico, emprega-se o vocábulo no 

singular (ativo) desacompanhado de adjetivação (digital), ao passo que o escrito do jornal 

eletrônico emprega a nomenclatura padrão nas traduções em português, qual seja, ativos 

digitais.  

Contudo, observa-se, de maneira clara, que ambos tratam do mesmo 

acontecimento, isto é, do fenômeno dos DAs. Sendo assim, pondera-se: esta tradução seria 

pertinente, ou melhor, condizente com os institutos do Direito brasileiro? Em especial, do 

seu Direito Civil?  

Advindo do latim activu, o vocábulo ativo, no singular, detém significações 

ordinárias variadas. No ramo da informática, pode significar algo que: “[...] está sendo 

                                                           
337 Neste sentido, cf. (ACCENTURE. Warner Bros.: o futuro do gerenciamento de ativos digitais nos 

negócios de mídia e entretenimento. Disponível em: < http://www.concadia.com.br/br-pt/Pages/success-
warner-bros-digital-asset-management.aspx>. Acesso em: 13 dez. 2014. [sem paginação]). (TIINSIDE 
web inside. HP anuncia nova solução para gerenciamento de ativos digitais. Disponível em: < 
http://convergecom.com.br/tiinside/webinside/22/04/2014/hp-anuncia-nova-solucao-para-gerenciamento-
de-ativos-digitais/#.VIzbKCvF_Cs>. Acesso em: 13 dez. 2014. [sem paginação]. SONDA IT. Cuidando 
de seus ativos digitais. Disponível em: <http://www.sondait.com.br/noticias/cuidando-de-seus-ativos-
digitais/>. Acesso em: 13 dez. 2014. [sem paginação]).   

338 No Wikipédia, existe verbete explicando a expressão ativo digital, no singular. (WIKIPÉDIA. Apresenta 
texto sobre ativo digital. Disponível em: < http://pt.wikipedia.org/wiki/Ativo_digital> Acesso em: 13 dez. 
2014. [sem paginação]). 

339Canal Executivo 10 anos, São Paulo, 17 set. 2012. Disponível em: < 
http://www2.uol.com.br/canalexecutivo/notas121/1709201210.htm>. Acesso em: 28 junho 2013. [sem 
paginação]. Neste artigo foi empregada a mesma pesquisa da McAfee desmonstrada anteriormente, na 
parte inicial do Capítulo 2 desta dissertação. 

340 PINHEIRO, Patrícia Peck. Direito digital. 5 ed. rev., atual. e ampl. de acordo com as Leis n. 12.735 e 
12.737, de 2012. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 87, grifos nossos.   
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utilizado pelo sistema ou acessado por um programa: Página de código ativo, base de 

dados ativa, janela ativa”.341 Já na acepção jurídica, por sua vez, a palavra corresponde ao 

conjunto: “[...] de bens móveis ou imóveis, créditos ou direitos que venham a constituir o 

patrimônio de uma pessoa natural ou jurídica”.342   

Assim, a partir destas explicações, poder-se-ia construir um entendimento de que 

os termos ativo digital ou ativos digitais poderiam significar o conjunto de arquivos em 

formato binário, que constituiriam o patrimônio digitalizado da pessoa, natural ou jurídica.  

Contudo, como anteriormente mencionado no item 2.1.2 do Capítulo 2 desta 

dissertação, a nomenclatura assets é plurissignificativa. Sendo assim, na análise do 

presente estudo, fazer uso daquela nomenclatura, em português, nas traduções acima 

expostas, em análise crítica, não corresponde ao fenômeno como proposto pela dogmática 

anglo-saxã, nem é adequado à sistemática do Direito Civil brasileiro. Há outros vocábulos 

mais apropriados atrelados a institutos mais propícios na tradição jurídica civilística 

brasileira, bem como da própria língua portuguesa. 

 Aquela expressão até parece, em certo sentido, auxiliar na compreensão de parte 

do fenômeno, na sua significação mais ampla (conjunto de assets digitais), todavia peca 

em alguns pontos principais: i) na expressão do objeto singularmente considerado, em seu 

formato binário digital; ii) ao tratar os ativos como créditos da pessoa, estaria mais ligada 

ao direito empresarial e financeiro, dando demasiado destaque ao aspecto patrimonial em 

detrimento da expressão extrapatrimonial; iii) revelar a possibilidade interpretativa da 

consideração de passivos digitais, em pensamento, a contrario sensu, o que não ocorre; iv) 

os direitos em si não devem ser considerados como assets.  

Observando a riqueza de acepções, ou melhor, os sentidos múltiplos (e 

controversos) dados nas definições dos digital assets pela doutrina alienígena, este trabalho 

defende a adoção do emprego, na seara do Direito Civil brasileiro, de duas nomenclaturas 

                                                           
341 MICHAELIS: moderno dicionário da língua portuguesa. São Paulo: Companhia Melhoramentos, 1998, p. 

253, grifos do autor.  
342 DINIZ, Maria Helena. Dicionário jurídico. São Paulo: Saraiva, 1998. 1 v. p. 310. Neste dicionário 

jurídico existem definições de vinte e um termos derivados do vocábulo ativo. São eles: ativo circulante, 
ativo compensável, ativo corrente, ativo de compensação, ativo de direito, ativo diferido, ativo disponível, 
ativo estático, ativo fictício, ativo fixo, ativo imobilizado, ativo incorpóreo, ativo líquido, ativo material, 
ativo não realizável, ativo nominal, ativo pendente, ativo permanente, ativo real, ativo realizável, e, por 
fim, ativo social. (Ibid, p. 310-311). Destes, um deles está relacionado ao direito bancário (ativo de 
compensação), um outro ao direito civil e comercial (ativo social), e os dezenove restantes estão ligados 
ao direito empresarial.  
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patrimônio digital e bens digitais, a serem empregadas de acordo com o sentido 

pretendido. Em outras palavras, ambas fazem referência à mesma manifestação sobre 

panoramas diversos. 

Esta construção, em certa maneira, é semelhante à realizada por José Casalta 

Nabais, ao tratar das semelhanças das locuções património cultural e bens culturais. 

Entende-se, nessa linha, que as nomenclaturas patrimônio digital e bens digitais “[...] não 

passam de duas perspectivas, de dois modos de encarar a mesma realidade: a primeira, na 

sua globalidade; a segunda, nos seus elementos ou componentes constitutivos”.343 

 Caso intente-se fazer referência aos digital assets, de forma ampla, de 

determinada pessoa, isto é, de todas as relações jurídicas decorrentes deles, bem como dos 

próprios digital assets em si, deve-se empregar a expressão patrimônio digital 

imperativamente. Por outro lado, se a intenção for tratar estritamente de um objeto digital, 

ou de alguns objetos em forma binária, forçoso o emprego do termo, no plural, bens 

digitais.  

Há de se fundamentar com maior denodo a opção doutrinária por estas 

expressões, tanto em virtude da exigência de uma superação paradigmática em relação à 

visão tradicional da expressão patrimônio, no Direito Civil, quanto para apresentar os 

motivos pela opção pela nomenclatura bens digitais. 

Um dos maiores méritos da doutrina do common law, na visão desta pesquisa, é 

atrair a atenção sobre o fato de que cada pessoa, seja natural ou jurídica, inserida na 

Sociedade da Informação, forma um enorme patrimônio relacionado a sua vida digital, no 

âmbito do Direito Civil, de cunho econômico e extrapatrimonial. À medida que aumentam 

tanto a inclusão digital quanto o acesso a novos serviços digitais, especialmente em 

dispositivos móveis, por todos, ocorre uma tendência de crescimento na diversidade e na 

complexidade da gerência deste patrimônio.  

Mas esta nomenclatura seria adequada sob o olhar da doutrina tradicional do 

Direito Civil brasileiro? 

De acordo com Clóvis Bevilaqua, patrimônio constitui o: “[...] complexo das 

relações jurídicas de uma pessôa, que tiverem valor economico.344 

                                                           
343 NABAIS, José Casalta. Introdução ao direito do património cultural. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2010, p. 

20-21.  
344 BEVILAQUA, Clovis. Theoria geral do direito civil. 2 ed. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 

1929, p. 209-210, grifos do autor. Orlando Gomes apresenta conceituação similar de patrimônio, para ele: 
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Dessa forma, o patrimônio, além de compor a parte ativa de um complexo de 

bens, como carros, depósitos em aplicações financeiras, casas, também seria formado pelo 

passivo, a exemplo de dívidas e contas a pagar. Os arts. 538, 978, 988, 1.276, 1.672, e 

1.796 do CCB empregam o termo neste sentido.345 

Nessa linha, o patrimônio se apresenta como uma universalidade de direito, em 

conformidade com o art. 91346 do CCB, sendo uno, ou seja, cada pessoa teria o seu.347 

                                                                                                                                                                                

“O direito moderno construiu teorias a respeito dos bens universalmente considerados, firmando a noção 
técnica de patrimônio. Toda pessoa tem direitos e obrigações pecuniariamente apreciáveis. Ao complexo 
desses direitos e obrigações denomina-se patrimônio. Nele se compreendem as coisas, os créditos e os 
débitos, enfim, todas as relações jurídicas de conteúdo econômico das quais participe a pessoa, ativa ou 
passivamente. O patrimônio é, em síntese, ‘a representação econômica da pessoa’”. (GOMES, Orlando. 
Introdução ao direito civil. 20 ed. rev., atual. e aum. de acordo com o Código Civil de 2002 por Edvaldo 
Brito e Reginalda Paranhos de Brito. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 157, grifos do autor). Também 
neste sentido, cf. (NASCIMENTO, José Amado. Patrimônio. In: FRANÇA, R. Limongi (coord.). 
Enciclopédia saraiva do direito. São Paulo: Saraiva, 1977. 57 v. p. 263-264). (BAUDRY-
LACANTINERIE, G.; CHAUVEAU, M. Traité théorique et pratique de droi civil: des biens. 3ème ed. 
Paris, Recueil Sirey, 1905, p. 2). 

345 COSTA, José Eduardo da. Dos bens. In: LOTUFO, Renan; NANNI, Giovanni Etore (cords.). Teoria geral 
do direito civil. São Paulo: Atlas, 2008, p. 377. Art. 538 do CCB: “Considera-se doação o contrato em 
que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra”; art. 978 
do CCB: “O empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal, qualquer que seja o regime 
de bens, alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real”; art. 988 do 
CCB: “Os bens e dívidas sociais constituem patrimônio especial, do qual os sócios são titulares em 
comum”; art. 1.276 do CCB: “O imóvel urbano que o proprietário abandonar, com a intenção de não mais 
o conservar em seu patrimônio, e que se não encontrar na posse de outrem, poderá ser arrecadado, como 
bem vago, e passar, três anos depois, à propriedade do Município ou à do Distrito Federal, se se achar nas 
respectivas circunscrições”; art. 1.672 do CCB: “No regime de participação final nos aqüestos, cada 
cônjuge possui patrimônio próprio, consoante disposto no artigo seguinte, e lhe cabe, à época da 
dissolução da sociedade conjugal, direito à metade dos bens adquiridos pelo casal, a título oneroso, na 
constância do casamento”; art. 1.796 do CCB: “No prazo de trinta dias, a contar da abertura da sucessão, 
instaurar-se-á inventário do patrimônio hereditário, perante o juízo competente no lugar da sucessão, para 
fins de liquidação e, quando for o caso, de partilha da herança”. (BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm> Acesso em: 22 nov. 2014).      
346 Art. 91 do CCB: “Constitui universalidade de direito o complexo de relações jurídicas, de uma pessoa, 

dotadas de valor econômico”. (BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. 
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm> Acesso em: 22 nov. 2014). 
Neste sentido, cf. (DINIZ, Maria Helena. Código civil anotado. 16 ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 164-
165). 

347 Todavia, é observável também que, no sistema do CCB, existem artigos, que não refletem a noção de 
patrimônio como universalidade de direito. Nesta linha estão os arts. 46, inciso VI, 61, §2º, 69, 477, 
1.390, 1.663, 1.665, 1.673, 1.711, e 1.745, parágrafo único, os quais denotam somente o sentido de ativo 
formando bens e direitos, excluindo as dívidas, encargos e obrigações. (COSTA, José Eduardo da, op. 
cit., p. 377-378). Art. 46, VI do CCB: “O registro declarará: as condições de extinção da pessoa jurídica e 
o destino do seu patrimônio, nesse caso”; art. 61, § 2o do CCB: “Não existindo no Município, no Estado, 
no Distrito Federal ou no Território, em que a associação tiver sede, instituição nas condições indicadas 
neste artigo, o que remanescer do seu patrimônio se devolverá à Fazenda do Estado, do Distrito Federal 
ou da União”; art. 69 do CCB: “Tornando-se ilícita, impossível ou inútil a finalidade a que visa a 
fundação, ou vencido o prazo de sua existência, o órgão do Ministério Público, ou qualquer interessado, 
lhe promoverá a extinção, incorporando-se o seu patrimônio, salvo disposição em contrário no ato 
constitutivo, ou no estatuto, em outra fundação, designada pelo juiz, que se proponha a fim igual ou 
semelhante”; art. 477 do CCB: “Se, depois de concluído o contrato, sobrevier a uma das partes 
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A doutrina clássica também destaca que, ao lado da noção de patrimônio, existem 

também os chamados direitos não patrimoniais, como aqueles advindos das relações dos 

direitos pessoais de família, de ordem política, ou dos direitos sobre a própria pessoa, sem 

valor econômico, não entrando, sob esta ótica, na esfera patrimonial da pessoa.348 

No entanto, segundo destaque de Manuel A. Domingues de Andrade, 

determinados autores: “[...] contestam que a pecuniaridade seja uma nota essencial dos 

direitos patrimoniais”.349 Neste viés, há necessidade de se dar um passo à frente. Como 

Luiz Edson Fachin pondera: “A semântica conceitual explode o monismo das definições. 

Seguramente a noção de patrimônio não é unívoca. Trata-se de um conceito complexo e 

com diversos sentidos legítimos, ligados ou não à percepção econômica”.350 

                                                                                                                                                                                

contratantes diminuição em seu patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela 
qual se obrigou, pode a outra recusar-se à prestação que lhe incumbe, até que aquela satisfaça a que lhe 
compete ou dê garantia bastante de satisfazê-la”; art. 1.390 do CCB: “O usufruto pode recair em um ou 
mais bens, móveis ou imóveis, em um patrimônio inteiro, ou parte deste, abrangendo-lhe, no todo ou em 
parte, os frutos e utilidades”; art. 1.663 do CCB: “A administração do patrimônio comum compete a 
qualquer dos cônjuges”; art. 1.665 do CCB: “A administração e a disposição dos bens constitutivos do 
patrimônio particular competem ao cônjuge proprietário, salvo convenção diversa em pacto antenupcial”; 
art. 1.673 do CCB: “Integram o patrimônio próprio os bens que cada cônjuge possuía ao casar e os por ele 
adquiridos, a qualquer título, na constância do casamento”; art. 1.711 do CCB: “Podem os cônjuges, ou a 
entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento, destinar parte de seu patrimônio para instituir 
bem de família, desde que não ultrapasse um terço do patrimônio líquido existente ao tempo da 
instituição, mantidas as regras sobre a impenhorabilidade do imóvel residencial estabelecida em lei 
especial”; art. 1.745,  parágrafo único do CCB: “Se o patrimônio do menor for de valor considerável, 
poderá o juiz condicionar o exercício da tutela à prestação de caução bastante, podendo dispensá-la se o 
tutor for de reconhecida idoneidade”. (BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o 
Código Civil. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm> Acesso em: 
22 nov. 2014).    

348 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 26. ed. rev. e atual. por Maria Celina Bodin 
de Moraes. Rio de Janeiro: Forense, 2013. 1 v., p. 333-334. De acordo com Maria Helena Diniz: 
“Incluem-se no patrimônio: a posse, os direitos reais, as obrigações e as ações correpondentes a tais 
direitos. O patrimônio abrange direitos e deveres redutíveis a dinheiro, conseqüentemente [sic], nele não 
estão incluídos os direitos de personalidade, os pessoais entre cônjuges, os oriundos do pátrio poder e os 
politicos”. (DINIZ, Maria Helena. Dicionário jurídico. São Paulo: Saraiva, 1998. 3 v., p. 541, grifos 
nossos).     

349 ANDRADE, Manuel A. Domingues de. Teoria geral da relação jurídica: sujeitos e objecto. Coimbra: 
Almedina, 2003. 1 v., p. 207.   

350 FACHIN, Luiz Edson. Estatuto jurídico do patrimônio mínimo. 2 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2006, p. 271. Ainda segundo o mesmo autor: “Nessa ordem de idéias, a aferição da 
constitucionalidade de um diploma legal, diante da ‘repersonalização’ imposta a partir de 1988, deve 
levar em consideração a prevalência da proteção da dignidade humana em relação às relações jurídicas 
patrimoniais”. (______. Sobre o projeto do Código Civil Brasileiro: crítica à racionalidade patrimonialista 
e conceitualista. Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Coimbra, v. 76, p. 132, 
2000). Na opinião de Gagliano e Pamplona Filho está na hora de: “[...] uma evolução semântica da 
expressão que a noção de patrimônio jurídico poderá, em breve tempo, ser ampliada, para abranger toda a 
gama de direitos da pessoa, tendo em vista a crescente e visível evolução da tutela jurídica dos direitos da 
personalidade”. (GAGLIANO, Pablo Stolze. PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: 
parte geral. 14 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2012. 1 v., p. 305, grifos nossos e do autor). 
Semelhante a compreensão de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald: “É mister registrar, 
finalmente, a premente necessidade de uma nova compreensão da matéria, vislumbrando o patrimônio em 
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 Assim sendo, na realidade pós-moderna, a noção de patrimônio deve estar 

associada à natureza plural dos bens das pessoas, com a efetiva proteção dos valores não 

economicamente relevantes ou imateriais, que, indubitavelmente, fazem parte da parcela 

patrimonial dos indivíduos.351 

 Nessa toada, alguns doutrinadores da área jurídica utilizam o vocábulo, em 

sentidos diversos do exposto acima pela proposta civilista tradicional. Observa-se, assim, 

um avanço semântico do termo.  

 Assim, Carlyle Popp e Ana Cecília Parodi observam, no discurso jurídico:  

[...] novas categorias patrimoniais, tipicamente contemporâneas, desafiadoras 
dos paradigmas tradicionais, posto que evidenciam a insuficiência, ou 
inadequação, do discurso jurídico privado patrimonial às novas relações 
praticadas.352 

  São diversas as nomenclaturas empregadas como patrimônio cultural,353 moral,354 

genético,355 mínimo,356 ambiental,357 imaterial autoral.358 

                                                                                                                                                                                

perspectiva humanista, afirmando a sua funcionalização à promoção da dignidade do homem. Assim, 
urge uma ampliação da ideia  de patrimônio para abarcar, não apenas as relações patrimoniais da pessoa, 
mas, por igual, diferentes outros valores. Em outras palavras, a tutela jurídica emprestada ao patrimônio 
não tem outra justificativa, senão a proteção da própria pessoa humana que titulariza aquelas relações 
jurídicas”. (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: parte geral e 
LINDB. 12 ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Editora Juspodivm, 2014. 1 v., p. 464).    

351 POPP, Carlyle; PARODI, Ana Cecília. Dignidade humana, direitos da personalidade e patrimônio 
imaterial. In: GUNTHER, Luiz Eduardo; SANTOS, Willians Franklin Lira dos (Coords.). Tutela dos 
direitos da personalidade na atividade empresarial. Curitiba: Juruá, 2009, p. 225.   

352  Ibid., p. 231, grifos do autor.  
353 No esclarecimento de José Casalta Nabais: “[…] o património cultural não é constituído apenas pelas 

criações artísticas ou intelectuais do espírito humano, isto é, pela ‘cultura cultivada’ (Edgar Morin) como 
a seu modo, o sugere a própria palavra cultura. Também se refere às obras humanas na sua diversidade, o 
que convoca o conjunto dos aspectos intelectuais, morais e materiais dos sistemas de valor e dos estilos 
de vida que caracterizam uma civilização”. (NABAIS, José Casalta, op. cit., p. 43, grifos do autor). De 
acordo com Paulo Affonso Leme Machado: “O patrimônio cultural deve ser fruído pela geração presente, 
sem prejudicar a possibilidade de fruição da geração futura”. (MACHADO, Paulo Affonso Leme, op. cit., 
p. 1023). Por fim, há de ser destacado que a CF/88, em seu art. 216, caput, não apresenta definição do que 
seria patrimônio cultural. Afirma-se nela apenas que este é formado por bens de natureza matéria e 
imaterial, considerados individualmente ou em conjunto, referentes à identidade, à ação, à memória dos 
diversos grupos formadores da sociedade brasileira. (RODRIGUES, Francisco Luciano Lima. O direito 
ao patrimônio cultural preservado: um direito e uma garantia fundamental. Pensar, Fortaleza, vol. 12, p. 
53, 2007).   

354  GAGLIANO, Pablo Stolze. PAMPLONA FILHO, Rodolfo, op. cit., p. 305.  
355 Na definição de Stela Marcos de Almeida Barbas, patrimônio genético corresponde ao: “[...] universo de 

componentes físicos, psíquicos e culturais que começam no antepassado remoto, permanecem constantes 
embora com naturais mutações ao longo das gerações, e que, em conjungação com factores ambienciais e 
num permanente processo de inter-acção [sic], passam a constituir a nossa própria identidade e que, por 
isso, temos o direito de guardar e defender e depois de transmitir”. (BARBAS, Stela Marcos de Almeida 
Neves. Direito ao património genético. Coimbra: Almedina, 1998, p. 17). O patrimônio genético compõe 
a base primordial à diversidade biológica do planeta, sendo essencial à vida de todos os seres vivos. 
(FIORILLO, Celso Antonio Pacheco; DIAFÉRIA, Adriana. Biodiversidade e patrimônio genético no 
direito ambiental brasileiro. São Paulo: Max Limonad, 1999, p. 53). Em estudo da seara do Direito 
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 Emprega-se até mesmo a expressão patrimônio digital, mas em um sentido 

diverso do sugerido neste trabalho, em uma conotação coletiva, ligada à memória359 da 

humanidade. Lídia Eugenia Cavalcante esclarece:  

A UNESCO, em 2003, em sua Conferência Geral, no que concerne a 
Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, por meio do programa 
Memória do Mundo, lança a Carta sobre a Preservação do Patrimônio 
Digital , evidenciando uma forte e necessária preocupação mundial com a 
preservação do patrimônio digital da humanidade, já que muitos documentos são 
produzidos unicamente em meio eletrônico e podem perder-se no tempo e no 
espaço, tanto pela efemeridade do suporte quanto pela falta de políticas de 
preservação. Trata-se de uma questão bem peculiar para o século XXI, tendo em 
vista que o universo informacional, em meio digital, tem se tornado mais 
dinâmico e produtivo, criando um novo legado histórico-cultural.360   

 Feitas estas observações, pensa-se que o conceito de patrimônio também deve 

superar o seu paradigma clássico do Direito Civil pátrio, abrangendo as nuances 

extrapatrimoniais dos bens digitais. Assim, esta noção de patrimônio digital, na esfera 

civil, compreenderia os bens digitais, econômicos e de caráter extrapatrimonial, haja vista 

que o “[...] património, como realidade jurídica, envolve várias e controversas noções e é 

discutível também a aceitação de uma divisão estanque entre direitos patrimoniais e 

direitos não patrimoniais, extrapatrimoniais ou pessoais”.361 

                                                                                                                                                                                

Constitucional, Pietro de Jesús Lora Alarcón trabalha com a nomenclatura patrimônio genético humano. 
(LORA ALARCÓN, Pietro de Jesús, op. cit., p. 315). 

356 Na defesa de Luiz Edson Fachin: “Na inegável transformação que abre portas, sob a crítica dos 
paradigmas tradicionais, ao Direito Civil contemporâneo, abre-se espaço para dar um passo adiante. A 
garantia pessoal de um patrimônio mínimo, do qual ninguém pode se assenhorar forçadamente, sob 
hipótese legítima alguma, pode ser esse novo horizonte”. (Id. Estatuto jurídico do patrimônio mínimo. 2 
ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 284).  

357  Para aprofundamento sobre o termo, cf. (MILARÉ, Édis, op. cit., p. 195-198).  
358  Não são notados debates doutrinários envolvendo o uso desta terminologia sobre a carcterística 

patrimonial de obras não exploradas economicamente. (POPP, Carlyle; PARODI, Ana Cecília, op. cit., p. 
233).   

359 Na elucidação de Vera Dodebei: “O conceito de memória documentária como uma abstração que reúne os 
atributos informação/memória/documento é datado de meados do século XX, e pode ser atualizado para 
adicionar ao documento o valor patrimonial necessário à compreensão do patrimônio digital como um 
composto de informação que transita no ciberespaço”. (DODEBEI, Vera. Patrimônio digital virtual: 
herança, documento e informação. In: REUNIÃO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA, 26, 2008, Porto 
Seguro. Anais…São Paulo: Associação Brasileira de Antropologia, 2008, 1 v., p. 2, grifos do autor).    

360 CAVALCANTE, Lídia Eugenia. Patrimônio digital e informação: política, cultura e diversidade. Revista  
Encontros Bibli, v. 12, n. 23, p. 159, 2007, grifos do autor. Dessa feita: “El patrimonio de origen digital 
que puede consultarse en línea, por ejemplo, las publicaciones periódicas electrónicas, las páginas 
de la Red mundial o las bases de datos en línea, ya forma parte del patrimonio cultural del mundo”. 
(UNESCO. Comunicación e Información: el patrimonio digital. Disponível em: < 
http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/access-to-knowledge/preservation-of-
documentary-heritage/digital-heritage/> Acesso em: 16 dez. 2014, grifos do autor. [sem paginação]). 

361 SOUSA, Rabindranath Capelo de. O Direito Geral de Personalidade. Coimbra: Coimbra Editora, 1995, p. 
414.  
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 Na Sociedade da Informação, os limites podem ser bem delineados, ou tênues, entre 

os valores dos bens digitais. As situações podem ser as mais variadas. Por exemplo, às 

vezes, algumas empresas geram e distribuem os DAs na internet com intuitos econômicos, 

como ocorre na divulgação de vídeos publicitários nos canais no YouTube. No humor, dois 

casos de sucessos são emblemáticos, a Porta dos Fundos362 no Brasil, e o Funny or Die363 

nos Estados Unidos. Semelhantemente ocorre com a existência dos bitcoins (moedas 

digitais).  

 Outras vezes, as pessoas tiram fotos digitais e colocam em redes sociais para 

manter contatos com familiares e amigos, sem nenhum ganho financeiro, com um alto 

caráter extrapatrimonial. E, ainda, ocorre de bens digitais apresentarem simultaneamente as 

duas características, a depender do caso. O Facebook, que é basicamente uma rede social, 

vai tendo a sua função inicial modificada por profissionais, como artistas, atletas, ou 

mesmo empresas que a usam como plataforma na internet para publicidade. De forma 

semelhante ocorre com o Instagram, com os e-mails, tweets, entre outros assets.  

 Propõe-se, dessa forma, que uma das acepções possíveis da nomenclatura digital 

assets consista na adoção do termo patrimônio digital, especialmente em referência ao seu 

aspecto mais global possível.  

 Em outros termos, sob o olhar da era informacional, o vocábulo patrimônio digital 

corresponde à soma de um todo, isto é, relaciona-se tanto com o complexo de direitos e 

                                                           
362 Segundo explicação da empresa: “PORTA DOS FUNDOS é um coletivo criativo que produz audiovisual 

voltado para a web com qualidade de TV e liberdade editorial de internet. Idealizado por Antonio Tabet, 
Fabio Porchat, Gregório Duvivier, Ian SBF e João Vicente de Castro, o canal de vídeos da PORTA DOS 
FUNDOS no Youtube lança dois esquetes semanais, todas as segundas e quintas-feiras, às 11h. Entre as 
muitas conquistas, e em menos de um ano de existência, a PORTA DOS FUNDOS tornou-se o canal 
brasileiro na internet a atingir mais rapidamente a marca de 1 milhão de inscritos e venceu o prêmio da 
APCA (Associação Paulista dos Críticos de Arte) de ‘Melhor Programa de Humor Para TV’. Agora, a 
PORTA DOS FUNDOS vive em função de permanecer aberta e mostrando o que a sala de estar do 
entretenimento não permite. Sejam bem-vindos”. (PORTA DOS FUNDOS. Sobre a Porta dos Fundos. 
Disponível em: <http://www.portadosfundos.com.br/sobre/>.  Acesso em: 23 nov. 2014. [sem 
paginação]). De acordo com reportagem da Revista Exame: “Segundo estimativas de mercado, o Porta 
dos Fundos deverá faturar cerca de 30 milhões de reais em 2014 (o grupo não divulga sua receita). A 
maior fonte é e continuará sendo a publicidade. O grupo ganha dinheiro de duas formas. Uma parte vem 
quase por inércia do Google, dono do YouTube, que paga para inserir anúncios nos vídeos. Mas agora a 
maior parte deverá vir de novos contratos”. (VALLE, Patricia. O humor do Porta dos Fundos vai virar 
negócio sério. Revista Exame, São Paulo, 08 out. 2014. Disponível em: 
<http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1075/noticias/a-zoeira-virou-negocio>. Acesso em: 23 
nov. 2014. [sem paginação]).  

363  O Funny or Die constitui-se em um website de vídeos de comédia que funde conteúdos gerados por 
usuários com conteúdos originais exclusivos. (FUNNY OR DIE. About. Disponível em: 
<http://www.funnyordie.com/about> Acesso em: 23 nov. 2014. [sem paginação]).  



102 

 

 

 

obrigações decorrentes dos bens digitais quanto aos próprios bens digitais em si de uma 

pessoa, seja natural ou jurídica.  

 Ante o perene trânsito dos bens digitais, dos mais diversos matizes, em 

plataformas as mais variadas, um número cada vez maior de indivíduos tece uma enorme 

quantidade de complexas relações jurídicas com intermediários (Facebook, Google, etc.). 

Daí a importância do emprego deste vocábulo para incluir os direitos e deveres oriundos 

delas, que, por motivos óbvios, também devem ser considerados pela ordem jurídica.  

 Dito isto, a menção aos digital assets pode ser realizada singularmente, ou 

melhor, em stricto sensu. Neste caso, entende-se que a nomenclatura correta a ser 

empregada deve ser bens digitais. Sendo assim, se o conceito de bem é histórico e relativo, 

com variação ao longo dos anos na cultura humana,364 entende-se, na Sociedade da 

Informação, pelo surgimento de um novo tipo de bem, o digital. 

  Mesmo com esta defesa de natureza terminológica (em sentido estrito), podem 

surgir dúvidas em relação ao uso deste termo, uma vez que, no Direito Civil brasileiro, é 

antigo o dissenso doutrinário entre as palavras bem e coisa.365 Afinal, como Clóvis 

Bevilaqua destaca: “A palavra coisa, ainda que, sob certas relações, corresponde, na 

technica juridica, ao termo bem, todavia delle se distingue”.366 

 Vale uma sintética elucidação a respeito desta discussão. 

 No Direito Civil, alguns autores consideram as coisas como gênero e os bens 

como sua espécie.367 Outros seguem via diversa, dessa feita, os bens seriam o gênero, 

sendo as coisas espécies de bens.368  

                                                           
364  AMARAL, Francisco. Direito Civil: Introdução. 3 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 301.  
365  O conceito de coisa é um dos mais controvertidos da doutrina. (MORAES, Walter. Coisa. In: FRANÇA, 

R. Limongi (coord.). Enciclopédia saraiva do direito. São Paulo: Saraiva, 1977. 16 v., p. 1-6). Na opinião 
de Roberto Senise Lisboa: “É preferível deixar o nominalismo não proveitoso de lado e equiparar as 
expressões objeto, coisa e bem”. (LISBOA, Roberto Senise. Manual de direito civil: teoria geral do 
direito civil. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 1 v. Documento em formato eBook (SaraivaReader), p. 305-
307).  

366  BEVILAQUA, Clovis, op. cit., p. 208, grifos ao autor.  
367 RIBAS, Antonio Joaquim. Curso de Direito Civil brasileiro. Prefácio de Antônio de Pádua Ribeiro. 

Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2003, p. 200. Neste sentido, cf. (LOPES, Miguel Maria de 
Serpa. Curso de direito civil. 8 ed. rev. e atual. pelo prof.  José Serpa Santa Maria. Rio de Janeiro: Freitas 
Bastos, 1996. 1 v., p. 381). (RODRIGUES, Silvio. Direito civil: parte geral. 32 ed. São Paulo: Saraiva, 
2002. 1 v., p. 308). (DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 18 ed. São Paulo: Saraiva, 
2002. 1 v., p. 110). (FRANÇA, R. Limongi. Manual de direito civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1966. 1 v., p. 180). (Id. Direito Civil: Introdução. 3 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 110). O 
conceito de bem, aproximado ao de objeto de direito, é mais amplo do que o de coisa no Código Civil 
brasileiro de 1916, conforme os arts. 43-49 e 58-68. (MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado: 
parte geral. Tomo II: Bens. Fatos jurídicos. Atual. por Ovídio Rocha Barros Sandoval. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2012, p. 80-81). Similarmente a Pontes de Miranda, Renan Lotufo destaca que bens pode 



103 

 

 

 

 De qualquer maneira, um dos critérios de distinção entre eles, defendidos pela 

dogmática, recai em sua materialidade,369 isto é, a palavra coisa faz referência aos objetos 

corpóreos, ao passo que o vocábulo bens abrange tanto os corpóreos quanto os abstratos 

(imateriais). Ou melhor, “Juridicamente falando, bens são valores materiais ou imateriais 

que podem ser objeto de uma relação de direito”.370 

 Nesta linha, o Código Civil alemão, §90, limitou a palavra coisas às corpóreas, 

denominando as incorpóreas de objetos, seguindo a técnica proposta por sua doutrina. Nos 

ordenamentos em geral, inclusive no brasileiro, inexiste exatidão quanto à nomenclatura 

legal, mesmo nos Códigos mais recentes.371  

 No Direito Civil pátrio, houve tentativa de adoção deste critério por meio de 

Teixeira de Freitas, no art. 317 do seu Esboço. Entretanto, o Código Civil brasileiro de 

1916 não observou este critério, ao denominar o Livro II da Parte Especial Direito das 

Coisas. O Código Civil de 2002, por sua vez, igualmente manteve o equívoco, com a 

                                                                                                                                                                                

ter o mesmo significado de coisas, porém aquele possui um sentido mais amplo, tendo em conta que pode 
abarcar tanto a coisas como a direitos. (LOTUFO, Renan. Código civil comentado: parte geral (arts. 1º a 
232). São Paulo: Saraiva, 2003. 1 v., p. 206).   

368 Na explicação de Orlando Gomes: “Bem e coisa não se confundem. O primeiro é gênero, a segunda, 
espécie. A noção de bem compreende o que pode ser objeto de direito sem valor econômico, enquanto a 
de coisa restringe-se às utilidades patrimoniais, isto é, as que possuem valor pecuniário”. GOMES, 
Orlando, op. cit., p. 155, grifos do autor.   

369 Id. Instituições de direito civil. 26. ed. rev. e atual. por Maria Celina Bodin de Moraes. Rio de Janeiro: 
Forense, 2013. 1 v., p. 338. Neste sentido, cf. (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson, op. 
cit., p. 460-461). A divisão ou classificação dos bens em corpóreos e incorpóreos vem do direito romano, 
principalmente das Institutas de Gaio, do Digesto, e das Institutas de Justiniano. Bens corpóreos, também 
conhecidos como coisas, em sentido estrito (res), são todos aqueles que têm existência física. (GAMA, 
Affonso Dionysio. Tratado theorico e pratico de direito civil brasileiro: introducção ao estudo do direito 
civil e theoria geral de direito civil. Rio de Janeiro, Leite Ribeiro, 1927, p. 181). Apesar de dar explicação 
similar, diferentemente do autor anterior, José Carlos Moreira Alves não usa o vocábulo bens para a 
divisão dos objetos quanto a sua materialidade, mas o termo coisas, na perspectiva do Direito Romano. 
Segundo ele: “Essa classificação é encontrada nas Institutas de Gaio, nas de Justiniano e no Digesto. É 
ela de origem filosófica: Cícero, com base em Aristóteles, distinguia as coisas em existentes (quae sunt) – 
as que se podem ver e tocar (quae cerni tangiue possunt) – e intelectuais (quae intelleguntur) – as que são 
apenas concepções do espírito; e Sêneca denominava às existentes, corporales, e, às intelectuais, 
incorporales. As coisas corpóreas são, para os juristas romanos, as perceptíveis aos nossos sentidos (quae 
tangi possunt); as incorpóreas, as que nos são imperceptíveis (quae tangi possunt), como os direitos 
(iura)”. Finaliza Moreira Alves destacando que nem sempre os direitos (iuria) eram enquadrados entre as 
coisas incorpóreas, com, no caso do direito de propriedade, em que os direitos eram  considerados coisas 
corpóreas.  (ALVES, José Carlos Moreira. Direito romano. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 145, 
grifos do autor). As coisas, em sentido estrito, compreendem os objetos corpóreos. (MIRANDA, Pontes 
de. Tratado de direito privado: parte geral. Tomo II: Bens. Fatos jurídicos. Atualizado por Ovídio Rocha 
Barros Sandoval. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 64).  

370 MONTEIRO, Washington de Barros; PINTO, Ana Cristina de Barros Monteiro. Curso de direito civil: 
parte geral. 42 ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 1 v., p. 180.   

371 Id. Instituições de direito civil. 26. ed. rev. e atual. por Maria Celina Bodin de Moraes. Rio de Janeiro: 
Forense, 2013. 1 v., p. 338. 
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reprodução dele no seu Livro III. Apesar disso, na Parte Geral, o novo Código  corrigiu o 

anterior, com o emprego da palavra bem, na sua Parte Geral.372 

  Então, após a narração quanto à questão da nomenclatura, pergunta-se: por que 

não fazer uso do termo coisas digitais no lugar de bens digitais? Ou, então, admitir-se a 

aplicação alternativa indistinta das duas expressões? 

 Esta pode ser considerada uma mera questão formal, ou até menor. Contudo, o 

intuito é adotar o termo julgado mais apropriado, em língua portuguesa, em relação aos 

digital assets. Responde-se, assim, negativamente às duas perguntas pelos motivos 

anteriormente explicitados, qual seja, a adoção do parâmetro da materialidade. Deve-se, 

portanto, empregar a nomenclatura bens digitais, no Direito Civil brasileiro.   

 Além do mais, o vocábulo bem é utilizado frequentemente, no ordenamento 

pátrio, de uma maneira geral, para tratar de objetos imateriais. No Direito Tributário, 

inclusive, emprega-se o mesmo termo proposto por esta dissertação – bens digitais – para 

fazer alusão aos livros eletrônicos.373 

 No Direito Penal, por sua vez, segundo Marcelo Xavier de Freitas Crespo: “[...] a 

‘informação’ hoje tem contornos de mercadoria. Pode-se até tratá-la como nova matéria do 

gênero ‘bens imateriais’”.374 Encontra-se, de maneira semelhante, em texto doutrinário 

acerca do Direito de Autor, a informação entendida como um bem, entre tantos outros tipos 

de bens, tutelados por esta área do Direito.375 

                                                           
372 Id. Instituições de direito civil. 26. ed. rev. e atual. por Maria Celina Bodin de Moraes. Rio de Janeiro: 

Forense, 2013. 1 v., p. 338-339. Vale destacar, por fim, que há outros parâmetros usados para diferenciar 
bem de coisa, como a apreciação econômica de algo, ou o próprio interesse do direito sobre o objeto. Na 
visão de Fábio Ulhoa Coelho, bem seria tudo aquilo que poderia ser avaliado em dinheiro, sendo as coisas 
tudo aquilo que não seja compreendido como sujeito de direito. A distinção não repousaria na 
materialidade. Inclusive, tanto os bens quanto as coisas poderiam ser corpóreos ou não. Exemplos de bens 
corpóreos (casa, automóvel) e incorpóreos (direitos patrimoniais). Por sua vez, seriam tipos de coisas 
corpóreas os embriões crioconservados e o corpo, e de bens incorpóreos a honra, o nome e a privacidade. 
(COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito civil: parte geral. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 1 v. 
Documento em formato eBook (SaraivaReader), p 239-241). De acordo com Regina Sahm: “Há quem 
considere, com fundamento em Trabucchi (José Carlos Moreira Alves), que ‘bem’ é todo objeto que 
interessa ao direito e que a palavra ‘coisa’ conserva o sentido vastíssimo de entidade material ou 
imaterial”. (SAHM, Regina. Dos bens. In: MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (org.); 
CHINELLATO, Silmara Juny (coord.). Código civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por 
parágrafo. 4 ed. Barueri, SP: Manole, 2011, p. 101). 

373 CARVALHO, André Castro. Tributação de bens digitais: interpretação do art. 150, VI, d, da Constituição 
Federal. São Paulo: MP, 2009, p. 143.  

374  CRESPO, Marcelo Xavier de Freitas, op. cit., p. 56.   
375 NUNES, Simone Lahorgue op. cit., p. 61. O direito de autor, até mesmo, em termos legais é considerado 

como um tipo de bem, bem móvel. (FIGUEIREDO, Fábio Vieira. Direito de autor: proteção e disposição 
extrapatrimonial. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 46). De acordo com o art. 3º da Lei 9.610/98: “Os direitos 
autorais reputam-se, para os efeitos legais, bens móveis”. (BRASIL. Lei n. 9.610, de 19 de fevereiro de 
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 Uma derradeira e específica questão quanto à semântica deve ser levantada a 

respeito de expressões que tratam dos arquivos digitais, principalmente ao se levar em 

conta os usos indiscriminados dos vocábulos dado, informação e arquivo. Em termos mais 

claros, dado e informação poderiam ser utilizados como sinônimo de arquivo? 

Na pesquisa da doutrina anglo-saxã não foi encontrado escrito que fizesse alguma 

distinção entre os três termos (file, data, ou information), portanto, seriam iguais. Tal 

assertiva pode ser demonstrada, por exemplo, pela afirmação de que qualquer objeto 

digitalizado seria uma informação, codificada como um fluxo de bits.376  

Contudo, como destaca Danilo Doneda:  

Em relação à utilização dos termos “informação” e “dado”, é necessário notar 
preliminarmente que o conteúdo de ambos os vocábulos se sobrepõe em várias 
circunstâncias, o que justifica uma certa promiscuidade na sua utilização. Ambos 
os termos servem a representar um fato, um determinado aspecto de uma 
realidade. Não obstante, cada uma [sic] carrega um peso particular a ser levado 
em conta.377 

 No entendimento deste autor, o dado seria uma “pré-informação”, caracterizada 

pela fragmentariedade. Já a informação, por sua vez, estaria no estágio inicial da cognição, 

possuindo uma carga instrumental mais eficiente, reduzindo estados de incerteza.378  

 Vale finalmente ressaltar que, mesmo respeitando à ponderação de Doneda, as 

duas palavras poderão fazer alusão ao vocábulo arquivo, em sua forma binária, nesta 

dissertação.  

  

 

3.3 Definição sugerida  

 

 

                                                                                                                                                                                

1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Disponível 
em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm>. Acesso em: 16 dez. 2014).     

376 SHAPIRO, Carl; VARIAN, Hal R. The information economy. In: HAND, John; LEV, Baruch (Eds.), op. 
cit., p. 49.   

377 DONEDA, Danilo, op. cit., p. 152.  
378 Ibid., p. 152-153. A informação pode ser encarada como um produto também. Neste sentido, Karla 

Cristina da Costa e Silva Matos pondera: “[...] a informação é um produto quando resulta da atividade 
intelectual de uma pessoa, um grupo de pessoas ou de uma instituição. Ela reproduz condições históricas, 
políticas e culturais no momento em que é elaborada. Para que seja considerada como produto, a 
informação deve ser colocada no mercado de consumo pelo fornecedor”. (MATOS, Karla Cristina da 
Costa e Silva. O valor econômico da informação nas relações de consumo. São Paulo: Almedina, 2012).    
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Apresentadas as propostas desta pesquisa relacionadas às terminologias mais 

adequadas para os digital assets, já foi expressamente exposto que o critério adotado na 

presente dissertação será o da materialidade, de modo que, neste ponto, acolhe-se a linha 

das definições mais sucintas de certos doutrinadores anglo-saxões, demonstradas no item 

2.3.1 do Capítulo 2 desta pesquisa. 

Assim sendo, de maneira simples e objetiva, os bens digitais constituem-se 

somente nos arquivos digitalizados, ou melhor, dispostos em formato eletrônico.  

Neste caso, em função dos processos de desmaterialização e de digitalização, a 

importância da forma (formato) dos objetos cresceu de maneira espantosa na era 

informacional. Dessa forma, a liquidez da forma binária, dos bits, seja nos aspectos da 

rápida transmissão pela internet, ou da facilitada reprodução deles, a custo baixo, 

revolucionaram os aspectos comunicacionais, sociais e econômicos, razão pela qual foi 

este o critério adotado para sugerir a definição do termo em estudo.    

 

 

3.4 Qualificação jurídica proposta 

 

 

 Os digital assets, sob a ótica do Direito Civil brasileiro, enquadram-se no instituto 

jurídico de bens, devendo necessariamente apresentar as características da imaterialidade379 

e da digitalização. 

 

 

3.5 Modalidades 

 

 

 Em primeiro lugar, deve-se destacar que os tipos de bens digitais não podem 

possuir uma limitação apriorística, uma vez que as mudanças seguem um dinamismo 

                                                           
379 Em sentido contrário, entendendo que os bens digitais (digitized assets), em realidade tem uma presença 

material, já que se altera o estado físico do meio em que eles são armazenados. GREEN, Sarah; 
RANDALL, John. The tort of conversion. Oxford and Portland (Oregon): Hart Publishing, 2009. 
Documento em formato eBook (Kindle), l. 3991.    
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constante no setor da TIC. Por exemplo, até recentemente não havia ocorrido a 

proliferação do Twitter na internet, e os tweets passaram a ser um novo modo de bem 

digital específico. Sendo assim, concorda-se com a doutrina, exposta no item 2.3.2, do 

Capítulo anterior, ao afirmar que as listas sugeridas dos digital assets não são exaustivas. 

Pelo contrário, são meramente exemplificativas (numerus apertus). 

Em realidade, a título meramente demonstrativo, reproduz-se lista proposta por 

Lilian Edwards e Edina Harbinja, que tipificam satisfatoriamente boa parte dos bens 

digitais, sem descartar a possibilidade de surgimento de novos. Dessa feita, seriam 

modalidades de digital assets os perfis de redes sociais, os e-mails, os tweets, as bases de 

dados, os assets virtuais inseridos em jogos, os textos, as imagens, as músicas, ou os 

sons digitalizados (em arquivos de vídeos, filmes e e-books), as senhas de acesso a 

contas necessárias ao fornecimento de bens e serviços digitais (eBay, Amazon, Facebook, 

YouTube), os nomes de domínio, as imagens da personalidade em duas ou três 

dimensões ou ícones (como ícones de usuário ou avatars), etc.380 

 

 

3.6 Os digital assets e os direitos de personalidade 

 

  

 Na Sociedade da Informação, a quantidade de bens digitais, digital assets em 

sentido estrito, é enorme. São conteúdos digitalizados de diversos tipos, como as músicas, 

os livros, os filmes, entre outros. Ademais, em muitos casos, torna-se dificultoso 

determinar a característica predominante neles, se de caráter puramente patrimonial ou 

extrapatrimonial.  

 Com efeito, ao atingir este ponto da pesquisa, torna-se essencial realizar um 

recorte epistemológico na presente dissertação, reduzindo o objeto em análise somente 

para os bens digitais relativos aos direitos de personalidade. Tratar de todas as formas 

existentes de digital assets e dos instrumentos necessários para sua tutela seria uma tarefa 

                                                           
380 Id. Protecting post-mortem privacy: reconsidering the privacy interests of the deceased in a digital world. 

Cardozo Arts & Entertainment Law Journal, v. 32, n. 1, p. 86-87, 2013.  
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quase hercúlea, que demandaria um verdadeiro tratado pela sua extensão e complexidade, 

o que escapa, por óbvio, dos objetivos da presente dissertação.381 

 Não é por outro motivo que, nos artigos específicos estrangeiros consultados, 

geralmente, as discussões jurídicas envolvem com um maior cuidado somente duas 

modalidades de bens em formato binário - os e-mails e os perfis de redes sociais, quando 

do falecimento de alguém.  

 Então, a partir desse momento, limita-se o enfoque do objeto da pesquisa, 

analisando-se somente os digital assets relacionados com os direitos da personalidade. 

Antes de abordá-los especificamente, necessário apresentar um quadro sucinto e 

brevíssimo dos direitos de personalidade com o escopo de contextualizar minimamente 

este instituto.  

 Logo de início, deve ser destacado que as narrações sobre as origens dos direitos 

de personalidade possuem explicações diferentes, de acordo com a doutrina consultada. 

Para alguns, Hugo Donellus deu o pontapé inicial, em seu Commentari de iure civili, 

quando distinguiu o domínio in persona cuiusque e in externi rebus, colocando na primeira 

classe a reputação, a liberdade e a incolumidade corporal.382 Para outros, os direitos de 

personalidade estão ligados, embrionariamente, ao Código de Hamurabi (1690 a.C.) com a 

proteção da honra (art. 12), acima da própria vida do ofensor, e, no Direito Romano, na 

tutela da honra contra a injúria.383  

 Independentemente desta discussão, é importante diferenciar os direitos da 

personalidade dos direitos fundamentais, já que não são categoriais semelhantes, mesmo 

com a tendência de assimilação das figuras.384 Nessa linha, segundo Carlos Alberto Bittar:  

Divisam-se, assim, de um lado, os direitos do homem ou direitos fundamentais 
da pessoa natural, como objeto de relações de direito público, para efeito de 
proteção do indivíduo contra o Estado. [...] De outro lado, consideram-se direitos 

                                                           
381 Por este mesmo motivo, optou-se por não tratar da natureza jurídica dos direitos subjetivos patrimoniais 

decorrentes dos bens digitais. Seriam direitos obrigacionais ou direitos reais? Ou de natureza sui generis? 
Isto, na visão do presente trabalho demandaria uma pesquisa aprofundada voltada apenas a esta 
problemática específica, escapando, dessa forma, do objeto da presente pesquisa.  

382 MIRANDA, Jorge; RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz; FRUET, Gustavo Bonato, op. cit., p. 13.  
383 LIMA, Cíntia Rosa Pereira de; VIANA, Rui Geraldo Camargo, op. cit., p. 214. Para um aprofundamento a 

respeito da origem dos direitos da personalidade, cf. (GOGLIANO, Daisy. Direitos privados da 
personalidade. 426 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 1982, p. 7-102). (SZANIAWSKI, Elimar, op. cit., p. 23-62).  

384 ALMEIDA, Luiz Antônio Freitas de. Violação do direito à honra no mundo virtual: a (ir)responsabilidade 
civil dos prestadores de serviço da Internet por fato de terceiros. In: MIRANDA, Jorge; RODRIGUES 
JUNIOR, Otavio Luiz; FRUET, Gustavo Bonato (Orgs), op. cit., p. 245. 
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da personalidade os mesmos direitos, mas sob o ângulo das relações entre 
particulares, ou seja, da proteção contra os homens385.  

 Apesar de se concordar com a distinção realizada por Bittar, não se mostra 

adequada a utilização dos termos direitos do homem como sinônimo dos direitos 

fundamentais, já que são categorias diversas.  

 Os direitos fundamentais seriam aqueles positivados no ordenamento interno 

constitucional de determinado Estado. Já os direitos humanos,386 por sua vez, relacionar-

se-iam com os documentos jurídicos na esfera internacional, independentemente da 

vinculação do ser humano com a sua ordem constitucional, apesar de os conteúdos dos 

textos constitucionais e das declarações internacionais serem bem próximos nestes 

pontos.387 

  No sistema geral de tutela à pessoa humana, os direitos da personalidade 

não se confundem com os dois institutos apontados acima, não ocorrendo dicotomia, nem 

separação, em virtude das distintas escalas de proteção e dos seus diferentes regimes 

jurídicos.388  

 Segundo Antonio Carlos Morato, os direitos da personalidade constinuem-se 

naqueles: “[...] direitos que versam sobre a própria pessoa e seus reflexos e que são 

reconhecidos à pessoa humana e atribuídos à pessoa jurídica”.389 Solidificando-se a 

                                                           
385 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1995, 

p. 22-23.  
386 Com efeito, Flávia Piovesan destaca que: “[...] os tratados internacionais voltados à proteção dos direitos 

humanos, ao mesmo tempo que afirmam a personalidade internacional do indivíduo e endossam a 
concepção universal dos direitos humanos, acarretam aos Estados que os ratificam obrigações no plano 
internacional”. (PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional. 10 ed., rev. e atual. 
São Paulo: Saraiva, 2009, p. 9).   

387 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 10 ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2009, p. 29-32. Em entendimento similar, pronuncia-se Anderson Schreiber: “[...] a expressão 
direitos humanos é utilizada no plano internacional, independentemente, portanto, do modo como cada 
Estado nacional regula a matéria. Direitos fundamentais, por sua vez, é o termo normalmente empregado 
para designar ‘direitos positivados numa constituição de um determinado Estado’. É, por isso mesmo, a 
terminologia que tem sido preferida para tratar da proteção da pessoa humana no campo do direito 
público, em face da atuação do poder estatal. Já a expressão direitos da personalidade é empregada na 
alusão aos atributos humanos que exigem especial proteção no campodas relações privadas, ou seja, na 
interação entre particulares, sem embargo de encontrarem  também fundamento constitucional e proteção 
nos planos nacional e internacional. Trata-se, como se vê, do mesmíssimo fenômeno encarado por facetas 
variadas. O valor tutelado é idêntico e unitário: a dignidade humana”. (SCHREIBER, Anderson. Direitos 
da personalidade. São Paulo: Atlas, 2011, p. 13). 

388 MARTINS-COSTA, Judith. Pessoa, personalidade, dignidade (ensaio de uma qualificação). 273 f. Tese 
de Livre-Docência (Livre-Docência) - Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2003, p. 218. 

389 MORATO, Antonio Carlos. Quadro geral dos direitos da personalidade. Revista da Faculdade de Direito 
da Universidade de São Paulo, vol. 106/107, p. 124, jan./dez. 2011/2012.  Antonio Carlos Morato 
entende que os direitos da personalidade são atribuídos às pessoas jurídicas. Estas são compreendidas 
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terminologia específica direitos da personalidade.390 No Direito Civil, se o século XX 

representou a época dos contratos, o século XXI cuida dos direitos das pessoas.391 Com 

efeito, com “[...] a teoria dos direitos de personalidade, começou, para o mundo, nova 

manhã do direito”.392 

 Dito isto, faz-se mister destacar que o ângulo proposto da análise dos digital 

assets repousa sobre os direitos de personalidade na ordem jurídica civil brasileira. Não 

será feita qualquer incursão mais detida e profunda, sob a ótica do Direito Público, nos 

âmbitos dos direitos fundamentais ou dos direitos humanos, não significando isso que seja 

negada a importância de estudos neste sentido,393 nem que os seus instrumentos jurídicos 

sejam irrelevantes, muito pelo contrário, são essenciais na tutela plena do homem. 

                                                                                                                                                                                

como realidade técnica, empregada pelo legislador e atribuída no ato constitutivo ou modificativo por 
meio do exercício da autonomia privada. (______. Direito do autor em obra coletiva. São Paulo: Saraiva, 
2007, p. 39-40). De acordo com Limongi França, são direitos da personalidade: “[...] as faculdades 
jurídicas cujo objeto são os diversos aspectos da própria pessoa do sujeito, bem assim as sua emanações 
e prolongamentos”. (FRANÇA, R. Limongi, op. cit., p. 321, grifos do autor). Na definição dos 
atualizadores da obra de Orlando Gomes: “Sob a denominação de direitos da personalidade, 
compreendem-se direitos considerados essenciais à pessoa humana, que a doutrina moderna preconiza e 
disciplina, a fim de resguardar a sua dignidade. O novo texto do Código Civil, de 2002, estende a 
proteção desses direitos, no que couber, às pessoas jurídicas”. (Id. Introdução ao direito civil. 20 ed. rev., 
atual. e aum. de acordo com o Código Civil de 2002 por Edvaldo Brito e Reginalda Paranhos de Brito. 
Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 113). Na visão de Paulo Cardoso Correia da Mota Pinto, os direitos de 
personalidade são: “[...] um conjunto de direitos subjectivos que incidem sobre a própria pessoa ou sobre 
alguns fundamentais modos de ser, físicos ou morais, da personalidade, e que inerem, portanto, à pessoa 
humana – são direitos das pessoas que tutelam bens ou interesses da sua própria personalidade”. (PINTO, 
Paulo Cardoso Correia da Mota. Os direito de personalidade no Código Civil de Macau. Boletim da 
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Coimbra, v. 76, p. 205, 2000). Em realidade, “A 
concepção dos direitos da personalidade sustenta que, a par dos direitos economicamente apreciáveis, 
ditos patrimoniais, outros há, não menos valiosos, merecedores de amparo e proteção da ordem jurídica”. 
(Id. Instituições de direito civil. 26. ed. rev. e atual. por Maria Celina Bodin de Moraes. Rio de Janeiro: 
Forense, 2013. 1 v., p. 200-201, grifos do autor).   

390 Ou direitos de personalidade, alternativamente, como adotado pelo presente estudo. Não deve ser olvidado 
ainda a prefência de Rubens Limongi França pela nomenclatura direitos privados da personalidade, que 
tem a vantagem de ressaltar os aspectos privados desses direitos. (FRANÇA, R. Limongi, op. cit., p. 321-
322). Neste sentido, cf. (GOGLIANO, Daisy, op. cit., p. 341-345). Segundo Rosa Maria de Andrade 
Nery, desde o trabalho precursor de Heinrich Hubmann, a nomenclatura direito de personalidade 
consagrou-se nas Ciências Jurídicas, estrangeira e brasileira. Ainda assim ela entende que, da maneira que 
os direitos de personalidade são tratados pelo Código Civil brasileiro, cuidando de objetos pertencentes à 
natureza do homem, poder-se-ia aplicar a nomenclatura direitos de humanidade no lugar da expressão 
direitos de personalidade, como já sugerido por Walter Moraes. (MIRANDA, Pontes de. Tratado de 
direito privado: parte especial. Tomo VII. Direito de personalidade. Direito de família (existência e 
validade do casamento). Atual. por Rosa Maria de Andrade Nery. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2012, p. 59-60).  

391 CORDEIRO, António Menezes. Os direitos de personalidade na civilística portuguesa. Revista da Ordem 
dos Advogados. Lisboa, vol. 61, n. 3, p. 1229, dez. 2001.   

392 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado: parte especial. Direito de personalidade. Direito de 
família (existência e validade do casamento). Atualizado por Rosa Maria de Andrade Nery. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2012. Tomo VII, p. 58.   

393 Segundo Laura Mendes: “O reconhecimento do direito fundamental à proteção de dados pessoais, assim 
como a sua aplicação na experiência jurídica brasileira, constitui um passo necessário para a 
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 Nesse sentido, reconhece-se que o Código Civil brasileiro, por meio de suas 

normas, fornece os instrumentos primários de vinculação dos particulares, sem a 

necessidade da busca constante às normas constitucionais para a sua efetivação. No 

contexto alemão, à busca da dignidade como fundamento dos direitos da personalidade, 

atende a peculiaridades históricas. No Brasil, entretanto, o Direito Privado é dotado de um 

arcabouço normativo capaz de solucionar os principais casos.394 

  Em Portugal, enquanto a Escola de Direito de Coimbra se posiciona a favor da 

ideia do direito geral de personalidade,395 em contraposição à Escola de Direito de Lisboa. 

No Brasil, a dogmática é favorável à primeira tese de um modo geral.396 

 Existe aqui uma variação em relação à fundamentação deste direito geral: i) para 

alguns, ele é extraído diretamente do art. 1º, inciso III, da CF/88;397 ii) para outros, com a 

opção do CCB de 2002 em tratar os direitos de personalidade em espécie, permitiu-se o 

reconhecimento de outros direitos pela doutrina e jurisprudência, com a fundamentação na 

                                                                                                                                                                                

concretização de nossa Constituição”. MENDES, Laura Schertel, op. cit., p. 235-236. Sobre os direitos 
humanos, Celina Beatriz alerta: “Em um mundo onde as pessoas estão cada vez mais conectadas à rede 
mundial de computadores, onde passam grande parte do dia, a proteção à liberdade de expressão e à 
privacidade devem passar a ter atenção proporcional à importância que o mundo digital passou a ter na 
vida das pessoas. [...] Nesse sentido, a discussão sobre a proteção dos direitos humanos no Brasil deve ser 
ampliada para incluir os direitos à privacidade e à liberdade de expressão. BEATRIZ, Celina. Os direitos 
humanos e o exercício da cidadania em meios digitais”. In: LEITE, George Salomão; LEMOS, Ronaldo 
(Coords.), op. cit., p. 67 

394 MIRANDA, Jorge; RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz; FRUET, Gustavo Bonato, op. cit., p. 16-17. 
395 De acordo com Sousa Capelo: “[...] o direito geral de personalidade é sobretudo uma instituição de direito 

civil, embora intimamente conexionada com outros ramos da nomenclatura jurídica, particularmente com 
o direito penal e o constitucional. [... Adentro do direito civil, retira-se da precedente exposição uma 
noção comparada do direito geral de personalidade como o direito de cada homem ao respeito e à 
promoção da globalidade dos elementos, potencialidades e expressões da sua personalidade humana bem 
como da unidade psico-físico-ambiental dessa mesma personalidade humana (v.g. da sua dignidade 
humana, da sua individualidade concreta e do seu poder de autodeterminação), com a consequente 
obrigação por parte dos demais sujeitos de se absterem de praticar ou de deixar de praticar actos que 
ilicitamente ofendam ou ameaçem ofender tais bens jurídicos da personalidade alheia, sem o que 
incorrerão em responsabilidade civil e/ou na sujeição às providências cíveis adequadas a evitar a 
consumação da ameaça ou a atenuar os efeitos da ofensa cometida”. SOUSA, Rabindranath Capelo de, 
op. cit., p. 92-93, grifos do autor. 

396 MIRANDA, Jorge; RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz; FRUET, Gustavo Bonato, op. cit., p. 18-19.   
397 Neste sentido, cf. (SZANIAWSKI, Elimar, op. cit., p. 137-143). Na dicção do Art. 1º, inciso III, da CF/88: 

“A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: III - a 
dignidade da pessoa humana;” (BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
Promulga a Constituição da República Federal do Brasil. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 17 dez. 
2014).  
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dignidade humana; iii) há ainda os que percebem o próprio art. 12 da CCB de 2002398 

como base normativa deste direito geral de personalidade.399 

 Volta-se, então, à questão principal deste item.  

 Os digital assets, em sentido estrito, são bens jurídicos, objetos de relações 

jurídicas, sendo certo que o uso indevido dos arquivos eletrônicos podem violar, em 

diversas gradações, os direitos de personalidade da pessoa. Merecendo, nesse caso, receber 

a proteção própria destes direitos quando necessário400.  

 Cabe aqui, para melhor expressar a afirmação anterior, expor duas situações 

hipotéticas. Na primeira, imagine-se uma mera compra de livros eletrônicos realizada por 

A em uma livraria virtual B. Esta relação, assim posta, geraria uma relação consumerista, 

sem relação próxima com os direitos da personalidade da pessoa (consumidor – A). Em 

outra situação, diga-se que D, E, e F usam, sem autorização, fotos colocadas em perfis de 

redes sociais por C, prejudicando a sua honra. Neste quadro, manifesto seria o ataque à 

integridade moral de C.  

 Os casos descritos, a título ilustrativo, são bem simples, mas, a realidade da 

Sociedade da Informação dá surgimento a situações bem mais complexas. Com efeito, 

                                                           
398 De acordo com o art. 12 do CCB: “Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da 

personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei”. (BRASIL. Lei 
n. 3.071, de 1º de janeiro de 1916. Institui o Código Civil. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l3071.htm>. Acesso em: 17 dez. 2014).    

399 MIRANDA, Jorge; RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz; FRUET, Gustavo Bonato, op. cit., p. 19. No 
Código Civil de Macau, no n.º 1 do seu art. 67.º, estipula-se uma cláusula geral de tutela da 
personalidade, em atenção aos desenvolvimentos dooutrinários. (PINTO, Paulo Cardoso Correia da Mota, 
op. cit., p. 216-218). De acordo com o n.º 1 do seu art. 67.º: “Os direitos de personalidade são 
reconhecidos a todas as pessoas e devem ser protegidos sem qualquer discriminação injustificada, 
nomeadamente por motivos de nacionalidade, local de residência, ascendência, raça, etnia, cor, sexo, 
língua, religião, opinião ou convicção política ou ideológica, instrução e situação económica ou condição 
social”. (MACAU. Decreto-Lei n.º 39/99/M. Institui o Código Civil. Disponível em: < 
http://bo.io.gov.mo/bo/i/99/31/codcivpt/>. Acesso em: 17 dez. 2014).  

400 Segundo trecho de ementa de julgado do STJ, o intermediário deve garantir os direitos de personalidade 
do internauta: “Quem viabiliza tecnicamente, quem se beneficia economicamente e, ativamente, estimula 
a criação de comunidades e páginas de relacionamento na internet é tão responsável pelo controle de 
eventuais abusos e pela garantia dos direitos da personalidade de internautas e terceiros como os 
próprios internautas que geram e disseminam informações ofensivas aos valores mais comezinhos da vida 
em comunidade, seja ela real, seja virtual”. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. PROCESSUAL 
CIVIL. ORKUT. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BLOQUEIO DE COMUNIDADES. OMISSÃO. NÃO-
OCORRÊNCIA. INTERNET E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ASTREINTES . ART. 461, §§ 1º 
e 6º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. RECURSO ESPECIAL. n. 1.117.63 – RO 
(2009/0026654-2). Recorrente: Google Brasil Internet Ltda. Recorrido: Ministério Público do Estado de 
Rondônia. Relator Ministro Herman Benjamin. Brasília, 9 de março de 2010. Disponível em: < 
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&livre=personalidade+e+direit
os+e+orkut&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO>. Acesso em: 15 dez. 2014, grifos nossos). 
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efetivamente há de ser observado o caso concreto para saber se o uso indevido por terceiro 

de um bem digital agride o bem da personalidade de outra pessoa.  

 Os bens jurídicos objetos dos direitos da personalidade são de várias ordens: 

físicas, psíquicas e morais.401 Segundo Maurício Mazur seriam os bens da personalidade: 

[...] (1) biológicos: vida, integridade física, saúde, necessidades vitais (sono, 
repouso, alimentação, vestuário) etc.; (2) morais: integridade moral, identidade, 
nome, imagem, intimidade etc.; (3) sociais: família, bom nome, reputação, 
respeito etc402.  

 Realmente, o bem de personalidade possui uma significação ímpar, sendo visto 

como essencial e inerente à pessoa.403 Como destaca Adriano de Cupis, possui uma dupla 

característica: “1) Encontra-se em um nexo estreitíssimo com a pessoa, a ponto de poder 

dizer-se orgânico; 2) identifica-se com os bens de maior valor susceptíveis de domínio 

jurídico”.404  

 Nesse sentido, pensa-se que a utilização ilícita de bens digitais, no âmbito civil, 

por terceiros pode ofender a integridade psíquica (direito à liberdade, às criações 

intelectuais, à privacidade, à liberdade de pensamento, ao segredo pessoal e profissional) e 

a integridade moral (direito à honra, à imagem e à identidade) de uma pessoa.405 

   

 

 

                                                           
401 BITTAR, Carlos Alberto, op. cit., p. 59. Várias são as classificações doutrinárias em torno dos direitos da 

personalidade: i) bipartida (integridade física e moral) de Orlando Gomes; ii) tripartidas (integridade 
física, psíquica e moral) de Carlos Alberto Bittar e de Rubens Limongi França (intelectual, física e 
moral); iii) quatripartida de Silmara Juny de Abreu Chinelatto (vida, integridade física, integridade moral 
e integridade intelectual). MORATO, Antonio Carlos, op. cit., p.143-144.  

402 MAZUR, Maurício. A dicotomia entre os direitos de personalidade e os direitos fundamentais. In: 
MIRANDA, Jorge; RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz; FRUET, Gustavo Bonato (Orgs) , op. cit., p. 
29, grifos do autor.    

403 MORAES, Walter. Direito da personalidade: estado da matéria no Brasil. In: CHAVES, Antônio (coord.). 
Estudos de direito civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1979, p. 126.    

404 CUPIS, Adriano de. Os direitos da personalidade. Tradução de Afonso Celso Furtado Rezende. São 
Paulo: Quorum, 2008, p. 29. Segundo Francisco Amaral: “Objeto dos direitos da personalidade é o bem 
jurídico da personalidade, como conjunto unitário, dinâmico e evolutivo dos bens e valores essenciais da 
pessoa no seu aspecto físico, moral e intelectual”. (AMARAL, Francisco, op. cit., p. 248).    

405 Pode ocorrer violação à integridade física, como no caso de violação ao direito à voz. É importante, 
inclusive expor observação de Fernanda Pascale Leonardi: “Diversos direitos da personalidade se 
entremeiam e se relacionam, quando se analisa a proteção jurídica da voz. Tanto é assim, que o 
reconhecimento da autonomia do direito à voz ainda não é pacífico. Apesar de nossa posição favorável à 
autonomia do direito à voz, não podemos deixar de mencionar que a violação da voz também pode ser 
instrumento para violação de outros direitos da personalidade”. (PASCALE LEONARDI, Fernanda 
Stinchi. Voz e direito civil: proteção jurídica da voz: história, evolução e fundamentação legal. Barueri, 
SP: Manole, 2013, p. 133).   



114 

 

 

 

CAPÍTULO 4. PROTEÇÃO DOS DIGITAL ASSETS NA ERA DIGITAL  

 

 

 A sociedade pós-moderna informacional é marcada pela desmaterialização e 

digitalização sem precedentes. Em realidade, os bens (assets), sejam eles de valor 

econômico ou extrapatrimoniais, tornam-se crescentemente intangíveis à medida que os 

indivíduos adentram mais profundamente no mundo da internet.406  

Alguns números ilustram esta realidade. No último trimestre de 2012, por 

exemplo, o Facebook divulgou a quantidade de usuários diários de seus serviços: 618 

milhões. O Google, por sua vez, informou que, naquele mesmo ano, possuía 235 milhões 

de usuários efetivos em suas diversas plataformas (Gmail, YouTube, etc.). Já a Activision 

Blizzard calculou em mais de 9,6 milhões a quantidade de assinantes do seu jogo World of 

Warcraft.407 

 Nesse sentido, percebe-se, em consonância com Salete Oro Boff e Vinícius 

Borges Fortes, que: 

Definitivamente vive-se num tempo em que a simultaneidade proporcionada pela 
internet oportuniza a vivência de uma experiência revolucionária da 
comunicação, do relacionamento social e do consumo. No sentido apresentado 
por Gil, vive-se na era dos websites e a transcendência dos gigabytes nas 
“nuvens” com a cloud computing.408 

 Em outras palavras, ocorre a “[...] consolidação de relações em rede”.409   

Sendo assim, nos dias de hoje, as pessoas armazenam os seus bens digitais “em 

nuvem”, necessitando do manejo constante das aplicações da internet para acessá-los, 

ficando dependentes dos serviços online.410 Assim, indubitavelmente, as relações dos 

                                                           
406 STUTTS, Emily, op. cit., p. 373.  Nessa linha, Cláudia Lima Marques e Bruno Miragem observam: 

“Vive-se atualmente em uma sociedade pós-moderna, sociedade de consumo e de produção de massa, 
sociedade de serviços, sociedade da informação, altamente acelerada, globalizada e desmaterializada. Esta 
cricunstância produz novas realidades e novas perguntas para o direito. Mas também oferece a 
oportunidade que se produzam novas respostas”. (MARQUES, Claudia Lima; MIRAGEM, Bruno. O 
novo direito privado e a proteção dos vulneráveis. 2 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2014, p. 20-21). 

407 LAMM, James D., op. cit., p. 385-386.    
408 BOFF, Salete Oro; FORTES, Vinícius Borges. A privacidade e a proteção dos dados pessoais no 

ciberespaço como um direito fundamental: perspectivas de construção de um marco regulatório para o 
Brasil. Revista Seqüência, v. 68, p. 109-127, jun. 2014.   

409 LIMA, Cíntia Rosa Pereira de. Direito ao esquecimento e internet: o fundamento legal no direito 
comunitário europeu, no direito italiano e no direito brasileiro. Revista dos Tribunais, v. 103, n. 946, p. 
77, ago. 2014.  

410 Nos Estados Unidos, a maioria dos norte-americanos acessa as suas contas financeira pela internet, sendo 
muito mais conveniente resolver as suas pendências nos serviços de homebanking do que ir às agências. 
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usuários com os intermediários (PayPal, Twitter, Instagram, etc) passam a ter um papel 

central na discussão do gerenciamento dos digital assets. 

Com efeito, a inserção ascendente da população na vida digital (digital life) causa 

um crescimento dos digital assets das pessoas “espalhadas” pela internet. Daí a 

importância de protegê-los nesta nova era, sob as mais diversas óticas possíveis.  

 

 

4.1 A vulnerabilidade como marca da Sociedade da Informação 

 

 

Em diversos países de tradição jurídica romano-germânica, a proteção dos mais 

enfraquecidos no Direito Civil resultou do desenvolvimento jurisprudencial, mediante a 

concretização das cláusulas gerais de boa-fé411 nas relações jurídicas, caracterizadas 

fortemente pela despersonalização e massificação deste século. No Brasil, todavia, esta 

proteção se desenvolveu de forma diversa.412 

Aqui não ocorreu um desenvolvimento satisfatório do princípio da boa-fé,413 

muito em função da máxima do pacta sunt servanda e do dogma da autonomia da vontade. 

Até os anos 70 do século XX, o Direito Civil brasileiro foi caracterizado pela manutenção 

do individualismo e do liberalismo do CCB de 1916. A partir de 1970, o Projeto “Reale” 

de Código Civil (atual Código Civil brasileiro) proporcionou uma verdadeira viragem 
                                                                                                                                                                                

(Id. Coming soon to a legislature near you: comprehensive state law governing fiduciary access to digital 
assets. Charleston School of Law, v. 8, n. 3, p. 429-430, spring 2014). 

411  Na observação de Anónio Menezes Cordeiro: “Pense-se na dinâmica da boa fé como regra de conduta 
que, através de teia adequada de deveres de informação e de lealdade, prossegue, na prática, a tutela do 
contraente débil”. (CORDEIRO, António Menezes. Da boa fé no Direito Civil. Coimbra: Almedina, 
2011, p. 1278). 

412  MARQUES, Claudia Lima; MIRAGEM, Bruno, op. cit., p. 119. 
413 Na explicação de Judith-Martins Costa: “Quando se está a tratar do princípio da boa-fé objetiva a primeira 

tarefa é distingui-la da chamada boa-fé subjetiva. Muito embora ambas as expressões encontrem unidade 
no princípio geral da confiança cada uma desempenha, dogmaticamente, distintos papéis. A boa-fé 
subjetiva (ou ‘boa-fé psicológica’) traduz a idéia [sic] naturalista da boa-fé, aquela que, por antinomia, é 
conotada à má-fé. Diz-se subjetiva a boa-fé compreendida como estado psicológico, estado de 
consciência caracterizado pela ignorância de se estar a lesar direitos ou interesses alheios. Manifesta-se, 
também, pela crença justificada na aparência de certa situação ou realidade jurídica. Diferentemente, a 
expressão boa-fé objetiva exprime o standard de lisura, correção, probidade, lealdade, honestidade – 
enfim, o civiliter agere que deve pautar as relações inter-subjetivas [sic] regradas pelo Direito. Essa é a 
razão pela qual enquanto no sentido subjetivo a boa-fé se esgota num dado de fato, no sentido objetivo o 
princípio da boa-fé revela um potencial jurisgênico, isto é, produtivo de normatividade, servindo, assim, 
ao direcionamento de condutas no tráfego jurídico”.  (MARTINS-COSTA, Judith. Comentários ao novo 
código civil: do inadimplemento das obrigações. Rio de Janeiro: Forense, 2009. Tomo II. 5 v., p. 73-75, 
grifos do autor). 
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naquele princípio, explicitando-o e introduzindo normas de controle para as relações 

contratuais em massa, sob a égide da boa-fé.414 

Atualmente, a tutela dos mais enfraquecidos começa a tomar novos caminhos por 

meio de estudos europeus sobre a vulnerabilidade, que sugerem um distanciamento 

conceitual maior desta em relação à definição de igualdade ou desigualdade entre sujeitos, 

tradicionalmente adotada, principalmente em função da forma com que a igualdade é 

abrangida, através de uma visão macro do homem e da sociedade. Ou seja, a igualdade (ou 

a desigualdade) costuma ser apreciada pela comparação de situações e pessoas, segundo a 

máxima aristotélica: na busca do justo, tratam-se igualmente os iguais, e desigualmente os 

desiguais na medida de da sua desigualdade.415 

Assim, as novas visões dogmáticas em torno da vulnerabilidade, mesmo 

admitindo que seja fruto da máxima igualdade-desigualdade, entendem que, 

hodiernamente, o ser vulnerável requer uma conceituação mais maleável, desgarrada da 

necessidade de uma constante comparação entre sujeitos e situações, como sucede com a 

análise do axioma aristotélico.416  

A vulnerabilidade417, portanto, estaria mais próxima de um estado constante de 

fragilidade da pessoa, capaz de debilitar o sujeito de direito e suas relações jurídicas. Pode 

estar relacionada tanto a uma permanente situação de risco quanto a um sinal de confrontos 

excessivos de interesses identificados no mercado.418  

Nessa linha, pensa-se que, na Sociedade da Informação, as pessoas, em geral, 

encontram-se nesta situação de fragilidade em relação aos seus digital assets mais caros, 

                                                           
414 MARQUES, Claudia Lima; MIRAGEM, Bruno, op. cit., p. 119. 
415 Ibid., p. 119-120. Na visão de António Menezes Cordeiro: “Na génese [sic] do Direito civil esteve a 

preocupação de tratar o igual por igual e o diferente de modo diferente, cosoante a medida da diferença. 
Esta locução leva a ponderar o princípio da igualdade”. (Id. Da boa fé no Direito Civil. Coimbra: 
Almedina, 2011, p. 1271).  

416  MARQUES, Claudia Lima; MIRAGEM, Bruno, op. cit., p. 120. 
417  O Direito Consumerista já está familiarizado com esta expressão. De acordo com Roberto Senise Lisboa: 

“Ordinariamente, ‘vulnerabilidade’ é a expressão utilizada como sinônima de hipossuficiência, uma vez 
que não encontra precedentes de importância na história do direito brasileiro. Entretanto, o legislador 
consumerista conferiu um tratamento nitidamente diferenciado para os dois vocábulos, motivo pelo qual 
eles não devem ser compreendidos como sinônimos. A vulnerabilidade, conforme consta do Código de 
Defesa do Consumidor, não se submete ao critério da razoabilidade para ser identificada no caso 
concreto, uma vez que o legislador presumiu iure et de iure a sua existência em uma relação de consumo, 
fixando-se que o destinatário final de produtos e serviços é a parte que necessita ser amparada de forma 
mais favorável pela legislação (art. 4º, I, da Lei n. 8.078/90). (LISBOA, Roberto Senise. 
Responsabilidade civil nas relações de consumo. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 112-113, grifos do 
autor).  

418  Ibid., p. 120.  
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vivenciando vulnerabilidades de vários tipos. Algumas situações da realidade pós-moderna 

informacional atual reforçam o pensar neste sentido. 

Em primeiro lugar, a quantidade de dados digitais é imensa, tornando-se 

extremamente dificultoso acompanhar a quantidade de cibermaterial compreendida como 

digital asset.419 De fato, isto ocorreu em virtude da capacidade cada vez maior de 

armazenamento nos dispositivos a um baixo custo, o que torna a tarefa de gerenciá-los bem 

complicada, sendo que comumente as pessoas não realizam back-up dos seus assets mais 

preciosos.420  

Para complicar um pouco mais a situação, o uso intensivo da tecnologia do cloud 

computing e a solidificação da internet no mundo permitiram que variados bens digitais 

pudessem ser acessados por meio de contas online (e-mail, rede social, etc.).421 Com efeito, 

estas passaram a ter uma grande importância, já que são o meio (às vezes o único) pelo 

qual é realizado o acesso aos dados digitalizados. Se os objetos digitais inicialmente 

estavam nos computadores, em menor quantidade, e não geravam relações jurídicas com 

terceiros, agora geram. Daí decorre a importância da análise das relações entre os usuários 

e os intermediários (Twitter, Gmail, etc.). 

Outra situação a escancarar as dificuldades dos usuários na internet em relação 

aos seus assets está relacionada ao seu contínuo dinamismo, que pode se apresentar de 

várias formas na rede. Em relação aos contratos de adesão (denominados termos de uso) 

entre os usuários e os intermediários para o acesso aos serviços de suas plataformas, por 

exemplo, verifica-se que estão em constante alteração.422 Em realidade, pergunta-se, se os 

usuários raramente leem os termos de serviço e, ainda assim utilizam-no, mesmo com a 

                                                           
419  RAY, Chelsea, op. cit., p. 586.  
420 Um comercial de uma empresa ilustra, de forma cômica, esta realidade. A empresa Mozy, de prestação de 

serviços de armazenamento de bens digitais na nuvem, oferece nas ruas de Londres um notebook MacPro 
às pessoas com apenas uma condição: elas devem destruir os seus computadores imediatamente. Somente 
uma pessoa aceita este acordo vantajoso, uma vez que ela realiza bak-up. Todas as outras não, perdendo 
esta oportunidade vantajosa. (BACK UP. DON’T SMASH UP – Mozy asks how much your home 
computer is worth. Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=7I0p0oS_42Q>. Acesso em: 20 
dez. 2014. [sem paginação]).  

421 Uma pessoa em média possui em torno de vinte a vinte e cinco contas on line, o que dificulta 
sobremaneira o seu efetivo manejo. (WATKINGS, Ashley F., op. cit., p. 194).  

422 No Facebook, por exemplo, a empresa publica a alteração no seu sítio de governança com antecedência de 
sete dias antes de efetivá-la. (FACEBOOK. Declaração de direitos e responsabilidades. Disponível em: < 
https://www.facebook.com/legal/terms>. Acesso em: 20 dez. 201. [sem paginação]). 
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ignorância de suas cláusulas,423 irão acompanhar as mudanças nos dispositivos dos seus 

contratos eletrônicos? Pensa-se que não. 

Ademais, o dinamismo pode dizer respeito às próprias aplicações online, quanto 

às alterações de suas funções ao longo do tempo. 

As contas de redes sociais, inicialmente, possuíam o escopo principal de permitir 

a comunicação à distância com amigos, colegas e familiares. Em um segundo momento, 

serviu como plataforma de negócios para vários usuários, pessoas naturais ou jurídicas. Os 

blogs como ferramenta, por seu turno, permitiram de início, de forma simples, a 

divulgação de ideias de pessoas comuns sobre assuntos de seus interesses, geralmente 

hobbies, o que ocasionou uma enorme contribuição à democratização de informações e 

experiências na rede. Com o tempo, passaram a ser muito utilizados como um meio 

alternativo de difusão de textos por empresas de comunicação tradicionais, jornalistas e 

profissionais liberais, entre outros, e a possuir, em certos casos, um forte apelo comercial e 

publicitário. 

Os correios eletrônicos serviram (e ainda servem) para possibilitar a comunicação 

à distância. Com os anos e o aumento na capacidade de armazenamento oferecida aos 

usuários, outras funcionalidades apareceram, como a guarda de bens digitais importantes 

em nuvem nas contas de seus usuários (fotos, textos, etc.), bem como a manutenção do 

registro das atividades das pessoas por um considerável período de tempo, com 

informações digitais tão relevantes quanto aquelas localizadas em contas de redes sociais.  

Além disso, de acordo com observação de Ashley F. Watkings, os e-mails 

também são usados amplamente como meio de contato com os servidores de outras contas 

digitais (digital accounts), especialmente na liberação de senhas necessárias ao acesso 

delas, possuindo uma função de verdadeira chave-mestra (master key).424   

                                                           
423 KUTLER, Noam, op. cit., p. 1646. Recentemente, Robert Hillman, um professor de contratos de software, 

conduziu uma pesquisa e descobriu que irrisórios quatro por cento dos consumidores realmente analisam 
as cláusulas (termos) das contas, além do preço e da descrição do produto, o que acaba por demonstrar 
como a atual sociedade tem uma postura de impaciência perante as comunicações eletrônicas. 
(FERRANTE, Rachael E., op. cit., p. 48-49).  Pesquisas demonstram que a maioria dos usuários não 
leem, ou compreendem, satisfatoriamente as políticas de privacidade dos contratos eletrônicos firmados. 
Muito menos eles têm condições de rever cláusulas semelhantes com concorrentes em função das 
características olipolísticas deste mercado. (Id. Protecting post-mortem privacy: reconsidering the privacy 
interests of the deceased in a digital world. Cardozo Arts & Entertainment Law Journal, v. 32, n. 1, p. 90, 
2013).  

424 WATKINGS, Ashley F., op. cit., p. 202-203.  
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 O caráter dinâmico também pode estar refletido na duração das aplicações 

oferecidas online. O Orkut é um bom exemplo disso. Rede social extremamente popular há 

pouco tempo atrás no Brasil, foi mencionado em texto recente Rethinking time, space, and 

class, de 2013, do The Oxford Handbook of internet studies, como a mais famosa rede 

social deste país, com mais usuários que o Facebook, Twitter, e Windows Live,425 o que 

não condiz com a sua realidade em 2014.  

Na verdade, desde 2011, sinais sugeriam que o Orkut claudicava, perdendo espaço 

para o Facebook, e passando, ainda, a contar com a concorrência do Google +, o que 

dificultou mais a sua força na preferência dos brasileiros.426 Anunciado em 2014 o fim das 

suas operações para 30 de setembro deste ano, os usuários terão a possibilidade de exportar 

os dados dos perfis, comunidades e fotos até setembro de 2016.427 Daí observa-se que as 

pessoas devem estar atentas também ao aspecto temporal, tendo cuidado para não perder os 

bens digitais armazenados em contas na rede. 

Outros pontos de vulnerabilidade podem ser destacados: i) a veloz propagação de 

informações digitais na internet; ii) a perda de controle de arquivos eletrônicos importantes 

ante a sua inserção na internet, correndo o risco de se tornar extremamente popular 

(“viral”), 428 geralmente de caráter negativo, que pode estigmatizar o indivíduo;429 iv) o uso 

incorreto de uma aplicação (por desconhecimento ou até por distração, com um rápido 

click) pode gerar uma situação constrangedora, como, no exemplo do envio de um dado 

digital ao destinatário errado pelo correio eletrônico. 

Contudo, talvez a circunstância que melhor represente a fragilidade das pessoas, 

na era digital, repouse sobre o conflito de interesses entre os indivíduos e os gigantes do 

setor da Tecnologia da Informação e Comunicação.  

                                                           
425 QIU, Jack Linchuan, op. cit., p. 119-120.  
426 LEMOS, Ronaldo. Salvem a memória do Orkut. Revista Trip, São Paulo, n. 205, p. 144, 24 de novembro 

de 2011. 
427 GOOGLE anuncia fim do Orkut, primeira rede social dos brasileiros. Revista Veja, São Paulo, 30 junho 

2014. Disponível em: <http://veja.abril.com.br/noticia/vida-digital/google-anuncia-fim-do-orkut-
primeira-rede-social-dos-brasileiros>. Acesso em: 21 dez. 2014. [sem paginação]. 

428 Id. Protecting post-mortem privacy: reconsidering the privacy interests of the deceased in a digital world. 
Cardozo Arts & Entertainment Law Journal, v. 32, n. 1, p. 118, 2013. 

429 De acordo com Cíntia Rosa Pereira de Lima: “Realmente, não se pode estigmatizar uma pessoa por um 
erro cometido no passado, deve lhe dar o direito de evoluir. Portanto, as ferramentas tecnológicas, como 
exemplo, um metadado que adiciona uma informação ao dado para que seja acessível apenas por um 
prazo de validade, como o aplicativo Snapchat, podem viabilizar o esquecimento, o que pode ser utilizado 
e difundido na sociedade como um todo”. (Id. Direito ao esquecimento e internet: o fundamento legal no 
direito comunitário europeu, no direito italiano e no direito brasileiro. Revista dos Tribunais, v. 103, n. 
946, p. 98, ago. 2014, grifos do autor).  
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Assim, se por um lado diversos de seus serviços permitem ganhos à sociedade, 

por outro os interesses de mercado podem se contrapor à ideia de uma internet mais 

democrática e plural, como também podem utilizar indevidamente os assets digitais dos 

usuários “guardados” em seus servidores. Isso principalmente em função da realidade 

surgida do Big Data, em que os dados são manejados e rearranjados, de maneira a gerar 

ganhos financeiros consideráveis aos grandes players deste setor, sem o devido 

esclarecimento deste fato à população interessada. 

 

    

4.2 A adoção de uma abordagem complexa para a proteção dos digital assets  

 

 

 O contato diuturno das pessoas com as tecnologias da informação e da 

comunicação tende a crescer no mundo pós-moderno (hipercomplexo), sendo que muitos 

irão desconhecer uma realidade em que a internet e outros dispositivos não estejam 

presentes, basta pensar nos nativos digitais. 

 As pessoas terão cada vez mais um patrimônio digital maior, tanto de caráter 

patrimonial como extrapatrimonial, que abrangerão os livros eletrônicos, as músicas 

digitais, os e-mails, os bitcoins, os perfis em redes sociais, os arquivos digitais em suas 

máquinas fotográficas, os direitos e os deveres com os intermediários, etc.  

 A proteção dos digital assets tende a se tornar mais complexa, trazendo 

dificuldades a todos na busca de uma eficaz gerência deles em decorrência de uma série de 

fatores: a sua quantidade, a facilidade com que vários arquivos digitalizados podem ser 

reproduzidos e disseminados instantaneamente na rede, a questão da segurança das contas 

online, as ações adotadas pelos intermediários, os instrumentos legais existentes, entre 

outros.  

 Naturalmente, é normal pensar que o próprio indivíduo deve tomar os cuidados 

adequados na defesa de seus bens digitais, exercendo, nesse sentido, a ação da 

autotutela.430 Assim, as próprias pessoas, em certa maneira, são responsáveis pelo 

                                                           
430 Em relação à autotutela da privacidade no meio ambiente digital, Marcel Leonardi observa: “Como é 

intuitivo, é ônus do próprio indivíduo resguardar adequadamente sua privacidade online. Além de adotar 
cautelas com relação a seus hábitos de uso da Internet, divulgando o mínimo possível de informações e 
dados pessoais, indicando suas preferências para a coleta de cookies e implementando filtros tecnológicos 
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apropriado manejo dos seus assets digitalizados por meio de algumas ações simples como 

a constante realização de backups, o uso de senhas seguras em suas contas online, e a 

criação de um inventário para um melhor gerenciamento desses bens. 

 Observa-se, no entanto, que os usuários, salvo raras exceções, não conseguem 

colocar em prática estas condutas, seja pela própria consciência da importância dos seus 

bens digitais ou mesmo pela correria incessante do homem na sociedade atual. Assim, 

levando em conta a fragilidade das pessoas, pensa-se no sentido de que a proteção dos 

digital assets necessita de plúrimas ações para torná-la o mais eficaz possível: a criação de 

uma Autoridade Garante, as arquiteturas de controle e as soluções de mercado.431 

 A priori, mostra-se necessário distinguir as “autoridades de regulação” das 

“autoridades de garantia”. Aquelas possuem competência relacionada a um determinado 

serviço de caráter público, com funções semelhantes às da própria Administração Pública, 

sendo autoridades dotadas de um maior dinamismo. As autoridades de garantia, também 

conhecidas como “garantes”, por seu turno, tem o escopo de ponderar situações subjetivas 

                                                                                                                                                                                

de combate ao spam, a solução mais eficiente à disposição do usuário é a utilização de mecanismos de 
criptografia assimétrica para proteger o sigilo de suas informações”. (LEONARDI, Marcel, op. cit., p. 
187-188) 

431 Estas não são as únicas ações possíveis, há outras como a cooperação internacional entre os atores 
envolvidos, o uso de selos para comprovar boas práticas, entre outras. Marcel Leonardi destaca a retenção 
de dados cadastrais e de conexão dos usuários, a insuficiência da tutela individual de reparação de danos, 
as medidas de apoios impostas aos intermediários: remoção de resultados de mecanismos de busca, 
bloqueio de endereço IP, suspensão, cancelamento e transferência de nomes de domínio, etc. (Cf. Ibid., p. 
187-336).  Eduardo Silva da Silva defende que deve existir uma integração entre as iniciativas do Estado 
e dos organismos privados voltados ao desenvolvimento da internet e de suas aplicações. Um dos 
instrumentos possíveis seria o estabelecimento de mecanismos privados para a solução de conflitos no 
comércio eletrônico (online dispute resolution). Outro seria a sujeição dos fornedores de serviços online a 
códigos de conduta e boas práticas, aceitando o uso de selos, certificado por terceiros, o que ajudaria a 
comprovar a sua idoneidade frente aos consumidores. (SILVA, Eduardo Silva da, op. cit., p. 159-162). 
Lilian Edwards e Edina Harbinja sugerem uma abordagem quatripartida na proteção dos digital assets, no 
evento causa mortis, com base nas modalidades de regulação de Lessig. Assim, seriam usados: i) o 
Direito (Law) para harmonizar as regras internacionais, instituindo exigências aos provedores de serviço 
para darem acesso a representantes do falecido ao conteúdo de suas contas online; ii) o 
Direito/Mercado/Código (Law/Market/Code) que obrigaria os provedores de serviço a fornecerem aos 
seus usuários  uma oportunidade fácil de escolha sobre o que aconteceria com os seus digital assets no 
caso de seu falecimento; iii) o Código (Code) que incluiria soluções digitais para a transmissão dos bens 
digitais como os “redatores de testamentos online” (online will drafters) ou os “guardadores de senhas” 
(“password lockers”); iv) As normas (norms) deveriam obrigar os provedores de serviço a melhor 
capacitar os seus usuários e o seu próprio staff para lidar em relação à transferência dos digital assets na 
situação de morte, por meio de ações educativas e treinamento. (Id. 'What Happens to My Facebook 
Profile When I Die?': Legal Issues Around Transmission of Digital Assets on Death. Social Science 
Research Network: tomorrow’s research today, p. 21-22.  Disponível em: 
<http://ssrn.com/abstract=2222163>. Acesso em: 27 mar. 2014). 
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garantidas pela Constituição, operando um balanceamento de direitos em questão sem 

vinculação ao interesse público administrativo, realizando uma valoração discricionária.432 

 No Brasil, a criação de uma Autoridade Garante seria bem-vinda para a melhor 

proteção de direitos garantidos pela Constituição frente às empresas do setor, amparando 

os usuários e auxiliando na tutela de determinados digital assets.433 

 Com efeito, cabe reproduzir um caso ocorrido e exposto pela literatura alienígena. 

Depois de reclamações formais feitas pelos cidadãos do Canadá ao seu órgão (Canadian 

Privacy Commissioner), a atuação intervencionista foi primordial nas mudanças dos 

procedimentos do Facebook, principalmente dos processos de cancelamento (deletion) e de 

“imortalização” (memoralization) das contas dos usuários falecidos.434 

 Percebe-se, nessa toada, a importância de uma Autoridade Garante bem 

estruturada e atuante na Sociedade da Informação na realidade brasileira. Ademais, Cíntia 

Rosa Pereira de Lima pondera:  

A proteção dos dados pessoais é um tema de muita complexidade, ainda mais 
quando aliado às novas tecnologias, por isso, talvez o Judiciário não seja a 
melhor instência para a apreciação dos conflitos decorrentes de violação da 
proteção dos dados pessoais, quer em razão da especificidade da matéria, quer 
em razão da sua urgência para dar uma solução. Isto porque uma atuação 
demorada no controle de uma informação de determinada pessoa que circula na 
Internet pode ser irremediável.435 

 Além disso, a tutela de bens digitais também pode ser realizada através de 

medidas técnicas, também denominadas de arquiteturas de controle. Por meio delas são 

acrescentados à rede mecanismos tecnológicos capazes, propositadamente, de restringir o 

comportamento de usuários, forçar determinadas condutas ou coibir certas práticas.436  

 As informações, que podem identificar, localizar e verificar a conduta de certos 

usuários a uma conexão, são mantidas por agentes intermediários, geralmente provedores 

                                                           
432 DONEDA, Danilo, op. cit., p. 395-396.  
433 Na opinião de Danilo Doneda: “[…] o perfil de uma autoridade independente, baseada nos moldes de uma 

agência, parece o mais adequado. Sua efetiva estruturação, porém, e a tal ponto dependente de um juízo 
de caráter politico e que deve necessariamente incluir uma avaliação econômica de seu custo e impacto 
que o nosso discurso, a este ponto, deve se ater a observer os pontos essenciais que devem 
necessariamente acompanhar tal juízo”. (Ibid., p. 402).  

434 Id. Protecting post-mortem privacy: reconsidering the privacy interests of the deceased in a digital world. 
Cardozo Arts & Entertainment Law Journal, v. 32, n. 1, p. 95, nota de rodapé 50, 2013.  

435 Id. Direito ao esquecimento e internet: o fundamento legal no direito comunitário europeu, no direito 
italiano e no direito brasileiro. Revista dos Tribunais, v. 103, n. 946, p. 85, ago. 2014.  Em realidade, o 
maior desafio é fazer com que a independência e o controle do órgão regulador, previstos em lei, sejam 
efetivados na prática. (LIMBERGER, Têmis, op. cit., p. 141).  

436  LEONARDI, Marcel, op. cit., p. 178.  
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de serviços de internet. Dessa feita, as arquiteturas de controle permitem a coleta de 

informações, facilitando a regulação de condutas indesejadas na rede.437 

 Outra medida com o intuito de coibir atividades ilícitas em relação aos digital 

assets seria a aplicação das soluções de mercado pelo Estado, ou por particulares, 

especialmente quando estas ações dependam de um intermediário financeiro local. Então, 

ao invés de adotar ações relacionadas à retirada de conteúdo ilícito da internet, ou da 

tentativa de impedir o acesso a sítios com informações ilegais, o Estado, ou o ente 

particular, buscará também as soluções de mercado.438  

 Exemplificativamente, esta solução foi aplicada pelos Estados Unidos, ao 

aprovarem o Security and Accountability For Every Port Act em 2006, proibindo que 

cassinos virtuais recebessem quantias de fornecedores de transações financeiras, e 

estabelecendo punições a estes, se os mesmos, permitirem operações oriundas de jogos de 

azar ilegais.439 

 De fato, na visão desta pesquisa, a abordagem em torno da proteção dos bens 

digitais deve ser a mais ampla possível, ante a complexidade da questão, na busca de uma 

tutela mais eficiente.  

 Neste viés, o papel do Direito não pode ser olvidado, sendo fundamental, 

principalmente na fomentação de princípios, no cumprimento de regras e na proteção de 

direitos.440 Dessa maneira, o Direito, em suas diversas manifestações – administrativa, 

legiferante, e coercitiva, apresenta-se como outro meio de controle primordial na 

Sociedade da Informação. 

 

 

4.3 O Direito como meio de proteção dos digital assets 

 

 

O Direito é fundamental na defesa dos digital assets, seja atrelada a institutos 

próprios do Direito Público, ou a outros mais próximo do Direito Privado. Para se ter uma 

ideia deste fato, basta dizer que a proteção jurídica dos digital assets no common law, 

                                                           
437  LEONARDI, Marcel, op. cit., p. 179.  
438  Ibid., p. 324-333. 
439  Ibid., p. 325. 
440  Ibid., p. 175. 
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quando do falecimento da pessoa, por exemplo, pode ser realizada sob variadas roupagens 

de institutos legais de diversas áreas do seu sistema jurídico a depender do enfoque dado: 

laws of privacy, breach of confidence, intellectual property, personality, publicity, 

defamation, succession, executry and trusts, e data protection.441  

No Brasil, semelhantente, a proteção dos bens digitais, de uma maneira geral, 

possui uma abrangência jurídica bem ampla, dependendo do bem digital e da situação 

fática concreta a serem protegidos, sendo certo que de um mesmo fato podem surgir 

relações jurídicas de diferentes esferas.  

Por exemplo, a compra de um filme eletrônico por A em uma livraria digital B 

pode dar surgimento à aplicação do Direito Consumerista entre eles (A-B), ou também 

fazer incidir um imposto sobre o objeto digital, uma relação fiscal de B em relação ao 

Estado C (B-C), aplicando-se o Direito Tributário. Em outra situação hipotética proposta, 

A invade dispositivo informático de B e obtém informações digitais dele, vendendo-as a C. 

Não restam dúvidas que surgirão simultaneamente relações jurídicas distintas entre os 

sujeitos envolvidos tanto nas esferas penais (A-B+C) quanto civis (A-B e A-C). 

Assim, observa-se que os bens digitais podem ser tutelados por mais de uma área 

do Direito. Em realidade, o Direito brasileiro pode protegê-los em seus âmbitos material e 

processual, com uma abordagem peculiar a cada ramo seu, seja no Direito Penal,442 no 

Direito Autoral,443 no Direito Tributário,444 etc.  

                                                           
441 Id. Protecting post-mortem privacy: reconsidering the privacy interests of the deceased in a digital world. 

Cardozo Arts & Entertainment Law Journal, v. 32, n. 1, p. 86, 2013. 
442 De acordo com Marco Aurélio Florêncio Filho: “Muitas são as discussões que circundam os crimes 

informáticos. Entretanto, atualmente, o debate mais intenso está voltado à necessidade ou não da criação 
de uma legislação específica sobre o assunto. Nesse sentido, há os que defendem a criação de um código 
próprio para a regulamentação dos crimes informáticos, e há os que afirmam que os cybercrimes são 
apenas delitos praticados por agentes que se valem de um novo meio para a prática de crimes, qual seja, a 
internet, não sendo necessário uma lei específica para tratar do assunto”. (FLORÊNCIO FILHO, Marco 
Aurélio. Crimes eletrônicos e a legislação brasileira. In: MESSA, Ana Flávia; THEOPHILO NETO, 
Nuncio; THEOPHILO JUNIOR, Roque (Coords.) Sustentabilidade ambiental e os novos desafios na era 
digital: estudos em homenagem a Benedito Guimarães Aguiar Neto. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 163, 
grifos do autor).  Vale destacar que o art. 2º da Lei n. 12.737, de 30 de novembro de 2012, inseriu o Art. 
154-A ao CPB, tipificando o crime de invasão de dispositivo informático. Na dicção de seu caput: 
“Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação 
indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações 
sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter 
vantagem ilícita; pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa”. (BRASIL. Lei n. 12.737, de 
30 de novembro de 2012. Dispõe sobre a tipificação criminal de delitos informáticos; altera o Decreto-Lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal; e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12737.htm>. Acesso em: 25 dez. 2014).  

443 Em relação ao direito de autor permanece a questão de como proteger esse direito. (PAESANI, Liliana 
Minardi. Direito e internet: liberdade de informação, privacidade e responsabilidade civil. 3 ed. São 
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Provavelmente, haverá diferentes graus de eficácia em relação à proteção possível 

em cada área jurídica pelo próprio nível de desenvolvimento legislativo e doutrinário às 

questões das informações digitais. Ainda, pode acontecer de a ausência de legislação 

específica sobre situações novas da SI, em especial dos DAs, não interferir tanto na sua 

tutela, vez que a estrutura legal existente pode ser empregada de maneira eficiente a certas 

situações.  

 De qualquer forma, isso não significa que seja desnecessário implementar uma 

produção legiferante mais profícua com o escopo de melhor adaptar o Direito às 

inquietudes oriundas da Sociedade da Informação.  

 Nesse sentido, o advento do Marco Civil da Internet veio em boa hora, mesmo 

que passível de críticas, sendo que o Anteprojeto de Proteção de Dados Pessoais (ALPDP) 

brasileiro pretende efetivar um maior controle sobre os dados na realidade do país.445 

 Por fim, vale ressaltar que o Direito possui uma atuação limitada na internet.446 

Não se consegue uma tutela perfeita capaz de remediar plenamente todas as violações aos 

bens digitais, sendo inegável a sua capacidade de proteção nesta era atual.  

 

 
                                                                                                                                                                                

Paulo: Atlas, 2006, p. 67). Antonio Carlos Morato e Rodrigo Moraes em relação ao Marco Civil da 
Internet criticam: “A indústria pontocom, principal mentora do Marco Civil, exagera no discurso da 
liberdade de expressão, esquecendo-se que existem outros direitos que gozam do mesmo status 
constitucional. Os direitos autorais possuem a mesma fundamentalidade da liberdade de expressão, 
encontrando-se no rol dos direitos fundamentais do art. 5.º da CF/1988 (inc. XXVII e XXVIII). […] 
Assim sendo, ainda que a Lei 12.965/2014 não tenha regulado diretamente os direitos autorais, é inegável 
que a produção e circulação de conteúdo estão relacionadas com a criação intelectual e com a própria 
função exercida pelo Estado, que, segundo o texto constitucional, deve garantir o acesso aos níveis mais 
elevados da criação artística (art. 208, V) e ‘o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da 
cultura nacional’ (art. 215, caput), com a ‘democratização do acesso aos bens de cultura’ (art. 215, IV). 
Eis a pergunta a ser feita: a garantia de acesso deve ocorrer por meio da eliminação de outros direitos ou 
por meio de sua promoção? Logo, em nossa percepção, há uma manifesta incoerência nesse suposto 
discurso social (social em sua forma, mas liberal em sua essência), que entrega os autores à própria sorte 
e faz tudo, menos promover a cultura, ao lavar as mãos diante de toda a sorte de violações que acontecem 
na Internet. O Estado, portanto, não pode simplesmente fechar os olhos a tal situação, nem tampouco 
endossar um democratismo que desdenha a figura do criador intelectual”. (MORATO, Antonio Carlos; 
MORAES, Rodrigo. Breve crônica dos riscos de uma lei criada sob o signo da hostilidade à criação 
intelectual. In: MASSO, Fabiano Del; ABRUSIO, Juliana; FLORÊNCIO FILHO, Marco Aurélio 
(Coords.), op. cit., p. 212-213). 

444 A questão da tributação de bens digitais não envolve somente relações verticais de produção. Pelo 
contrário, abarca uma cadeia complexa de relações jurídicas até a feitura do produto final. Na opinião de 
André Castro Carvalho, os livros digitais devem receber imunidade tributária. Para aprofundamento de 
sua argumentação, cf. (CARVALHO, André Castro, op. cit. p. 143-148). 

445 Id. Direito ao esquecimento e internet: o fundamento legal no direito comunitário europeu, no direito 
italiano e no direito brasileiro. Revista dos Tribunais, v. 103, n. 946, p.105, ago. 2014. 

446 Marcel Leonardi destaca a limitação do Direito na tutela dos problemas ligados à privacidade. (Cf., 
LEONARDI, Marcel, op. cit., p. 367-373). 
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 4.3.1 O sincretismo no Direito Privado brasileiro 

  

 

Há tempos, verifica-se que, na evolução legislativa do Direito Privado brasileiro, 

há um descompasso entre o Direito escrito e a realidade social.447 Assim sendo, quando 

questões desafiadoras da sociedade pós-moderna, incluindo a informacional, passaram a 

exigir do sistema jurídico privado brasileiro respostas às indagações mais diversas, nem 

sempre o arcabouço legal, ou mesmo o dogmático Privado, estava preparado para isso. 

 De fato, como observa Luiz Edson Fachin:  

A crise do sistema clássico do Direito Civil suscita, antes de mais nada, questões 
concernentes à sua historicidade, à análise da inter-relação [sic] entre Direito e 
Sociedade, e ao princípio de dinamismo que impinge ao Direito seu eterno 
diálogo com o meio social, seu tempo e seu espaço. Tampouco se distancia da 
análise dos conceitos frente à concretude dos fatos que a eles se apresentam.448 

 A dogmática do Direito Privado brasileiro, principalmente do Direito Civil 

passou a ter um alto grau de sincretismo na aplicação de institutos e princípios próprios do 

Direito Público interno, especialmente do seu Direito Constitucional, principalmente após 

1988, com a Constituição da República Federativa do Brasil.449 

                                                           
447 GOMES, Orlando. Raízes históricas e sociológicas do código civil brasileiro. 2 ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2006, p. 45. Segundo Otavio Luiz Rodrigues Junior: “No Direito Civil, para se restringir o objeto 
da análise, as críticas são diversas e baseiam‑se em argumentos que lhe atribuem deficiências, incorreções 
ou inadequações, tais como: a) a eliminação dos valores do mundo normativo; b) a desconsideração da 
vida real (rectius, dos fatos) na análise dos fenômenos jurídicos; c) a fixação do juiz ao texto da lei, 
tornando‑o um autômato repetidor das normas legais, o famoso juiz bouche de la loi de Montesquieau; d) 
a nao‑observancia 

     das peculiaridades do caso concreto pelo magistrado, preso aos rigores formais; e) a perpetuação de 
injustiças; f) a ofensa à dignidade da pessoa humana; g) a prevalência da lei sobre a Constituição. 
(RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. Estatuto epistemológico do Direito civil contemporâneo na 
tradição de civil law em face do neoconstitucionalismo e dos princípios. O Direito, v. 143, n. 2, p. 46, 
2011). 

448  FACHIN, Luiz Edson. Teoria crítica do direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 22. 
449 De acordo com Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald: “Ao lado disso, intensifica-se o processo 

legislativo em matéria civil, quebrando o caráter fechado, monolítico, do Código Civil, com a formação 
de microssistemas jurídicos. É o fenômeno conhecido como descodificação do direito civil, com a 
retirada de matérias inteiras da esfera codificada, passando a estar disciplinadas em diplomas legais 
específicos, como no exemplo do estatuto da Mulher Casada, da Lei nº 4.591/64 – regulando as 
incorporações e condomínios, a Lei nº 6.015/73 -, Lei de Registros Públicos, dentre outros. (FARIAS, 
Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson, op. cit., p. 61). Nas palavras de Fábio Siebeneichler de 
Andrade: “A explicação para esse acentuado particularismo jurídico, que leva à descodificação e à 
proliferação de microssistemas, pode encontrar sua razão de ser na caracterização do moderno Estado de 
Direito como estado [sic] Social de Direito. Com efeito, esta transformação, de Estado Liberal em Estado 
Social, não poderia deixar de trazer profundas conseqüências [sic] para o Direito Civil e para o Direito 
Privado.” (ANDRADE, Fábio Siebeneichler de. Da codificação: crônica de um conceito. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 1997, p. 139). Segundo Roberto Senise Lisboa: “O enfraquecimento das 
codificações é formalmente reconhecido com a edição de leis específicas. Dotados de normas jurídicas 
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Gustavo Tepedino e Luiz Edson Fachin podem ser apontados como os líderes da 

denominada Escola do Direito Civil-Constitucional que procura repersonalizar o Direito 

Civil, tendo como base a dignidade da pessoa humana.450 Na explanação de Maria Celina 

Bodin de Moraes: 

No direito brasileiro, após mais de duas décadas de ditadura sob o regime militar, 
a Constituição democrática de 1988 explicitou, no art. 1º, III, a dignidade da 
pessoa humana como um dos “fundamentos da República”. A dignidade 
humana, então, não é criação da ordem constitucional, embora seja por ela 
respeitada e protegida. A Constituição consagrou o princípio e considerando a 
sua eminência, proclamou-o entre os princípios fundamentais, atribuindo-lhe o 
valor supremo de alicerce da ordem jurídica democrática. Com efeito, da mesma 
forma que Kant estabelecera para a ordem moral, é na dignidade humana que a 
ordem jurídica (democrática) se apóia e constitui-se. A transposição das normas 
diretivas do sistema de direito civil do texto do Código Civil para o da 
Constituição da República acarretou conseqüências [sic] jurídicas decisivas que 
se delineiam a partir da alteração da tutela, que era oferecida pelo Código ao 
“indivíduo”, para a proteção, garantida pela Constituição, à dignidade da pessoa 
humana, elevada à condição de fundamento da República Federativa do Brasil.451 

Dessa feita, a nova hermenêutica constitucional e a teoria dos direitos 

fundamentais, edificada sobre o fundamento da pessoa humana, passaram a ter o 

reconhecimento da ordem jurídica de sua normatividade, fazendo parte de um ambiente de 

reaproximação entre Ética e Direito.452 

                                                                                                                                                                                

que não estabelecem propriamente deveres, mas reconhecem valores a serem observados pelas pessoas 
em suas relações jurídicas, os microssistemas possuem como fundamento constitucional a proteção da 
pessoa e de sua dignidade e têm como objetivo, dentre outros, a erradicação da pobreza e da solidariedade 
social”. (Id. Responsabilidade civil nas relações de consumo. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 66).  

450 MARQUES, Claudia Lima; MIRAGEM, Bruno, op. cit., p. 221. Na observação de Roberto Senise Lisboa: 
“A constitucionalização do direito civil, aliás, levou a uma necessária revisão do Código e mesmo das leis 
especiais anteriores à Constituição de 1988, dada a maior relevância outorgada à proteção da pessoa e de 
sua dignidade”. (Id. Responsabilidade civil nas relações de consumo. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 
2012, 61). Na opinião de Virgílio Afonso da Silva: “Não são poucos os trabalhos que mencionam a 
existência de uma disciplina que, há poucas décadas, era desconhecida: o direito civil consitucional. Com 
essa denominação quer-se fazer referência, contudo, a uma variedade de idéias [sic]. Ora se fala em 
direito civil constitucional como as normas de direito civil consagradas na constituição, ora a menção é 
feita à influência do direito constitucional no direito civil. Na primeira hipótese, estamos claramente 
diante de um equívoco. Normas de direito civil não deixam de ser normas de direitos [sic] civil pelo 
simples fato de estarem consagradas pelo texto constitucional. O texto que as veicula é, neste ponto, 
irrelevante, pelo menos para justificar a criação de um direito civil constitucional. Na segunda hipótese, 
falar em direito civil constitucional pressupõe, a meu ver equivocadamente, que haja uma parte do direito 
civil completamente imune às influências dos princípios constitucionais e outra que seria por eles 
conformada. Se, ao contrário, é todo o direito civil que recebe essa influência e não apenas uma parte, a 
idéia [sic] de um direito civil constitucional perde ainda mais em sentido, a não ser que a expressão 
direito civil, sem qualificativos, seja abandonada, por deixar de fazer sentido”. (SILVA, Virgílio Afonso 
da. A constitucionalização do direito: os direitos fundamentais nas relações entre particulares. 1 ed., 3 tir. 
São Paulo: Malheiros, 2011, p. 171-172, grifos do autor). 

451  MORAES, Maria Celina Bodin de. O princípio da dignidade humana. In: ______ (Coord.). Princípios do 
direito civil contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 14-15.  

452 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da constituição: fundamentos de uma dogmática 
constitucional transformadora. 7 ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 351-352. 
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Neste novo ideário, ocorreu um esforço interpretativo, com esta nova Escola do 

Direito Civil, no sentido de promover mudanças: i) na releitura de institutos e conceitos 

jurídicos clássicos (contrato e direito de propriedade); ii) elaboração de novas categorias 

jurídicas (caracterizadas pelo dinamismo e despojadas da neutralidade, como ocorreu com 

o reconhecimento da união de pessoas do mesmo sexo como entidade familiar); iii) a 

interação constante entre diferentes áreas da Ciência Jurídica453 - sendo que, neste último 

ponto, passou-se a defender a adoção de um diálogo das fontes aberto, de Direito Público e 

de Direito Privado, sempre favorável aos vulneráveis.454 

Além disso, outra consequência daquela corrente dogmática seria no sentido da 

aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas, em virtude de novos paradigmas 

do Direito Constitucional. Estes levaram ao reconhecimento de uma constitucionalização 

do Direito, responsável pelo rompimento da noção de que os direitos fundamentais apenas 

balizariam as relações entre o Estado e o cidadão. Pelo contrário, além destas, poderiam ser 

também atacados nas relações entre os próprios cidadãos, em suas relações horizontais.455 

Nesse sentido, pensa-se que a Constituição Federal brasileira favorece mais 

interpretações no sentido de promoção da incidência dos direitos fundamentais na esfera 

privada, mesmo se comparada à Carta tedesca. Não existe nada no texto constitucional que 

limite a aplicação direta destes direitos apenas ao Poder Público, excluindo as relações 

privadas do seu alcance.456 

 Com efeito, o reconhecimento da dignidade da pessoa humana como o epicentro 

axiológico da ordem constitucional leva à defesa de uma interpretação mais expansiva 

possível aos direitos fundamentais, o que é incompatível com visões que procurem atenuar 

a sua força, diluir a sua normatividade ou prendê-los a limites já superados.457 

A linha dogmática de pensamento sincretista do Direito Civil-Constitucional, no 

entanto, não está isenta de questionamentos quanto aos efeitos de suas propostas ao próprio 

Direito Civil.  

                                                           
453  FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson, op. cit., p. 60. 
454  MARQUES, Claudia Lima; MIRAGEM, Bruno, op. cit., p. 223-225. 
455 SILVA, Virgílio Afonso da, op. cit., p. 52. Os direitos fundamentais devem vigorar em relação às normas 

de direito privado, especialmente em suas funções normais, como imperativos de tutela e proibições de 
intervenção.(CANARIS, Claus-Wilhelm. Direitos fundamentais e direito privado. Tradução de Ingo 
Wolfgang Sarlet e Paulo Mota Pinto. 2 reimp. Coimbra: Almedina, 2009, p. 36). 

456  SARMENTO, Daniel, op. cit., p. 238. 
457  Ibid., p. 245. 
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No pensar crítico de Otavio Luiz Rodrigues Junior, apesar de o Direito Civil atual 

apresentar deficiências em certos pontos, há problemas de caráter epistemológico nesta 

escolha, principalmente na renúncia feita por doutrinadores civilistas às soluções dadas 

pelo próprio Direito Privado, especialmente em relação aos problemas que este tem 

condições de resolver.458 

Críticas às dilatações de constitucionalização e à perda dos referenciais teóricos 

do Direito Civil Contemporâneo podem ser realizadas, sendo que consequências de 

diversos aspectos são observadas: i) observa-se o barateamento da noção de dignidade e da 

importância das normas constitucionais, chegando a utilizá-la na solução de pequenos 

conflitos individuais, como na definição dos danos no abalroamento de automóveis ou na 

cobrança de uma dívida;459 ii) os conceitos jurídicos e as cláusulas gerais na Constituição 

podem ser alvo de arbitrariedade de agentes e de abuso na discricionariedade judicial; iii) a 

“ponderação” e o “sopesamento” de direitos fundamentais são, muitas vezes, 

extremamente simplificados, seja com a falta de criteriosas pautas axiológicas do 

legislador pelo julgador, ou até o com o sincretismo metodológico, com o uso simultâneo 

de modelos teóricos incompatíveis em uma argumentação, como os de Ronald Dworkin e 

Robert Alexy.460 

                                                           
458  RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz, op. cit., p. 65-66.  
459 De acordo com Judith Martins-Costa: “[...] o princípio da dignidade da pessoa tem uma normatividade 

própria. Não é para ser chamado em qualquer caso (sob  pena de atuar como um escudo ao totalitarismo 
do ‘bem a qualquer custo’ que está na lógica da invasão ao Iraque, que está na sempiterna tentação de 
impor, ao alter, a nossa verdade). Ele é a última ratio da argumentação, porque sua função é a de vedar o 
que está no limite da inumanidade: a tortura, o genocídio, o racismo; as experiências eugênicas; a 
superfluidade das pessoas; é a de oferecer um norte – e um limite – à pesquisa científica e à tecnologia;” 
(Id. Pessoa, personalidade, dignidade (ensaio de uma qualificação). 273 f. Tese de Livre-Docência 
(Livre-Docência) - Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2003, p. 155). Na observação de 
Antonio Junqueira de Azevedo: “[...] diante da ‘confusão geral’ criada por gregos e troianos na utilização 
do princípio jurídico da dignidade da pessoa humana, impõe-se ao jurista brasileiro, evitando uma 
axiologia meramente formal, dar indicações do conteúdo material da expressão;” (AZEVEDO, Antonio 
Junqueira de. Caracterização jurídica da dignidade da pessoa humana. Revista USP, São Paulo, v. 53, p. 
100, mar./mai. 2002). Se tudo é dignidade humana, nada mais o será. Observa-se isso em pesquisa 
empírica realizada no periódico jurídico Revista dos Tribunais, entre os anos de 1995-2010, com a coleta 
de duzentos e dezessete acórdãos de tribunais que empregaram a nomenclatura “dignidade humana” como 
fundamento de suas decisões. Abrangiam estas decisões assuntos dos mais diversos: saúde, jurisdição e 
competência, prisão preventiva, etc. (RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz, op. cit., p. 63). 

460  Ibid., p. 59-60. Neste sentido, cf. excerto da ementa da Décima Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Sul: “Na solução de conflitos entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade 
deve-se aplicar o princípio da proporcionalidade, segundo o qual, no processo de ponderação 
desenvolvido para a solução do conflito, o direito de opinar há de ceder espaço sempre que o seu 
exercício importar em agressão a honra de outrem”. (BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
Grande do Sul. RESPONSABILIDADE CIVIL. POSTAGEM EM REDE SOCIAL. DIREITO À 
HONRA. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PROPORCIONALIDADE. ATO ILÍCITO 
NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO CÍVEL n. 70056352644. Décima Câmara Cível. Apelante: 
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As apreciações continuam: iv) o denominado neoconstitucionalismo e as teorias 

argumentativas no Direito, como são utilizadas, estão destruindo a denominada “dignidade 

da legislação”. Dessa forma, problemas de alcance social relevante saem do Parlamento 

para a sede de juízos e tribunais, sem passar por processos eleitorais; v) o fenômeno da 

“principiolatria” e da proliferação de princípios pode trocar o abandono de parâmetros de 

certeza jurídica e de segurança pela discricionariedade judicial abusiva.461   

De qualquer forma, a proteção dos digital assets poderia ser observada sob 

variados ângulos, ou melhor, sob diferentes prismas do Direito Civil, tais como o aspecto 

da patrimonialidade ou da responsabilidade civil pelo uso ilícito na realidade 

informacional. Optou-se, contudo, pela tutela dos bens digitais em sua dimensão mais 

humanizada, valorizando a sistemática dos direitos da personalidade. 

 Segundo Cláudia Lima Marques e Bruno Miragem:  

É a proteção da pessoa humana que orienta o novo direito privado. Nesse 
sentido, também (mas não apenas) sua dimensão econômica. Porém a ênfase do 
novo direito privado é o destaque a dimensão existencial da pessoa, de seus 
interesses extrapatrimoniais, da sua integridade física e psíquica (veja-se, 
nesse sentido, a revalorização dos direitos da personalidade), da sua afetividade 
(e suas repercussões jurídicas, especialmente no direito de família – ou das 
famílias).462 

Com o devido respeito à dogmática brasileira da Escola Civil-Constitucional, 

abordou-se neste estudo pela proteção dos bens digitais somente sob a ótica da sistemática 

dos direitos de personalidade, instituto próprio do Direito Privado, ou melhor, do Direito 

Civil. Isso porque grande parte deste conjunto de bens, em forma binária, pode significar 

                                                                                                                                                                                

Rafaela dos Santos Trigo. Apelados: Município de São Borja e Diego Eggres Bicca. Desembargador 
Túlio de Oliveira Martins. Porto Alegre, 28 de novembro de 2013. Disponível em: 
<http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=cache:www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php
%3Fnome_comarca%3DTribunal%2Bde%2BJusti%25E7a%26versao%3D%26versao_fonetica%3D1%2
6tipo%3D1%26id_comarca%3D700%26num_processo_mask%3D70056352644%26num_processo%3D
70056352644%26codEmenta%3D5579037+facebook+direitos+personalidade++++&proxystylesheet=tjrs
_index&client=tjrs_index&ie=UTF-8&lr=lang_pt&site=ementario&access=p&oe=UTF-
8&numProcesso=70056352644&comarca=Comarca%20de%20S%C3%A3o%20Borja&dtJulg=28/11/20
13&relator=T%C3%BAlio%20de%20Oliveira%20Martins&aba=juris>. Acesso em: 15 dez. 2014, grifos 
nossos).   

461 Ibid., p. 60-61. No entender de Lenio Luiz Streck: “[…] com o advento da ‘era dos princípios 
constitucionais’ – conseqüência não apenas do surgimento de novos textos constitucionais, mas, 
fundamentalmente, decorrentes de uma revolução paradigmática ocorrida no direito -, parcela 
considerável da comunidade dos juristas optou por considerá-los como um sucedâneo dos princípios 
gerais do direito ou como sendo o ‘suporte dos valores da sociedade’ (o que seria isso, ninguém sabe). 
(STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas da 
possibilidade à necessidade de respostas corretas em direito. 3 ed. rev., ampl. e com posfácio. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 475-746, grifos do autor).  

462  MARQUES, Claudia Lima; MIRAGEM, Bruno, op. cit., p. 83, grifos do autor, grifos nossos. 
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mais do que dados de computador, pode potencialmente formar verdadeiras crônicas de 

vidas.463 

Acredita-se, inclusive, que o Direito Privado brasileiro, por meio do Direito do 

Consumidor464 e do Direito Civil, pode dar uma contribuição à tutela das pessoas tão 

vulnerabilizadas na Sociedade da Informação em relação a seus digital assets. Não se 

pretende aqui desmerecer, ou colocar em segundo plano, a importância do Direito Público, 

notadamente, na sistemática dos Direitos Humanos ou dos Direitos Fundamentais na 

proteção dos bens digitais das pessoas na era digital. 

Em realidade como Ricardo Luis Lorenzetti destaca que o princípio da 

centralidade da pessoa:  

[...] constitui um modo de ver que provoca mudanças nas instituições jurídicas, 
as que são elaboradas e interpretadas mediante remissão a aquele princípio. Os 
direitos da pessoa começam a ter uma nova entidade. Se enlaça aqui o Direito 
Público, que aporta sua teoria dos direitos humanos e fundamentais, e o Direito 
Privado, com direitos personalíssimos.465 

 No fim, o Direito como um todo, em seus diversos ramos, protege a pessoa por 

meio de seus variados institutos jurídicos466. Neste estudo, propõe-se prestigiar a tutela sob 

a ótica do Direito Privado, ou melhor, dos Direitos de Personalidade. Afinal, como bem 

destacou Caio Mário da Silva Pereira: “Uma das conquistas evolutivas deste século é a 

proteção sistemática dos ‘direitos da personalidade’”. 467   

 

  

4.4 A proteção dos digital assets pelos direitos de personalidade 

 

 

Vários tipos de digital assets, como objetos de direito, podem sofrer alguma 

forma de violação sob o prisma do direito de personalidade, sendo que a proteção do 

sistema jurídico no ordenamento brasileiro deve ser o mais eficiente possível.  

                                                           
463  WATKINGS, Ashley F., op. cit., p. 193.   
464 Principalmente na aplicação dos seus preceitos na relação entre os usuários e os intermediários que 

armazenam significativos digital assets.  
465 LORENZETTI, Ricardo Luis. Fundamentos do direito privado. Tradução de Vera Maria Jacob de 

Fradera. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 137. 
466  Sobre a necessidade de proteção do conumidor na internet, cf. (DE LUCCA, Newton. A proteção dos 

consumidores no âmbito da internet. In: LIMA, Cíntia Rosa Pereira de; NUNES, Lydia Neves Bastos 
Telles (Coord.). Estudos avançados de direito digital. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014, p. 91-103).  

467  Id. Direito Civil: alguns aspectos da sua evolução. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 22. 
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 Em realidade, a estrutura dogmática construída em torno dos direitos de 

personalidade, no âmbito civil, assume um papel fundamental na tutela de bens digitais 

importantes à pessoa. Destaca-se que quaisquer desses direitos merecem proteção da 

ordem jurídica, independentemente do avanço legislativo, como Caio Mário da Silva 

Pereira esclarece:  

A concepção dos direitos da personalidade sustenta que, a par dos direitos 
economicamente apreciáveis, ditos patrimoniais, outros há, não menos valiosos, 
merecedores de amparo e proteção da ordem jurídica. Admite a existência de um 
ideal de justiça, sobreposto à expressão caprichosa de um legislador eventual.468 

Recentemente, inclusive, houve o reconhecimento expresso do desenvolvimento 

da personalidade como um dos fundamentos do uso da internet no Brasil, conforme 

previsão do art. 2º da Lei n. 12.965, de 23 de abril de 2014, ao lado dos direitos humanos e 

do exercício da cidadania em meios digitais.469 

 Pode acontecer de as agressões atingirem à identidade da pessoa, em seu aspecto 

moral, no contexto informacional. Por essa razão, a doutrina estrangeira especializada em 

Direito e Tecnologia aponta a existência da identidade digital (digital identity), que seria a 

identificação de uma pessoa em ambientes digitais, especialmente na exposição das suas 

características intrínsecas. Com efeito, esta definição abrange, ao mesmo tempo, 

representações tanto de ordem explícita (idade, nome, e-mail, etc.), quanto de esfera 

implícita (reputação online).470  

                                                           
468 Id. Instituições de direito civil. 26 ed. rev. e atual. por Maria Celina Bodin de Moraes. Rio de Janeiro: 

Forense, 2013. 1 v. p. 200-201, grifos do autor.  
469 De acordo com o art. 2º, inciso II, do Marco Civil da Internet: “Art. 2º A disciplina do uso da internet no 

Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como: II – os direitos humanos, o 
desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais;” (BRASIL. Lei n. 
12.965, de 23 de abril de 2014. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet 
no Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm> 
Acesso em: 19 nov. 2014, grifos nossos).    

470 (RANNENBERG, Kai et al. Glossary. In: ______; ROYER, Denis; Deuker, André (Eds) (Eds), op. cit., p. 
502). De acordo com Juliana Abrusio Florêncio a identidade digital: “[...] se relaciona à gama de 
informações disponibilizadas nos meios eletrônicos sobre um indivíduo, de modo a construir sobre este 
sua reputação e imprimir nos outros o conceito que aquele detém na sociedade. A identidade digital é 
reflexo das experiência ocorridas no mundo fenomenológico, daquilo que é disponibilizado pelo próprio 
indivíduo sobre si mesmo, e, também, daquilo que é disponibilizado pelos outros sobre este indivíduo”. 
(FLORÊNCIO, Juliana Abrusio. Direito ao esquecimento na internet. In: MESSA, Ana Flávia; 
THEOPHILO NETO, Nuncio; THEOPHILO JUNIOR, Roque (Coords.), op. cit., p. 208). Nesse sentido, 
além de usar o termo digital identity Noam Kutler emprega o termo online persona para fazer refência às 
criações digitais, às personagens em mundos virtuais, às contas de e-mails e aos perfis em redes sociais 
capazes de identificar a pessoa a terceiros. (Kutler, Noam, op. cit., p. 1644-1645). Siobh Kinealy emprega 
a terminologia internet alter-egos em expressão parecida com aquela usada por Kutler. (KINEALY, 
Siobh, op. cit., p. 37). 
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 Entretanto, deve-se destacar que as ofensas não se restringem somente à 

identidade da pessoa. Vão além. Podem abranger um rol bem mais extenso de direitos de 

personalidade, como o direito à privacidade, à honra, à imagem, à liberdade, às criações 

intelectuais, entre outros, e todos mereceram a proteção adequada da ordem jurídica. 

 Em relação à previsão legislativa dos direitos de personalidade no Código Civil 

brasileiro de 1916, há divergência doutrinária sobre ter ou não havido a disciplina desses 

direitos. Enquanto Elimar Szaniawski471 e Anderson Schreiber472 entendem pela 

imprevisibilidade no diploma pretérito, para Rui Geraldo Camargo Viana e Cíntia Rosa 

Pereira de Lima, as primeiras medidas da proteção da vida privada da pessoa giraram em 

torno do direito de vizinhança, nos arts. 588473 e 573474 do Codex civil anterior.475 Antonio 

Carlos Morato, por sua vez, entende que, de maneira implícita, aquele Código admitiu os 

direitos da personalidade.476 

                                                           
471  Apesar deste fato, o autor destaca que a proteção da personalidade no direito brasileiro teve como gênese 

a actio iniurarium prevista nas Ordenações Filipinas, com vigência até a promulgação do Código Civil de 
1916. (SZANIAWSKI, Elimar, op. cit., p. 177). 

472  SCHREIBER, Anderson, op. cit., p. 6.  
473 Na dicção do art. 588 do CCB de 1916: “O proprietário tem direito a cercar, murar, valsar, ou tapar de 

qualquer modo o seu prédio, urbano ou rural, conforman-se com estas disposições:”. (BRASIL. Lei n. 
3.071, de 1º de janeiro de 1916. Institui o Código Civil. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l3071.htm>. Acesso em: 17 dez. 2014). 

474  O art. 573 do CCB/16 apregoa: “O proprietário pode embargar a construção de prédio que invada a área 
do seu, ou sobre este deite goteiras, bem como a daquele, em que, a menos de metro e meio do seu, se 
abra janela, ou se faça eirado, terraço, ou varanda”. (BRASIL. Lei n. 3.071, de 1º de janeiro de 1916. 
Institui o Código Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l3071.htm>. Acesso 
em: 17 dez. 2014).  

475  LIMA, Cíntia Rosa Pereira de; VIANA, Rui Geraldo Camargo, op. cit., p. 223. 
476 Na observação de Antonio Carlos Morato: “De fato, diversas normas versavam acerca dos direitos da 

personalidade a partir do artigo 1.537 do Código Civil de 1916, que assegurava o ressarcimento no caso 
de lesão ao direito à vida, “A indenização, no caso de homicídio, consiste: I - no pagamento das despesas 
com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família; II - na prestação de alimentos às pessoas a 
quem o defunto os devia”, assim como havia a previsão do direito à integridade física (Art. 1.538. “No 
caso de ferimento ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e 
dos lucros cessantes até o fim da convalescença, além de lhe pagar a importância da multa no grau 
médio da pena criminal correspondente § 1o Esta soma será duplicada, se do ferimento resultar aleijão 
ou deformidade, § 2o Se o ofendido, aleijado ou deformado, for mulher solteira ou viúva, ainda capaz de 
casar, a indenização consistirá em dotá-la, segundo as posses do ofensor, as circunstâncias do ofendido 
e a gravidade do defeito”; Art. 1.539. “Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa 
exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua o valor do trabalho, a indenização, além das 
despesas do tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescença, incluirá uma pensão 
correspondente à importância do trabalho, para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu”), 
do direito à honra (Art. 1.547. “A indenização por injúria ou calúnia consistirá na reparação do dano 
que delas resulte ao ofendido. Parágrafo único. Se este não puder provar prejuízo material, pagarlhe-á o 
ofensor o dobro da multa no grau máximo da pena criminal respectiva”); Art. 1.548. “A mulher 
agravada em sua honra tem direito a exigir do ofensor, se este não puder ou não quiser reparar o mal 
pelo casamento, um dote correspondente à sua própria condição e estado: I - se, virgem e menor, for 
deflorada ; II - se, mulher honesta, for violentada, ou aterrada por ameaças ; III - se for seduzida com 
promessas de casamento ; IV - se for raptada”) e do direito à liberdade (Art. 1.550. “A indenização por 
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 O Código Civil brasileiro atual sobreveio em 2002, oriundo de um projeto de 

codificação feito na década de setenta do século passado. Isto pode justificar, parcialmente, 

a carência de inovações significativas nele, ante a própria falta de atualidade do projeto. 

Todavia, não deixa de ser louvável a dedicação de um capítulo inteiro aos direitos da 

personalidade (Capítulo II), com o estabelecimento de onze artigos (arts. 11 a 21),477 tendo 

sido regulado o direito ao próprio corpo, ao nome, à honra, à imagem e à privacidade. De 

fato, boa parte destes direitos já estava prevista expressamente no art. 5º da CRFB/88.478 

                                                                                                                                                                                

ofensa à liberdade pessoal consistirá no pagamento das perdas e danos que sobrevierem ao ofendido, e 
no de uma soma calculada nos termos do parágrafo único do art. 1.547”.; Art. 1.551. “Consideram-se 
ofensivos da liberdade pessoal (art. 1.550): I - o cárcere privado; II - a prisão por queixa ou denúncia 
falsa e de má-fé; III - a prisão ilegal (art. 1.552)”. (Id. Quadro geral dos direitos da personalidade. 
Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, v. 106/107, p. 122, nota de rodapé 3, 
jan./dez. 2011/2012). 

477 Na previsão do Código Civil brasileiro, há os seguintes dispositivos: art. 11. “Com exceção dos casos 
previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu 
exercício sofrer limitação voluntária”; art. 12. “Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da 
personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Parágrafo 
único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge 
sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou colateral até o quarto grau”; art. 13. “Salvo por 
exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente 
da integridade física, ou contrariar os bons costumes. Parágrafo único. O ato previsto neste artigo será 
admitido para fins de transplante, na forma estabelecida em lei especial”; art. 14. “É válida, com objetivo 
científico, ou altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da 
morte. Parágrafo único. O ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo”; art. 15. 
Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção 
cirúrgica; art. 16. “Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome”; art. 
17. “O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a 
exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória”; art. 18. “Sem autorização, 
não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial”; art. 19. “O pseudônimo adotado para 
atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome”; art. 20. “Salvo se autorizadas, ou se necessárias à 
administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da 
palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a 
seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a 
respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais. Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de 
ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes”; 
art. 21. “A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as 
providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma”. (BRASIL. Lei n. 
10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm> Acesso em: 22 nov. 2014).   

478 SCHREIBER, Anderson, op. cit., p. 10-14. Na observação de Rui Geraldo Camargo Viana e Cíntia Rosa 
Pereira de Lima: A Carta Política de 1988, que elege como um de seus princípios basilares a garantia da 
dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III), em seu art. 5º, incisos V, X e XXXV deu um passo à 
frente na defesa desses direitos, trazendo não só a possibilidade de ressarcimento pecuniário, como 
também do direito de resposta, em virtude de ofensas morais, dando a possibilidade, ao Poder Judiciário, 
de apreciar a lesão sofrida em decorrência de um agravo à honra ou sua ameaça. (LIMA, Cíntia Rosa 
Pereira de; VIANA, Rui Geraldo Camargo, op. cit., p. 223). Na previsão da CRFB/88: art. 1º “A 
República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: III - a dignidade da 
pessoa humana”; 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: V - é assegurado o direito de resposta, 
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 Não é despiciendo destacar que os direitos de personalidade foram tratados, de 

maneira fracionada, pelo Código Civil. Nesse sentido Elimar Szaniawski expõe de maneira 

didática: 

[...] os arts. 13 a 21, que trazem, casuisticamente, algumas tipificações de direitos 
de personalidade, tendo o legislador inserido aleatoriamente alguns tipos, 
filiando-se, de certa maneira, à teoria tipificadora e fracionária do direito de 
personalidade, cujos postulados datam do final do século XIX. À exceção do art. 
12, que revela elogiável inovação, em consonância e harmonia com os princípios 
inseridos na Constituição, pode-se afirmar que o novo Código Civil, em matéria 
de direitos de personalidade, é casuístico, contrariando a moderna doutrina sobre 
a matéria que admite, ao lado da cláusula geral, direitos especiais de 
personalidade que se revelam em forma de cláusulas gerais menores, de tutela da 
personalidade humana, consoante pudemos observar ao tratar dos direitos 
especiais de personalidade regulados na Constituição.479 

 Com efeito, predomina o pensamento dogmático de que o rol de direitos da 

personalidade contidos no Codex não é taxativo,480 o que representa uma enorme vantagem 

na adaptação de novos direitos protetivos para a defesa dos bens digitais mais caros à 

pessoa, em frente às novas realidades surgidas no meio ambiente digital. Não é por outro 

motivo que se fala em novos direitos, como o direito ao esquecimento,481 ou o direito ao 

anonimato,482 enquadrando-os satisfatoriamente como direitos da personalidade.  

                                                                                                                                                                                

proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem; X - são invioláveis a 
intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 
material ou moral decorrente de sua violação; XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder 
Judiciário lesão ou ameaça a direito;”. (BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988. Promulga a Constituição da República Federal do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 17 dez. 
2014).  

479  SZANIAWSKI, Elimar, op. cit., p. 178-179. 
480 Neste sentido, cf. (SCHREIBER, Anderson, op. cit., p. 14); (LIMA, Cíntia Rosa Pereira de; VIANA, Rui 

Geraldo Camargo, op. cit., p. 213). (CHINELLATO, Silmara J. Dos direitos da personalidade. In: 
MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); ______ (Coord.). Código civil interpretado: artigo por 
artigo, parágrafo por parágrafo. 4 ed. Barueri, SP: Manole, 2011, p. 43).  

481 Cíntia Rosa Pereira de Lima expressamente defende o direito ao esquecimento como um direito da 
personalidade autônomo. (Id. Direito ao esquecimento e internet: o fundamento legal no direito 
comunitário europeu, no direito italiano e no direito brasileiro. Revista dos Tribunais, v. 103, n. 946, p. 
105, ago. 2014). De acordo com Guilherme Magalhães Martins: “[…] o direito ao esquecimento seria o 
direito de impeder que dados de outrora sejam revividos na atualidade, de modo descontextualizado, 
sendo conferido à pessoa reveler-se tal qual ela é atualmente, em sua realidade existencial, de modo que 
nem todos os rastros que deixamos em nossa vida devem nos seguir implacavelmente em cada momento 
da existência”. (MARTINS, Guilherme Magalhães. O direito ao esquecimento na internet. In: ______ 
(Coord.). Direito privado e internet. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 11). Sobre o direito ao 
esquecimento, cf. (FLORÊNCIO, Juliana Abrusio. Direito ao esquecimento na internet. In: MESSA, Ana 
Flávia; THEOPHILO NETO, Nuncio; THEOPHILO JUNIOR, Roque (Coords.), op. cit., p. 203-220). O 
Enunciado 531, da VI Jornada de Direito Civil, do Conselho da Justiça Federal enuncia: “A tutela da 
dignidade da pessoa humana na sociedade da informação inclui o direito ao esquecimento”, sob a 
seguinte justificativa: “Os danos provocados pelas novas tecnologias de informação vêm-se acumulando 
nos dias atuais. O direito ao esquecimento tem sua origem histórica no campo das condenações criminais. 
Surge como parcela importante do direito do ex-detento à ressocialização. Não atribui a ninguém o direito 
de apagar fatos ou reescrever a própria história, mas apenas assegura a possibilidade de discutir o uso que 
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 Além disso, tanto a sistemática de um direito geral de personalidade quanto as 

características de seus direitos ajudam a tutelar os direitos da pessoa de forma mais ampla 

e eficiente. Como anteriormente exposto, sabe-se que a doutrina brasileira admite um 

direito geral de personalidade no ordenamento jurídico pátrio.483  

 Com efeito, chega o momento de tratar das características dos direitos de 

personalidade: i) relativa indisponibilidade, de modo que se devem respeitar as limitações 

de ordem pública, dos bons costumes e do sistema jurídico, sabendo-se que restrições 

voluntárias são possíveis, com a proibição da restrição permanente e geral.484 Dessa forma, 

o exercício de alguns direitos da personalidade pode ser cedido, de forma gratuita ou 

                                                                                                                                                                                

é dado aos fatos pretéritos, mais especificamente o modo e a finalidade com que são lembrados”. 
(BRASIL. Conselho da Justiça Federal. Enunciado 531. A tutela da dignidade da pessoa na sociedade da 
informação inclui o direito ao esquecimento. Disponível em: 
<http://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/142>. Acesso em: 28 dez. 2014). A contrario sensu, pode se 
pensar no direito à memória da própria narrativa pessoal, ou mesmo do conhecimento de suas origens de 
filiação, por meio do acesso aos digital assets, em “poder de terceiros” (intermediários). Afinal, como 
destacou Guilherme Magalhães Martins, o desenvolvimento da tecnologia mudou de maneira radical a 
recordação dos fatos ocorridos. (MARTINS, Guilherme Magalhães, op. cit., p. 12).      

482 Giusella Finocchiaro prevê o direito ao anonimato no Direito italiano. Apesar deste não ser contemplado 
pelo sistema legal italiano, o anonimato pode ser visto como um método de promover o direito de 
proteção de dados pessoais ou o direito à privacidade. No tocante ao direito de proteção de dados, este 
representaria uma liberdade positiva a permitir o exercício de controle por parte do indivíduo. Já o direito 
à privacidade seria uma liberdade negativa, que asseguraria à pessoa o poder de excluir outros da sua 
esfera privada e pessoal. (FINOCCHIARO, Giusella. Anonymity and the Law in Italy. In: KERR, Ian; 
STEEVES, Valerie; LUCOCK, Carole (Eds.). Lessons from the identity trail: anonymity, privacy and 
identity in a network society. New York: Oxford University Press, 2009, p. 525-528). Enrico Pelino 
defende o anonimato online como uma condição jurídica normal no Direito italiano. (Cf. PELINO, 
Enrico. L’anonimato su internet. In: FINOCCHIARO, Giusella (a cura di). Diritto all’anonimato: 
Anonimato, nome e identità personale. Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, 
volume quarantottesimo. Padova: Cedam, 2008, l. 6414-6425). Para ser considerado um direito de 
personalidade, claramente as atividades, sob o anonimato, hão de ser lícitas. 

483 Ilustrativamente, com o intuito de demonstrar a cisão opinativa quanto ao fundamento da tutela geral da 
personalidade na doutrina brasileira, são apresentadas duas posições: Elimar Szaniawski, por sua vez, 
defende que o art. 12 do CCB constitui-se na cláusula geral protetora do direito geral de personalidade. 
(SZANIAWSKI, Elimar, op. cit., p. 178). Já Luiz Antônio Freitas de Almeida, por seu turno, é da opinião 
de que inexiste previsão explícita de cláusula geral de tutela, no Código Civil brasileiro, decorrendo esta 
cláusula do princípio da dignidade humana. (ALMEIDA, Luiz Antônio Freitas de. Violação do direito à 
honra no mundo virtual: a (ir)responsabilidade civil dos prestadores de serviço da Internet por fato de 
terceiros. In: MIRANDA, Jorge; RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz; FRUET, Gustavo Bonato (Orgs), 
op. cit., p. 243). Com a mesma fundamentação de Almeida, existe o Enunciado 274 da CJF: “Os direitos 
da personalidade, regulados de maneira não-exaustiva pelo Código Civil, são expressões da cláusula geral 
de tutela da pessoa humana, contida no art. 1º, inc. III, da Constituição (princípio da dignidade da pessoa 
humana). Em caso de colisão entre eles, como nenhum pode sobrelevar os demais, deve-se aplicar a 
técnica da ponderação”. (BRASIL. Conselho da Justiça Federal. Enunciado 274. Os direitos da 
personalidade, regulados de maneira não-exaustiva pelo Código Civil, são expressões da cláusula geral de 
tutela da pessoa humana, contida no art. 1º, inc. III, da Constituição (princípio da dignidade da pessoa 
humana). Em caso de colisão entre eles, como nenhum pode sobrelevar os demais, deve-se aplicar a 
técnica da ponderação. Disponível em: <http://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/219>. Acesso em: 
28 dez. 2014).    

484  ALMEIDA, Luiz Antônio Freitas de, op. cit., p. 244. 
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onerosa, por determinado prazo. É o que ocorre, por exemplo, na cessão do direito de 

imagem.485 Em sequência, tem-se que: ii) são absolutos – já que oponíveis contra todos 

(erga omnes)486, e implicam o dever geral de abstenção.487  

 Outras distinções daqueles direitos: iii) imprescritibilidade – sempre podendo ser 

invocados pelo titular, mesmo após o passar de longo tempo,488 embora os reflexos 

patrimoniais estejam sujeitos à prescrição489; iv) a extrapatrimonialidade, ligada à 

insuscetibilidade de apreciação econômica dos direitos de personalidade, ainda que possam 

surgir efeitos pecuniários, como no caso de indenização do dano moral490; v) a 

impenhorabilidade, que decorre da característica anterior e impõe que o direito não pode 

ser objeto de penhora.491  

 Ainda podem ser apontadas: vi) a vitaliciedade e vii) a necessidade, inerentes ao 

titular, enquanto vida tiver.492 Assim, com o falecimento extingue-se a relação jurídica 

personalíssima, sem o esquecimento da existência dos denominados lesados indiretos (art. 

12, CCB).493 Não se pode olvidar: viii) a intrasmissibilidade, vez que os direitos de 

personalidade não são passíveis de cessão, alienação ou sub-rogação, com raras exceções, 

como o direito patrimonial do autor.494 Por fim, tem-se: ix) a essencialidade – trata das 

manifestações mais caras à personalidade humana.495 

 Todas estas características, embora marcantes, não podem ser consideradas em 

termos absolutos, já que existem exceções, surgindo o direito à disponibilidade relativa 

pelo seu titular, ou, ainda, quando o direito de personalidade deverá ceder frente a outro 

                                                           
485  FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson, op. cit., p. 173. 
486 Id. Instituições de direito civil. 26. ed. rev. e atual. por Maria Celina Bodin de Moraes. Rio de Janeiro: 

Forense, 2013. 1 v., p. 204. 
487  Id. Introdução ao direito civil. 20 ed. rev., atual. e aum. de acordo com o Código Civil de 2002 por 

Edvaldo Brito e Reginalda Paranhos de Brito. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 116. Podem também 
prever obrigações universais positivas excepcionalmente, caso haja previsão legal, negócio jurídico válido 
ou colmatação de lacunas da lei (aplicação da analogia, dos costumes ou dos princípios gerais do direito). 
(ALMEIDA, Luiz Antônio Freitas de, op. cit., p. 244). 

488 Id. Instituições de direito civil. 26. ed. Rev. e atual. por Maria Celina Bodin de Moraes. Rio de Janeiro: 
Forense, 2013. 1 v., p. 205. 

489 ALMEIDA, Luiz Antônio Freitas de, op. cit., p. 244.  
490 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson, op. cit., p. 175. 
491 Ibid., p. 175.  
492 Id. Introdução ao direito civil. 20 ed. rev., atual. e aum. de acordo com o Código Civil de 2002 por 

Edvaldo Brito e Reginalda Paranhos de Brito. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 116. 
493 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson, op. cit., p. 175-176. 
494 ALMEIDA, Luiz Antônio Freitas de, op. cit., p. 244. 
495 Ibid., p. 244.  
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direito fundamental, ou, então, se estiver diante de um interesse público ou social 

preponderante.496  

 Dessa forma, verifica-se que os direitos de personalidade podem servir como um 

escudo jurídico protetor, reconhecidos às pessoas naturais, mesmo antes do nascimento 

(nascituro), independentemente da existência da capacidade no exercício de direitos civis 

(caso dos menores) durante a vida, e após a morte, ou atribuídos às pessoas jurídicas.497 

 Em verdade, a proteção dos direitos da personalidade pode ser exercida pelo uso 

da tutela privada, a título excepcional e subsidiário, em virtude da urgência de certas 

situações. Em outras palavras, o titular do direito não teria tempo de recorrer ao Judiciário 

na defesa de interesses jurídicos relevantes.498 

 Mesmo assim, pode se mostrar necessário recorrer ao Judiciário com o escopo de 

combater a violação a direito de personalidade, em busca de um acesso à ordem jurídica 

justa (art. 5º, XXXV, da CF/88).499 Neste diapasão, o sistema processual brasileiro deve ser 

o mais efetivo possível, com a consciência dos objetivos a serem alcançados e da 

importância de serem superados os óbices jurídicos e econômicos.500 

 Daí o estabelecimento de institutos, no âmbito processual, para realizar mais 

eficientemente a proteção dos direitos de personalidade, como a tutela preventiva, 

obrigação de fazer, tutela específica, indenizatórias.  

                                                           
496 SZANIAWSKI, Elimar, op. cit., p. 180. 
497 BELTRÃO, Silvio Romero. Direitos da personalidade: de acordo com o novo código civil. São Paulo: 

Atlas, 2005, p. 71-96. 
498 SOUSA, Rabindranath Capelo de, op. cit., p. 452. 
499  Art. 5º da CF/88: “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: XXXV - a lei não excluirá da apreciação do 
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;” (BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988. Promulga a Constituição da República Federal do Brasil. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 17 dez. 
2014). Em realidade, como Roberto Senise Lisboa destaca: “A segurança material ou substancial deve ser 
mantida pelos intérpretes (doutrinadores, advogados, promotores e juízes), que são elementos integrantes 
do sistema, incumbindo à jurisprudência a função de exercer o controle das pretensões que lhe são 
apresentadas, estabelecendo a solução dos conflitos” (LISBOA, Roberto Senise. Confiança contratual. 
São Paulo: Atlas, 2012, p. 178). 

500 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. 
Teoria geral do processo. 18 ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 41. De acordo com José 
Roberto dos Santos Bedaque: “Processo efetivo é aquele que, observado o equilíbrio entre os valores 
segurança e celeridade, proporciona às partes o resultado desejado pelo direito material. Pretende-se 
aprimorar o instrumento estatal destinado a fornecer a tutela jurisdicional. Mas constitui perigosa ilusão 
pensar que simplesmente conferir-lhe celeridade é suficiente para alcançar a tão almejada efetividade. 
Não se nega a necessidade de reduzir a demora, mas não se pode fazê-lo em detrimento do mínimo de 
segurança. Valor também essencial ao processo justo”. (BEDAQUE, José Roberto dos Santos. 
Efetividade do processo e técnica processual. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 49, grifos do autor). 
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 Nesse sentido, Luiz Guilherme Marinoni:  

O procedimento, além de conferir oportunidade à adequada participação das 
partes e possibilidade de controle da atuação do juiz, deve viabilizar a proteção 
do direito material. Em outros termos, deve abrir ensejo à efetiva tutela dos 
direitos.501 

 O próprio art. 12, caput, do Código Civil brasileiro502 dispõe sobre a possibilidade 

de se exigir que cesse determinada ameaça ou lesão a direito da personalidade, contudo 

não existe um procedimento especial nesse sentido, como ocorre em Portugal. De qualquer 

maneira, o Código de Processo Civil brasileiro, em seu art. 273503, prevê a tutela 

antecipada504 e acautelatória desses direitos.505 

                                                           
501  MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2004, p. 145.  
502  Na disposição do art. 12, caput, do CCB. “Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da 

personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei”. (BRASIL. Lei 
n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm> Acesso em: 22 nov. 2014). 

503  Segundo o art. 273 do CPC. “O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os 
efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da 
verossimilhança da alegação e: I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou II - 
fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. § 1o Na 
decisão que antecipar a tutela, o juiz indicará, de modo claro e preciso, as razões do seu convencimento. § 
2o Não se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de irreversibilidade do provimento 
antecipado. § 3o A efetivação da tutela antecipada observará, no que couber e conforme sua natureza, as 
normas previstas nos arts. 588, 461, §§ 4o e 5o, e 461-A. § 4o A tutela antecipada poderá ser revogada ou 
modificada a qualquer tempo, em decisão fundamentada. § 5o Concedida ou não a antecipação da tutela, 
prosseguirá o processo até final julgamento. § 6o A tutela antecipada também poderá ser concedida 
quando um ou mais dos pedidos cumulados, ou parcela deles, mostrar-se incontroverso. § 7o Se o autor, a 
título de antecipação de tutela, requerer providência de natureza cautelar, poderá o juiz, quando presentes 
os respectivos pressupostos, deferir a medida cautelar em caráter incidental do processo ajuizado”. 
(BRASIL. Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Institui o Código de Processo Civil. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5869compilada.htm>. Acesso em: 28 dez. 2014). Com efeito o 
art. 273, §7º, do CPC não trata de fungibilidade na opinião de Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e 
Rafael de Oliveira. Segundo eles: “Não se trata, rigorosamente, de um caso de fungibilidade entre a tutela 
cautelar e a tutela antecipada, até, porque, conforme vimos, possuem naturezas distintas: a primeira é um 
tipo de tutela e a segunda uma técnica de tutela. [...] Trata-se de uma opção legislativa pela simplificação: 
a tutela antecipada no processo de conhecimento também pode servir como técnica de antecipação da 
tutela cautelar, além da tutela satisfativa. Adota-se, porém, o termo ‘fungibilidade’, que já se encontra 
consagrado doutrinária e jurisprudencialmente, pondo-lhe aspas para ressalvar o posicionamento aqui 
defendido”. (DIDIER Jr., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito processual 
civil: teoria da prova, direito probatório, teoria do precedente, decisão judicial, coisa julgada e 
antecipação dos efeitos da tutela. 4 ed. Salvador: Juspodivm, 2009. 2 v. p. 468, grifos do autor). As 
cautelares possuem elementos comuns como a autonomia, a instrumentalidade, a provisoriedade, a 
mandamentalidade e a revogabilidade. (CARPENA, Márcio Louzada. Do processo cautelar moderno. 
Rio de Janeiro: Forense, 2004, p.68).  

504 Cf. BRASIL: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. AGRAVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 
FAZER. Indeferimento da tutela antecipada, consistente em retirar do domínio eletrônico da requerida 
página em que é veiculada informação que a autora considera ofensiva. Inconformismo. Acolhimento. 
Presentes os requisitos autorizadores dessa concessão. Violação à reputação da agravante amparada pelo 
anonimato, o qual é vedado pela Constituição Federal. Ofensa à imagem da autora. Determinação de 
remoção do blog, com informação sobre o responsável pela postagem. Decisão reformada. Recurso 
provido, nos termos do art. 557, § 1º-A, do CPC. AGRAVO n. 2027485-87.2013.8.26.0000. 3ª Câmara de 
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 Na observação pertinente de Rui Geraldo Camargo Viana e Cíntia Rosa Pereira 

Lima: 

Normalmente, a tutela preventiva tem, como objeto de proteção, bens 
infungíveis, característicos dos direitos da personalidade, daí por que se ressente 
a clara necessidade de uma proteção mais robusta, sendo esta a única forma apta 
a outorgar uma tutela adequada. Porém, a mera previsão teórica da tutela 
preventiva não satisfaz a efetividade do direito. Mister se faz dar, a esse tipo de 
tutela, poder de imperium, que consiste na possibilidade de o aplicador do direito 
ordenar a abstenção de atos contra o peleiteante [sic] da medida e, ainda mais, 
que dá a possibilidade de aplicar medidas coercitivas adequadas com o fito de 
tornar essa ordem efetiva, senão, de nada adiantaria a simples ordem de 
abstenção.506 

 Nessa linha, há a previsão do art. 461, caput do CPC,507 dando ao magistrado a 

possibilidade de estipular o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, com a 

possibilidade de concessão de tutela específica.  

 Acompanha-se o entendimento de Marcel Leonardi acerca desta tutela na internet, 

no sentido de, muitas vezes, não ser possível obter a perfeição na proteção pretendida, mas 

a mais possível de ser alcançada:  

[...] a obtenção de tutela específica, destinada a impedir a continuidade da 
veiculação de informações ilícitas (ou o acesso a elas) por meio da Internet, é 
tarefa extremamente complexa. Dependendo do caso concreto, é necessário 
envolver uma pluralidade de intermediários e utilizar conjuntamente diversos 
mecanismos tecnológicos que, apesar de úteis, são imperfeitos e limitados. [...] 
Assim sendo, deve-se compreender que a tutela específica no âmbito da Internet 
é, em realidade, a possível, e não a tutela perfeita.508  

 Pode ocorrer ainda de uma ação instantânea violar direitos da personalidade, 

causando efeitos danosos, quando deverá acontecer a reparação, na área civil, de dano 

patrimonial pelo agressor.509 

                                                                                                                                                                                

Direito Privado. Agravantes: Stell Comércio e Soluções e Telecomunicações LTDA. Agravado: Google 
Brasil Internet Ltda. Relatora Desembargadora Viviani Nicolau. São Paulo, 4 de outubro de 2013. 
Disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=7072596&cdForo=0>. Acesso 
em: 26 dez. 2014.  

505 BELTRÃO, Silvio Romero, op. cit. 66-68. Sobre as mudanças em relação à tutela antecipada e 
acautelatória no processo civil brasileiro, cf. (MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. O 
projeto de CPC: críticas e propostas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 106-112). (BUENO, 
Cassio Scarpinella. Projetos de novo Código de Processo Civil comparados e anotados: Senado Federal 
(PLS n. 166/2010) e Câmara dos Deputados (PL n. 8.046/2010). São Paulo: Saraiva, 2014, p. 156-167). 

506  LIMA, Cíntia Rosa Pereira de; VIANA, Rui Geraldo Camargo, op. cit., p. 224. 
507  Art. 461, caput, do CPC. “Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não 

fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará 
providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento”. (BRASIL. Lei n. 
5.869, de 11 de janeiro de 1973. Institui o Código de Processo Civil. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5869compilada.htm>. Acesso em: 28 dez. 2014).   

508  LEONARDI, Marcel, op. cit., p. 337-339.  
509  SZANIAWSKI, Elimar, op. cit., p. 251. 
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 Pode-se perceber, finalmente, que o sistema jurídico dos direitos da 

personalidade, no Direito Civil brasileiro, possui mecanismos úteis na proteção contra a 

violação destes direitos envolvendo digital assets. O desafio, na verdade, está no 

descompasso entre a velocidade em que esses bens digitais se multiplicam e os entraves da 

morosidade judicial, de modo que a tutela efetiva destes direitos demanda uma atuação 

comprometida com o acesso à ordem jurídica justa, a razoável duração do processo e com 

os meios que garantam a celeridade de sua tramitação (art. 5º, XXXV e LXXVIII da 

CF/88).510 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
510 Na redação do art. 5º, da CF/88: “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: XXXV - a lei não excluirá da 
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; LXXVIII a todos, no âmbito judicial e 
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de 
sua tramitação”. (BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Promulga a 
Constituição da República Federal do Brasil. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 17 dez. 
2014). 
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CONCLUSÃO 

 

 

  Ao final da presente empreitada científica, é possível chegar às seguintes 

conclusões: 

 

 1. Independentemente da Escola teórica adotada (Determinismo Tecnológico, 

Construtivismo Social e Informática Social) para explicar a complexa relação entre a 

Sociedade e a Tecnologia, observa-se que a sociedade pós-moderna contemporânea está 

sujeita às sobrevindas incessantes do desenvolvimento tecnológico. Nesse contexto, insere-

se a Sociedade da Informação, que modifica as áreas mais diversas da sociedade (política, 

econômica, cultura, Direito, etc.) de forma contínua. Assim sendo, não é desarrazoado 

inferir que a era digital passa a ser caracterizada pela liquidez (Bauman) e pelo risco 

(Beck).  

 2. Nesta realidade, surgiu uma discussão doutrinária no sistema jurídico do 

common law em torno dos denominados digital assets, por conta da incapacidade do 

sistema jurídico civil alienígena sucessório conseguir responder à emergente demanda da 

Sociedade da Informação, qual seja, a melhor maneira jurídica da transmissão dos digital 

assets dos falecidos aos seus herdeiros. Sem sombra de dúvidas, dois fatores em conjunto 

foram importantes para problematizar mais a questão: a) a contínua desmaterialização e 

digitalização; e b) a consolidação de um meio ambiente digital. 

 3. Em relação à desmaterialização, estudos indicam que dificilmente trará os 

resultados esperados ao planeta. Mesmo assim, diminui-se, cada vez mais, o uso do papel 

como suporte e o digital passa a ser o padrão. Nos dias presentes, verifica-se que a 

digitalização, com as suas qualidades e defeitos, é imensa. Com efeito, não há dúvidas de 

que uma maior inclusão, no âmbito digital, dá novas possibilidades às pessoas na era da 

informação. 

 4. Já o meio ambiente digital, no entendimento doutrinário deste estudo, deve ser 

compreendido como uma nova espécie de meio ambiente pelo ordenamento jurídico 

brasileiro. Em outras palavras, a internet, compreendida, de maneira holística, compõe este 

novo tipo de meio ambiente. Procura-se, dessa forma, respeitosamente, superar posição 

doutrinária brasileira que entende a nomenclatura meio ambiente digital apenas como um 



143 

 

 

 

fenômeno em seu aspecto cultural, ou seja, como meio ambiente cultural. Dentro deste 

meio ambiente digital, propõe-se que dois acontecimentos foram imprescindíveis para a 

difusão dos digital assets: a consolidação da web 2.0 e da computação em nuvem (cloud 

computing).  

 5. Polissêmico, o termo assets abarca diferentes significados, dentro e fora da área 

jurídica, sendo certo a que análise dos DAs é fundamental para a sua compreensão como 

fenômeno na era digital. 

 6. A exposição do estado da arte do objeto de pesquisa na literatura da dogmática 

anglo-saxã demonstrou a divergência entre os doutrinadores em torno de vários dos seus 

principais pontos: a) das definições; b) as modalidades; c) das nomenclaturas; d) da 

qualificação jurídica; e) da natureza jurídica; f) da classificação. Foram expostas, dessa 

maneira, as insuficiências dos textos dogmáticos sobre o tema.  Além disso, percebeu-se 

uma convergência nas opiniões dos autores sobre as características dos digital assets.   

 7. Tendo-se em conta o Direito Civil brasileiro, são propostos os seguintes 

entendimentos de cunho doutrinário em relação ao fenômeno dos DAs. De ordem 

terminológica - dois termos devem ser adotados para fazerem referência aos digital assets: 

a) patrimônio digital – observa-se aqui o objeto, de forma ampla, incluindo todas as 

relações jurídicas decorrentes deles, bem como dos próprios digital assets em si; b) bens 

digitais –considera-se o objeto singularmente, defende-se o emprego deste termo em 

decorrência de sua característica maior, qual seja, a sua imaterialidade.  

 8. Já a respeito da definição, adotou-se a seguinte posição: os bens digitais se 

constituem somente nos arquivos digitalizados, ou melhor, dispostos em formato 

eletrônico. Quanto à qualificação jurídica, no âmbito civil brasileiro, defende-se que os 

DAs correspondem à figura jurídica dos bens, devendo necessariamente apresentar as 

características da imaterialidade e da digitalização. Por fim, entende-se que as listas de 

digital assets são meramente exemplificativas. 

 9. Na análise da proteção dos bens digitais, foi feito um recorte epistemológico 

nesta dissertação, reduzindo o objeto em análise somente para aqueles relativos aos direitos 

de personalidade.  

 10. Em função da vulnerabilidade das pessoas na Sociedade da Informação, os 

digital assets merecem uma proteção plural de várias ordens, como a criação de uma 
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Autoridade Garante, de arquiteturas de controle ou de soluções de mercado, em termos 

exemplificativos. 

 11. O Direito possui a capacidade de tutelar os bens digitais. No entender desta 

pesquisa, constatou-se-se que, na esfera civil brasileira, a sistemática jurídica dos direitos 

de personalidade possui mecanismos próprios de defesa suficientes para proteger os digital 

assets mais sensíveis às pessoas, sem desconsiderar o auxílio de outros institutos de outros 

ramos jurídicos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 
 

 

Artigos em periódicos científicos 
 
 
AMARAL, Francisco. O direito civil na pós-modernidade. Revista brasileira de direito 
comparado: publicação semestral do Instituto de Direito Comparado Luso-Brasileiro, Rio 
de Janeiro, v. 21, p. 3-20, 2º semestre 2001. 
 
ANDERSON, Rex M. Digital assets in estates. Arizona attorney magazine, v. 49, n. 7, p. 
44-45, Mar. 2013. 
 
ARAGÃO, Alexandra. Desmaterialização: uma mudança de paradigma? Revista 
CEDOUA, Universidade de Coimbra, v. 1, n. 29, ano XV, p. 161-172, 2012. 
 
ASCENSÃO, José de Oliveira. O direito civil como o direito comum do homem comum. 
Revista do Instituto do Direito Brasileiro, Lisboa, v. 1, n. 1, p. 45-57, 2012. 
 
AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Caracterização jurídica da dignidade da pessoa 
humana. Revista USP, São Paulo, v. 53, p. 90-101, mar./mai. 2002.   
 
BĂBEANU, Delia; GAVRILĂ, Alexandru Adrian; MAREŞ, Valeriva. Strategic outlines: 
between value and digital assets management. Annales Universitatis Apulensis Series 
Oeconomica, v. 1, n. 11, p. 318-324, 2009. 
 
BANSAL, Alka et al. Introduction to cloud computing. International Journal of 
Computers and Technology, v. 13, n. 8, p. 4747-4752, June 2014. 
 
BIJKER, Wiebe E. How is technology made? – That is the question! Cambridge Journal of 
Economics, v. 34, n. 1, p. 63-76, 2010.  
 
BOFF, Salete Oro; FORTES, Vinícius Borges. A privacidade e a proteção dos dados 
pessoais no ciberespaço como um direito fundamental: perspectivas de construção de um 
marco regulatório para o Brasil. Revista Seqüência, v. 68, p. 109-127, jun. 2014.  
 
BORDEN, Matt. Covering your digital assets: why the Stored Communications Act stands 
in the way of digital inheritance. Ohio State Law Journal, v. 75, n. 2, p. 405-446, 2014. 
 
CAHN, Naomi. Postmortem life on-line. Probate & Property, v. 25, n. 4, p. 36-39, 
July/Aug. 2011. 
 
CAVALCANTE, Lídia Eugenia. Patrimônio digital e informação: política, cultura e 
diversidade. Revista  Encontros Bibli, v. 12, n. 23, p. 152-170, 2007. 
 



146 

 

 

 

CONNER, John. Digital life after death: the issue of planning for a person’s digital assets 
after death. Estate planning and community property law journal, v. 3, n. 2, p. 301-322, 
spring 2011. 
 
CORDEIRO, António Menezes. Os direitos de personalidade na civilística portuguesa. 
Revista da Ordem dos Advogados. Lisboa, v. 61, n. 3, p. 1229-1256, dez. 2001. 
 
DARROW, Jonathan J.; FERRERA, Gerald R. Who owns a decedents e-mails: inheritable 
probate assets or property of the network. New York University Journal of Legislation and 
Public Policy, v. 10, n. 2, p. 281-320, 2007. 
 
DEKKER, R.; HOOG, R. de. The monetary value of knowledge assets: a micro approach. 
Expert Systems with Applications, v. 18, n. 2, p. 111-124, Feb. 2000. 
 
DESAI, Deven R. Property, persona, and preservation.  Temple Law Review, v. 81, n. 1, p. 
67-122, spring 2008. 
 
DOUGHERTY, William C. Preservation of digital assets: one approach. The Journal of 
Academic Librarianship, v. 35, n. 6, p. 599-602, Nov. 2009. 
 
DUMITRESCU, Adriana-Sofia. Intangible assets: are these resources sufficiently visible 
and properly controlled? Accounting and Management Information Systems, v. 11, n. 4, p. 
545-563, 2012. 
 
EDWARDS, Lilian; HARBINJA, Edina. Protecting post-mortem privacy: reconsidering 
the privacy interests of the deceased in a digital world. Cardozo Arts & Entertainment Law 
Journal, v. 32, n. 1, p. 83-130, 2013. 
 
FACHIN, Luiz Edson. Sobre o projeto do Código Civil Brasileiro: crítica à racionalidade 
patrimonialista e conceitualista. Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de 
Coimbra. Coimbra, v. 76, p. 129-151, 2000.  
 
FAIRFIELD, Joshua A. T. Virtual property. Boston University Law Review, v. 85, p. 1047-
1102, 2005. 
 
FERRANTE, Rachael E. The relationship between digital assets and their transference at 
death: “it’s complicated”. Loyola Journal of Public Interest Law, v. 15, n. 1, p. 37-61, fall 
2013.  
 
FREEZE, Ronald D.; KULKARNI, Uday. Knowledge management capability: defining 
knowledge assets. Journal of Knowledge Management, v. 11, n. 6, p. 94-109, 2007. 
  
GEIST, Michael A. The reality of bytes: regulating economic activity in the age of the 
internet. Washington Law review, v. 73, n. 3, p. 521-574, 1998. 
 
HAMLETT, Patrick W. Technology theory and deliberative democracy. Science, 
Tecnology, & Human Values, v. 28, n. 1, p. 112-140, winter 2003.  
  



147 

 

 

 

HAWORTH, Samantha D. Laying your online self to rest: evaluating the Uniform 
Fiduciary Access to Digital Assets Act. University of Miami Law Review, v. 68, n. 2, p. 
535-560, winter 2014. 
 
HIRATA, Alessandro. O Facebook e o direito à privacidade. Revista de Informação 
Legislativa, v. 51, n. 201, p. 17-27, jan./mar. 2014. 
  
HOPKINS, Jamie P. Afterlife in the cloud: managing a digital estate. Hastings Science and 
Technology Journal, v. 5, n. 2, p. 209-244, summer 2013. 
 
JIMÉNEZ, Àngels. Digital asset management: la gestión de información multimedia en las 
organizaciones. El professional de la información, v. 12, n. 6, p. 452-461, nov.-dic., 2003. 
 
KAESTNER, Michael F. Sensible bytes: States need a new approach to justify their 
recruitment of internet data centers. William & Mary Environmental Law and Policy 
Review, v. 38, n. 3, p. 733-766, spring 2014. 
 
KINEALY, Siobh. Night of the living data: estate law and the phenomenon of digital life 
afer death. Rutgers Business Law Review, v. 11, p. 35-57, spring 2014. 
 
KUTLER, Noam. Protecting your online you: a new approach to handling your online 
persona after death. Berkeley Technology Law Journal, v. 26, n. 4, p. 1641-1670, fall 2011. 
 
LAMM, James D. et al. The digital death conundrum: how federal and state laws prevent 
fiduciaries from managing digital property. University of Miami Law Review, v. 68, n. 2, p. 
385-420, 2014. 
 
LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Consumo sustentável e desmaterialização no âmbito do 
direito brasileiro. Revista CEDOUA, Universidade de Coimbra, v. 1, n. 29, ano XV, p. 25-
40, 2012. 
 
LEONARDI, P. M; JACKSON, Michele H. Technological determinism and discursive 
closure in organizational mergers. Journal of Organizational Change Management, v. 17, 
n. 6, p. 615-631, 2004. 
 
LIMA, Cíntia Rosa Pereira de. Direito ao esquecimento e internet: o fundamento legal no 
direito comunitário europeu, no direito italiano e no direito brasileiro. Revista dos 
Tribunais, v. 103, n. 946, p. 77-109, ago. 2014.  
 
LIMBERGER, Têmis; BARRETO, Ricardo Menna. Ciberespaço e obstáculos 3-D. Revista 
de direito do consumidor, ano 20, v. 79, p. 101-120, jul./set. 2011.  
 
LIPTON, Jacqueline. A revised ‘property’ concept for the new millenium? International 
Journal of Law and Information Technology, v. 7, n. 2, p. 171-190, 1999. 
 
LUJÁN, José Luis; CEREZO, José Antonio López. La dimensión social de la tecnologia y 
el principio de precaución. Política y Sociedad, v. 40, n. 3, p. 53-60, 2003.  
 



148 

 

 

 

MCCALLIG, Damien. Facebook after death: an evolving policy in a social network. 
International Journal of Law and Information Technology, v. 22, n. 2, p. 107-140, 2013. 
 
MCKINNON, Laura. Planning for the succession of digital assets. Computer Law & 
Security Review, v. 27, n. 4, p. 362-367, Aug. 2011. 
 
MORATO, Antonio Carlos. Quadro geral dos direitos da personalidade. Revista da 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, v. 106/107, p. 121-158, jan./dez. 
2011/2012. 
 
O’DONOGHUE, Nathan; CROASDELL, David T. Vine: the Journal of Information and 
Knowledge Management Systems, v. 39, n. 4, p. 298-318, 2009. 
 
PALFREY, John; GASSER, Urs. Reclaiming an awkward term: what we might learn from 
“digital natives. A Journal of Law and Policy for the Information Society, v. 7, n. 1, p. 33-
56, 2011. 
 
PEREZ, Marcelo Monteiro; FAMÁ, Rubens. Ativos intangíveis e o desempenho 
empresarial. Revista Contabilidade & Finanças, v. 17, n. 40, p. 7-24, 2006. 
 
PERRONE, Maria. What happens when we die: estate planning of digital assets. 
CommLaw Conspectus: Journal of Communications Law and Policy, v. 21, n. 1, p. 185-
210, 2012. 
 
PHAM, Cindy. E-discovery in the cloud era: what’s a litigant to do? Hastings Science & 
Technology Law Journal, v. 5, n. 1, p. 139-190, Winter 2013. 
 
PHELPS, Charles. More inheritable rights for digital assets. Rutgers Law Record, v. 41, p. 
131-153, 2013-2014. 
 
PINTO, Paulo Cardoso Correia da Mota. Os direito de personalidade no Código Civil de 
Macau. Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Coimbra, v. 76, p. 
205-250, 2000. 
 
PIRES, Sara Moreno. Medir a Desmaterialização e o Desenvolvimento Sustentável: os 
Indicadores e os seus Dilemas. Revista CEDOUA, Universidade de Coimbra, v. 1, n. 29, 
ano XV, p. 11-24, 2012. 
 
PRENSKY, Marc. Digital natives, digital immigrants, part 1. On the Horizon, v. 9, n. 5, p. 
1-6, Oct. 2001. 
 
RAY, Chelsea. ̒Til death do us apart: a proposal for handling digital assets after death. 
Real property, trust and Estate Law Journal, v. 47, n. 3, p. 583-615, winter 2013. 
 
RECALDE, Marina Yesica; GUZOWSKI, Carina. ZILIO, Mariana Ines. Are modern 
economies following a sustainable energy consumption path? Energy for Sustainable 
Development, v. 19, p.151-161, Apr. 2014.  
 



149 

 

 

 

RODRIGUES, Francisco Luciano Lima. O direito ao patrimônio cultural preservado: um 
direito e uma garantia fundamental. Pensar, Fortaleza, v. 12, p. 52-61, 2007. 
 
RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. Estatuto epistemológico do Direito civil 
contemporâneo na tradição de civil law em face do neoconstitucionalismo e dos princípios. 
O Direito, v. 143, n. 2, p. 43-66, 2011. 
 
ROY, Michael D. Beyond the digital asset dilemma: Will online services revolutionize 
estate planning. Quinnipiac Probate Law Journal, v. 24, n. 4, p. 376-417, 2011. 
 
SĂCUI, Violeta; SALA, Diana. Economic properties of intangible assets. The value 
paradox. Review of International Comparative Management, v. 13, n. 5, p. 793-803, Dec. 
2012. 
 
SANCHEZ, Otavio Prospero; CAPPELLOZZA, Alexandre. Antecedendes da adoção da 
computação em nuvem: efeitos da infraestrutura, investimento e porte. Revista de 
Administração Contemporânea, Rio de Janeiro, v. 16, n. 5, p. 646-663, set./out. 2012. 
 
SHERRY, Kristina. What happens to our Facebook accounts when we die – probate versus 
policy and the fate of social-media assets postmortem. Pepperdine Law Review, v. 40, n. 1, 
p. 185-250, Dec. 2012. 
 
STEINBERGER, Julia K. et al. Development and dematerialization: an international study. 
PLoS ONE, v. 8, n. 10, p. 1-11, Oct. 2013. doi: 10.1371/journal.pone.0070385. 
 
STUTTS, Emily. Will your digital music and e-books libraries “die hard” with you?: 
transferring digital music and e-books upon death. SMU Science & Technology Law 
Review, v. 16, n. 2, p. 371-408, fall 2013. 
 
TARNEY, Tyler G. A call for legislation to permit the transfer of digital assets at death. 
Capital University Law Review, v. 40, n. 3, p. 773-802, summer 2012. 
 
THOMPSON, Marcelo. Marco civil ou demarcação de direitos? Democracia, razoabilidade 
e as fendas na internet do Brasil. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 261, 
p. 203-251, set./dez. 2012. 
 
TOYGAR, A.: ROHM, C. E. T.; ZHU, J. A new asset type: digital assets. International 
Information Management Association, v. 22, n. 4, p. 113-119, 2013. 
 
VARNADO, Sandi S. Your digital footprint left behind at death: an illustration of 
technology leaving the law behind. Louisiana Law Review, v. 74, n. 3, p. 719-775, spring 
2014. 
 
WALSH, Suzanne Brown. Coming soon to a legislature near you: comprehensive state law 
governing fiduciary access to digital assets. Charleston School of Law, v. 8, n. 3, p. 429-
450, spring 2014. 
 



150 

 

 

 

WANG, Fei-Yue et al. Social computing: from social informatics to social intelligence. 
IEEE Intelligent Systems, v. 22, issue 2, p. 79-83, Mar./Apr. 2007.  
 
WATKINGS, Ashley F. Digital properties and death: what will your heirs have access to 
after you die? Buffalo Law Review, v. 62, n. 1, p. 193-235, Jan. 2014. 
 
XIBERRAS, Martine. Internautas: inteligências coletivas na cibercultura. Tradução de 
Roberta Barros. Revista FAMECOS, Porto Alegre, v. 17, n. 3, p. 253-265, set./dez., 2010. 
 
ZUFFO, Marcelo Knörich et al. A computação em nuvem na Universidade de São Paulo. 
Revista USP, São Paulo, v. 97, p. 9-18, mar./abr./mai. 2013. 
 
 
Artigos de revistas 
 
 
CORONATO, Marcos; BARIFOUSE, Rafael; ROCHA, Marcelo. Dilemas digitais. Revista 
Época, São Paulo, n. 790, p. 24-30, 15 de julho de 2013. 
 
COSTA, Antonio Luiz M. C. Vexame de primeiro mundo. Revista Carta Capital, São 
Paulo, n. 756, ano XVIII, p. 24-29, 10 de julho de 2013. 
 
LEMOS, Ronaldo. Salvem a memória do Orkut. Revista Trip, São Paulo, n. 205, p. 144, 24 
de novembro de 2011.  
 
PETRY, André; VILICIC; Filipe. O berço do big data. Revista Veja, São Paulo, n. 20, p. 
70-76, 15 de maio de 2013.  
  
  
 
Artigos e outros textos em meio eletrônicos 
 
 
ACCENTURE. Warner Bros.: o futuro do gerenciamento de ativos digitais nos negócios 
de mídia e entretenimento. Disponível em: <http://www.concadia.com.br/br-
pt/Pages/success-warner-bros-digital-asset-management.aspx>. Acesso em: 13 dez. 2014. 
[sem paginação]. 
 
AGÊNCIA FAPESP. Lei de Moore ganha novo fôlego. Agência FAPESP, 21 fev. 
2006.Disponível em: <http://agencia.fapesp.br/lei_de_moore_ganha_novo_folego/5101/>. 
Acesso em: 26 nov. 2014. [sem paginação].  
 
ATOPOS. Coordenação de Massimo Di Felice. Centro de Pesquisa Internacional 
(ECA/USP). Disponível em: <http://www.atopos.usp.br/>. Acesso em: 14 abr. 2014. [sem 
paginação]. 
 



151 

 

 

 

BACK UP. DON’T SMASH UP – Mozy asks how much your home computer is worth. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=7I0p0oS_42Q>. Acesso em: 20 dez. 
2014. [sem paginação]. 
 
BERCITO, Diogo. O que foi a primavera árabe? Folha de São Paulo, Mundialíssimo, São 
Paulo, 28 out. 2014. Disponível em: < 
http://mundialissimo.blogfolha.uol.com.br/2014/10/28/o-que-foi-a-primavera-arabe/>. 
Acesso em: 15 nov. 2014. [sem paginação]. 
 
BEYER, Gerry W.; CAHN, Naomi. When you pass on, don’t leave the passwords behind. 
Probate & Property: a Publication of the Real Property, Trust and Estate Law Section – 
American bar association, vol. 26, n. 1, p. 41-43, janeiro/fevereiro 2012. Disponível em: < 
http://www.americanbar.org/publications/probate_property_magazine_2012/2012/january_
february_2012/article_beyer_cahn_planning_for_digital_assets.html>. Acesso em: 15 abril 
2013. 
 
______; NIPP, Kerri G. Estate Planning for Digital Assets. Estate Planning Developments 
for Texas Professionals, abr.  2011, p. 1-10. Social Science Research Network: tomorrow’s 
research today. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=1781483>. Acesso em: 27 março 
2014. 
 
BERNERS-LEE, Tim. Information Management: A Proposal. In: W3 archive  1990. 
Disponível em: <http://www.w3.org/History/1989/proposal.html>. Acesso em: 08 set. 
2014. [sem paginação].  
 
CERN. About CERN. Disponível em: <http://home.web.cern.ch/about>. Acesso em: 10 
set. 2014. [sem paginação]. 
 
______. Topic. The birth of the web: where the web was born. Disponível em: 
<http://home.web.cern.ch/about/topics/birth-web/where-web-was-born>. Acesso em: 08 
set. 2014. [sem paginação]. 
 
EDWARDS, Lilian; HARBINJA, Edina. 'What Happens to My Facebook Profile When I 
Die?': Legal Issues Around Transmission of Digital Assets on Death. Social Science 
Research Network: tomorrow’s research today, p. 1-22.  Disponível em: 
<http://ssrn.com/abstract=2222163>. Acesso em: 27 mar. 2014.  
 
ERICSSON CONSUMERLAB – THE VOICE OF THE CONSUMER. Disponível em < 
http://www.ericsson.com/thinkingahead/consumerlab>. Acesso em 27 mai. 2013. [sem 
paginação]. 
 
ESTUDO revela valor dos ativos digitais do brasileiro. Canal Executivo 10 anos, São 
Paulo, 17 set. 2012. Disponível em: < 
http://www2.uol.com.br/canalexecutivo/notas121/1709201210.htm>. Acesso em: 28 jun. 
2013. [sem paginação]. 
 
FACEBOOK. Declaração de direitos e responsabilidades. Disponível em: < 
https://www.facebook.com/legal/terms>. Acesso em: 20 dez. 201. [sem paginação]. 



152 

 

 

 

 
FMU. Apresentação do curso de Mestrado em Direito da Sociedade da Informação. 
Disponível em: <http://portal.fmu.br/mestrado/direito/>. Acesso em: 13 dez. 2014. [sem 
paginação].  
 
FUNNY OR DIE. About. Disponível em: <http://www.funnyordie.com/about> Acesso em: 
23 nov. 2014. [sem paginação].  
 
GOOGLE anuncia fim do Orkut, primeira rede social dos brasileiros. Revista Veja, São 
Paulo, 30 junho 2014. Disponível em: <http://veja.abril.com.br/noticia/vida-digital/google-
anuncia-fim-do-orkut-primeira-rede-social-dos-brasileiros>. Acesso em: 21 dez. 2014. 
[sem paginação]. 
 
IBGE: METADE dos brasileiros teve acesso a [sic] internet em 2013. Portal Brasil, 
Brasília, 19 setembro 2014. Disponível em: 
<http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2014/09/ibge-metade-dos-brasileiros-teve-acesso-
a-internet-em-2013> Acesso em: 14 nov. 2014. [sem paginação]. 
 
INTERNET WORLD STATS: Top 20 countries with the highest number of internet users. 
Miniwatts Marketing Group, Bogotá, 31 dec. 2013. Disponível em: < 
http://www.internetworldstats.com/top20.htm> Acesso em: 15 nov. 2014. [sem paginação]. 
 
LAMM, Jim. August 2013 List of State Laws and proposals regarding fiduciary access to 
digital property during incapacity or after death. Digital passing: estate planning for 
passwords and digital property, Minneapolis, Aug. 2013. Disponível em: 
<http://perma.cc/K5GZ-HE26> Acesso em: 20 out. 2014. [document em meio eletrónicos 
sem paginação].  
 
LEINER, Barry M. et al. Brief history of the internet. Disponível em: 
<http://www.internetsociety.org/internet/what-internet/history-internet/brief-history-
internet>. Acesso em: 01 abr. 2013. 
 
MCAFEE: McAfee revela que o usuário mediano da internet possui mais de $37.000 
dólares em digital assets desprotegidos. Disponível em: 
<http://www.mcafee.com/in/about/news/2011/q3/20110927-01.aspx> Acesso em: 20 Nov. 
2014. [sem paginação]. 
 
NUI GALWAY, SCHOOL OF LAW. Pesquisas dos alunos de PhD: Sr. Damien McCallig. 
Disponível em: <http://www.nuigalway.ie/business-public-policy-law/school-of-
law/research/phdstudents/damienmccallig/> Acesso em: 02 Oct. 2014. 
 
O TRIBUNAL de Justiça declara inválida a diretiva sobre a conservação de dados. 
Tribunal de Justiça da União Europeia, Luxemburgo, 8 abril 2014. Disponível em: < 
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-04/cp140054pt.pdf>. Acesso 
em: 27 dez. 2014.   
 



153 

 

 

 

RKCSI. Rob Kling Center for Social Informatics. Apresenta textos sobre a Informática 
Social. Disponível em: <http://rkcsi.indiana.edu/socialinformatics.html>. Acesso em: 18 
Aug. 2014.  
 
ROBIN, Christian. Numérisation du livre, quelle influence sur le contenu? Communication 
et languages, n° 145, 3ème trimester, p. 69-80, sept. 2005. Disponível em: 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/colan_0336-
1500_2005_num_145_1_3358. Acesso em: 12 ago. 2014.  
 
PORTA DOS FUNDOS. Sobre a Porta dos Fundos. Disponível em: 
<http://www.portadosfundos.com.br/sobre/>.  Acesso em: 23 nov. 2014. [sem paginação]. 
 
REED, Chris. Information ‘ownership’ in the cloud. Queen Mary School of Law Legal 
Studies Research Paper n. 45/2010, p. 1-21. Disponível em 
<http://ssrn.com/abstract=1562461>. Acesso em: 20 Nov. 2014.  
 
SCOTTISH referendum: Scotland votes ‘No’ to independence. BBC News Scotland, 19 
Sept. 2014. Disponível em: <http://www.bbc.com/news/uk-scotland-29270441>. Acesso 
em: 24 Nov. 2014. [sem paginação].  
 
SONDA IT. Cuidando de seus ativos digitais. Disponível em: 
<http://www.sondait.com.br/noticias/cuidando-de-seus-ativos-digitais/>. Acesso em: 13 
dez. 2014. [sem paginação]. 
 
STF. Cooperação Internacional. Apresenta texto sobre a Justiça na era virtual. Disponível 
em 
<http://www2.stf.jus.br/portalStfInternacional/cms/verConteudo.php?sigla=portalStfCoope
racao_pt_br&idConteudo=190769&modo=cms> Acesso em: 18 nov. 2014. [sem 
paginação].  
 
TIINSIDE web inside. HP anuncia nova solução para gerenciamento de ativos digitais. 
Disponível em: <http://convergecom.com.br/tiinside/webinside/22/04/2014/hp-anuncia-
nova-solucao-para-gerenciamento-de-ativos-digitais/#.VIzbKCvF_Cs>. Acesso em: 13 
dez. 2014. [sem paginação]. 
 
VALLE, Patricia. O humor do Porta dos Fundos vai virar negócio sério. Revista Exame, 
São Paulo, 08 out. 2014. Disponível em: <http://exame.abril.com.br/revista-
exame/edicoes/1075/noticias/a-zoeira-virou-negocio>. Acesso em: 23 nov. 2014. [sem 
paginação].  
 
WIKIPÉDIA. Apresenta texto sobre ativo digital. Disponível em: < 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ativo_digital> Acesso em: 13 dez. 2014. [sem paginação]. 
 
______. Apresenta texto sobre exabyte. Disponível em: < 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Exabyte> Acesso em: 29 dez. 2014. [sem paginação]. 
 
______. Apresenta texto sobre petabyte. Disponível em: < 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Petabyte> Acesso em: 29 dez. 2014. [sem paginação]. 



154 

 

 

 

 
ULC. Uniform Law Commission. Sobre a ULC. Disponível em < 
http://www.uniformlawcommission.com/Narrative.aspx?title=About%20the%20ULC>. 
Acesso em: 17 Oct. 2014. 
 
______. Uniform Law Commission. Apresenta as legislações relacionadas ao Fiduciary 
Access to Digital Assets. Disponível em < 
http://www.uniformlaws.org/Legislation.aspx?title=Fiduciary%20Access%20to%20Digital
%20Assets> Acesso em: 20 Oct. 2014. 
 
______. Uniform Law Commission. Notícia sobre o 123º Encontro Nacional da Uniform 
Law Commission (ULC) em Seattle, Washington. Disponível em < 
http://www.uniformlaws.org/NewsDetail.aspx?title=Uniform%20Law%20Commission%2
0Wraps%20Up%20123rd%20Annual%20Meeting> Acesso em: 21 Oct. 2014. 
 
UNESCO. Comunicación e Información: el patrimonio digital. Disponível em: < 
http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/access-to-
knowledge/preservation-of-documentary-heritage/digital-heritage/> Acesso em: 16 dez. 
2014. [sem paginação].  
 
UNIVERSITY OF STRATHCLYDE, HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES. Alunos 
atuais de PhD. Disponível em: 
http://www.strath.ac.uk/internetlaw/staffandassociates/currentphdstudents/. Acesso em: 02 
Oct. 2014. [sem paginação]. 
 
 
 
Capítulos de livros 
 
 
ABRUSIO, Juliana. As fragilidades da estrutura informacional da rede e as formas de 
manipular o sistema dos provedores de buscas da internet. In: MASSO, Fabiano Del; 
ABRUSIO, Juliana; FLORÊNCIO FILHO, Marco Aurélio (Coords). Marco civil da 
internet: lei 12.965/2014. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 83-96.  
 
ALMEIDA, Luiz Antônio Freitas de. Violação do direito à honra no mundo virtual: a 
(ir)responsabilidade civil dos prestadores de serviço da Internet por fato de terceiros. In: 
MIRANDA, Jorge; RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz; FRUET, Gustavo Bonato (Orgs). 
Direitos da personalidade. São Paulo: Atlas, 2012, p. 226-280.  
 
ASCENSÃO, José de Oliveira. O direito da internete [sic] em Portugal e no Brasil In: 
______ (Coord.). Direito da sociedade da informação e direito de autor. Coimbra: 
Coimbra Editora, 2012, p. 101-126. 10 v.  
 
AZEVEDO, Antonio Junqueira de. O espírito de compromisso do direito das sucessões 
perante as exigências individualistas de autonomia da vontade e as supra-individualistas da 
família. Herdeiro e legatário. In: ______. Estudos e pareceres de direito privado. São 
Paulo: Saraiva, 2004. Cap. VII, p. 336-344.  



155 

 

 

 

 
BEATRIZ, Celina. Os direitos humanos e o exercício da cidadania em meios digitais. In: 
LEITE, George Salomão; LEMOS, Ronaldo (Coords.). Marco civil da internet. São Paulo: 
Atlas, 2014, p. 66-78. 
 
BENNETT, Colin J.; PARSONS, Christopher. Privacy and survaillance: the 
multidisciplinary literature on the capture, use, and disclosure of personal information in 
cyberspace. In: DUTTON, William H. (Ed.) The Oxford handbook of internet studies. 
Croydon: Oxford University Press, 2013, p. 486-508.    
 
BITTAR, Eduardo C. B. A crise financeira global e os desafios para a cultura dos direitos 
humanos: ensaio sobre as condições econômicas da dignidade humana. In: ______. 
Democracia, justiça e direitos humanos: estudos de teoria crítica e filosofia do direito. São 
Paulo: Saraiva, 2011. Cap. 1, p. 17-38. 
 
______. O intelectual na sociedade da informação: ensaio sobre subjetividade, 
conhecimento e comunicação. In: ______. Democracia, justiça e direitos humanos: 
estudos de teoria crítica e filosofia do direito. São Paulo: Saraiva, 2011. Cap. 7, p. 150-168.  
 
BOLC, Leonard; MAKOWSKI, Marek; WIERZBICKI, Adam. Preface. In: BOLC, 
Leonard; MAKOWSKI, Marek; WIERZBICKI, Adam (Eds.). Social informatics: second 
international conference, SocInfo 2010, Laxenburg, Austria, October 2010 proceedings. 
Berlim: Springer, 2010, p. V-VII.  
 
BROWN, Ian; EDWARDS, Lilian; MARSDEN, Chris. Information security and 
cybercrime. In: EDWARDS, Lilian; WAELDE, Charlotte (eds.). Law and the internet. 3rd 
ed. Oxford: Hart Publishing, 2009, p. 671-692. 
 
CAREY, Robert; BURKELL, Jacquelyn. A heuristics approach to understand privacy-
protecting behaviors in digital social environments.  In: KERR, Ian; STEEVES, Valerie; 
LUCOCK, Carole (Eds.). Lessons from the identity trail: anonymity, privacy and identity 
in a network society. New York: Oxford University Press, 2009, l. 915-1109. Documento 
em formato eBook (Kindle).  
 
CARVALHO, Paulo de Barros. Prefácio. In: ARAUJO, Clarice Von Oertzen de. Semiótica 
do direito. São Paulo: Quartier Latin, 2005.  
 
COELHO, Helder. A agenda digital europeia. In: ASCENSÃO, José de Oliveira (Coord.). 
Direito da sociedade da informação e direito de autor. Coimbra: Coimbra, 2012, p. 59-76. 
10 v. 
 
COSTA, Carlos Irineu da. Glossário. In: LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução de Carlos 
Irineu da Costa. São Paulo: Ed. 34, 1999, p. 261-269. 
 
COSTA, José Eduardo da. Dos bens. In: LOTUFO, Renan; NANNI, Giovanni Etore 
(Coords.). Teoria geral do direito civil. São Paulo: Atlas, 2008, p. 365-383.  
 



156 

 

 

 

DE LUCCA, Newton. A proteção dos consumidores no âmbito da internet. In: LIMA, 
Cíntia Rosa Pereira de; NUNES, Lydia Neves Bastos Telles (Coord.). Estudos avançados 
de direito digital. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014, p. 91-103.  

______. Prefácio. In: LEONARDI, Marcel. Tutela e Privacidade na Internet. São Paulo: 
Saraiva, 2012, p. 11-21.  
 
DE MATTIA, Fábio Maria. Direitos da personalidade: aspectos gerais. In: CHAVES, 
Antônio (Coord.). Estudos de direito civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1979, p. 99-
124.  
 
ELLISON, Nicole B.; BOYD, Danah M. Sociality through social network sites. In: 
DUTTON, William H. (Ed.) The Oxford handbook of internet studies. Croydon: Oxford 
University Press, 2013, p. 151-172. 
 
ELTON, Martin C. J.; CAREY, John. The prehistory of the internet and its traces in the 
present: implications for defining the Field. In: DUTTON, William H. (Ed.) The Oxford 
handbook of internet studies. Croydon: Oxford University Press, 2013, p. 27-47. 
 
FACHIN, Luiz Edson. Transformações do direito civil contemporâneo. In: RAMOS, 
Carmem Lucia Silveira et al. (Org.). Diálogos sobre direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 
2002, p. 41-46. 
 
FINOCCHIARO, Giusella. Anonymity and the Law in Italy. In: KERR, Ian; STEEVES, 
Valerie; LUCOCK, Carole (Eds.). Lessons from the identity trail: anonymity, privacy and 
identity in a network society. New York: Oxford University Press, 2009, l. 6246-6425. 
Documento em formato eBook (Kindle). 
 
FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Fundamentos constitucionais do meio @mbiente 
digit@l na sociedade da informação. In: PAESANI, Liliana Minardi (Coord.). O direito na 
sociedade da informação III. São Paulo: Atlas, 2013.  
 
FLORÊNCIO, Juliana Abrusio. Direito ao esquecimento na internet. In: MESSA, Ana 
Flávia; THEOPHILO NETO, Nuncio; THEOPHILO JUNIOR, Roque (Coords.) 
Sustentabilidade ambiental e os novos desafios na era digital: estudos em homenagem a 
Benedito Guimarães Aguiar Neto. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 203-220. 
 
FLORÊNCIO FILHO, Marco Aurélio. Crimes eletrônicos e a legislação brasileira. In: 
MESSA, Ana Flávia; THEOPHILO NETO, Nuncio; THEOPHILO JUNIOR, Roque 
(Coords.) Sustentabilidade ambiental e os novos desafios na era digital: estudos em 
homenagem a Benedito Guimarães Aguiar Neto. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 161-177.  
 
GETSCHKO, Demi. As origens do marco civil da internet. In: LEITE, George Salomão; 
LEMOS, Ronaldo (Coords.). Marco civil da internet. São Paulo: Atlas, 2014, p. 12-17.  
 
HAND, John; LEV, Baruch. Introduction and overview. In: ______ (Eds.). Intangible 
assets: values, measures, and risks. New York: Oxford University Press, 2011, p. 1-16.  
 



157 

 

 

 

HARGITTAI, Eszter; HSIEH, Yuli Patrick. Digital inequality. In: DUTTON, William H. 
(Ed.) The Oxford handbook of internet studies. Croydon: Oxford University Press, 2013, p. 
129-150.  
 
LEMOS, André. Os sentidos da tecnologia: cibercultura e ciberdemocracia. In: ______; 
LÉVY, Pierre. O futuro da internet: em direção a uma ciberdemocracia. São Paulo: Paulus, 
2010, p. 21-31.    
 
LÉVY, Pierre. Prefácio à edição brasileira: a mutação inacabada da esfera pública. In: 
LEMOS, André; ______. O futuro da internet: em direção a uma ciberdemocracia. São 
Paulo: Paulus, 2010, p. 9-20.  
 
LIMA, Cíntia Rosa Pereira de; VIANA, Rui Geraldo Camargo. Novas perspectivas sobre 
os direitos de personalidade. In: LIMA, Cíntia Rosa Pereira de; NUNES, Lydia Neves 
Bastos Telles (Coord.). Estudos avançados de direito digital. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2014, p. 213-228.  
 
LOPEZ-TARRUELLA, Aurelio. Introduction: Google pushing the boundaries of Law. 
In:______(Ed.). Google and the law: empirical approaches to legal aspects of  knowledge-
economy business models. Information Technology and Law Series. IT&Law 22. The 
Hague: T.M.C. Asser Press, 2012. Cap. 1, l. 69-307. Documento em formato eBook 
(Kindle).  
 
LOURENÇO, Cristina Sílvia Alves; GUEDES, Maurício Sullivan Balhe. A internet e o 
direito à exclusão definitiva de dados pessoais na experiência brasileira. In: LEITE, George 
Salomão; LEMOS, Ronaldo (Coord.). Marco civil da internet. São Paulo: Atlas, 2014, p. 
559-573.  
 
MAFFESOLI, Michel. Prefácio: as redes sociais da cibercultura pós-moderna. In: DI 
FELICE, Massimo; TORRES, Juliana Cutolo; YANAZE, Leandro Key Higuchi. Redes 
digitais e sustentabilidade: as interações com o meio ambiente na era da informação. São 
Paulo: Annablume, 2012, p. 10.  
 
MARCACINI, Augusto Tavares Rosa. Documentos digitalizados: originais, cópias e a 
nova lei nº 12.682/2012. In: PAESANI, Liliana Minardi (Coord.). O direito na sociedade 
da informação III: a evolução do direito digital. São Paulo: Editora Atlas, 2013, p. 33-51.  
 
MARGETTS, Helen. The internet and democracy. In: DUTTON, William H. (Ed.) The 
Oxford handbook of internet studies. Croydon: Oxford University Press, 2013, p. 421-437. 
 
MARTINS, Guilherme Magalhães. O direito ao esquecimento na internet. In: MARTINS, 
Guilherme Magalhães (Coord.). Direito privado e internet. São Paulo: Editora Atlas, 2014, 
p. 3-28.   
  
MAZUR, Maurício. A dicotomia entre os direitos de personalidade e os direitos 
fundamentais. In: MIRANDA, Jorge; RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz; FRUET, 
Gustavo Bonato (Orgs). Direitos da personalidade. São Paulo: Atlas, 2012, p. 25-64.  
 



158 

 

 

 

MELCHIOR, Silvia Regina Barbuy. Neutralidade no direito brasileiro. In: MASSO, 
Fabiano Del; ABRUSIO, Juliana; FLORÊNCIO FILHO, Marco Aurélio (Coords). Marco 
civil da internet: lei 12.965/2014. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 99-137. 
  
MILLARD, Christopher; HON, W Kuan. Cloud tecnologies and services.  In: ______ 
(Ed.). Cloud computing law. New York: Oxford University Press, 2013. Introdução: Cap. 
1, l. 407-668. Documento em formato eBook (Kindle). 
 
______; ______. Control, security, and risk in the cloud.  In: MILLARD, Christopher 
(Ed.). Cloud computing law. New York: Oxford University Press, 2013. Introdução: Cap. 
2, l. 407-668. Documento em formato eBook (Kindle).   
 
MIRANDA, Jorge; RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz; FRUET, Gustavo Bonato. 
Principais problemas dos direitos da personalidade e estado-da-arte da matéria no direito 
comparado. In: MIRANDA, Jorge; RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz; FRUET, 
Gustavo Bonato (Orgs.). Direitos da personalidade. São Paulo: Atlas, 2012, p. 1-23.  
 
MORAES, Maria Celina Bodin de. O princípio da dignidade humana. In: ______ (Coord.). 
Princípios do direito civil contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 1-60. 
 
MORAES, Walter. Direito da personalidade: estado da matéria no Brasil. In: CHAVES, 
Antônio (Coord.). Estudos de direito civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1979, 
p. 125-138.  
 
MORAIS, Ruy Brito Nogueira Cabral de. As interferências do Marco Civil regulatório na 
tutela da dignidade da pessoa humana no meio ambiente digital. In: LEITE, George 
Salomão; LEMOS, Ronaldo (Coord.). Marco civil da internet. São Paulo: Atlas, 2014, p. 
634-648. 
 
MORATO, Antonio Carlos; MORAES, Rodrigo. Breve crônica dos riscos de uma lei 
criada sob o signo da hostilidade à criação intelectual. In: MASSO, Fabiano Del; 
ABRUSIO, Juliana; FLORÊNCIO FILHO, Marco Aurélio (Coords.). Marco civil da 
internet: lei 12.965/2014. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 207-232. 
 
NABETH, Thierry. Identity of  Identity. In: RANNENBERG, Kai; ROYER, Denis; 
Deuker, André (Eds). The future of identity in the Information Society: Challenges and 
opportunities. Berlin: Springer, 2009, p. 19-69. 
 
NAKAMURA, Leonard. A trillion dollars a year in intangible investment and the new 
economy. In: HAND, John; LEV, Baruch (Eds.). Intangible assets: values, measures, and 
risks. New York: Oxford University Press, 2011, p. 19-47.  
 
NOJIRI, Sergio. Direito e pós-modernidade: a questão da racionalidade da decisão judicial. 
In: BEÇAK, Rubens; VELASCO, Ignácio Maria Poveda (Orgs.). O Direito e o futuro da 
pessoa: estudos em homenagem ao professor Antonio Junqueira de Azevedo. São Paulo: 
Atlas, 2011, p. 87-106.  
 



159 

 

 

 

O’HARA, Kieron; HALL, Wendy. Web science. In: DUTTON, William H. (Ed.) The 
Oxford handbook of internet studies. Croydon: Oxford University Press, 2013, p. 48-68.   
 
PELINO, Enrico. L’anonimato su internet. In: FINOCCHIARO, Giusella (a cura di). 
Diritto all’anonimato: Anonimato, nome e identità personale. Trattato di diritto 
commerciale e di diritto pubblico dell’economia, volume quarantottesimo. Padova: Cedam, 
2008, p. 289-320. 
  
POPP, Carlyle; PARODI, Ana Cecília. Dignidade humana, direitos da personalidade e 
patrimônio imaterial. In: GUNTHER, Luiz Eduardo; SANTOS, Willians Franklin Lira dos 
(Coords.). Tutela dos direitos da personalidade na atividade empresarial. Curitiba: Juruá 
Editora, 2009, p. 200-243.  
 
QIU, Jack Linchuan. Network societies and internet studies: Rethinking time, space, and 
class. In: DUTTON, William H. (Ed.) The Oxford handbook of internet studies. Croydon: 
Oxford University Press, 2013, p. 109-128. 
 
RANNENBERG, Kai et al. Glossary. In: ______; ROYER, Denis; Deuker, André (Eds.). 
The future of identity in the Information Society: Challenges and opportunities. Berlin: 
Springer, 2009, p. 501-508. 
 
ROMER, Paul. The soft revolution: achieving growth by managing intangibles. In: HAND, 
John; LEV, Baruch (Eds.). Intangible assets: values, measures, and risks. New York: 
Oxford University Press, 2011, p. 63-94. 
 
SANTOS, Coriolano Aurélio de Almeida Camargo. Reconhecimento da escala mundial da 
rede como fundamento do marco civil da internet. In: LEITE, George Salomão; LEMOS, 
Ronaldo (Coords.). Marco civil da internet. São Paulo: Atlas, 2014, p. 51-65.  
 
SEETHAMRAJU, Chandrakanth. The relevance of trademarks. In: HAND, John; LEV, 
Baruch (Eds.). Intangible assets: values, measures, and risks. New York: Oxford 
University Press, 2011, p. 228-247. 
 
SHAPIRO, Carl; VARIAN, Hal R. The information economy. In: HAND, John; LEV, 
Baruch (Eds.). Intangible assets: values, measures, and risks. Reprinted. New York: 
Oxford University Press, 2011, p. 48-62.  
  
STRECK, Lenio Luiz. Apontamentos hermenêuticos sobre o marco civil regulatório da 
internet. In: LEITE, George Salomão; LEMOS, Ronaldo (Coords.). Marco civil da 
internet. São Paulo: Atlas, 2014, p. 333-345.  
 
TAUBMAN, Antony. International governance and the internet. In: EDWARDS, Lilian; 
WAELDE, Charlotte (Eds.). Law and the internet. 3rd ed. Oxford: Hart Publishing, 2009, 
p. 3-44. 
  
 THELWALL, Mike. Society on the web. In: DUTTON, William H. (Ed.) The Oxford 
handbook of internet studies. Croydon: Oxford University Press, 2013, p. 69-85.  
 



160 

 

 

 

TOSI, Emilio. Introduzione alla seconda edizione. In: ______. I problemi giuridici di 
internet dall’e-commerce all’e-business. A cura di Emilio Tosi. 2a ed. aggiornata ed 
ampliata. Milano: Giuffrè, 2001, p. 1-10.  
 
  
Congressos 
 
 
DODEBEI, Vera. Patrimônio digital virtual: herança, documento e informação. In: 
REUNIÃO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA, 26., 2008, Porto Seguro. Anais…São 
Paulo: Associação Brasileira de Antropologia, 2008, v. 1, p. 1-12.   
 
 
 
Códigos comentados, dicionários, enciclopédias e tratados 
 
 
CHINELLATO, Silmara J. Dos direitos da personalidade. In: MACHADO, Antônio 
Cláudio da Costa (Org.); ______ (Coord.). Código civil interpretado: artigo por artigo, 
parágrafo por parágrafo. 4 ed. Barueri, SP: Manole, 2011, p. 42-50. 
 
DINIZ, Maria Helena. Código civil anotado. 16 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
 
______. Dicionário jurídico. São Paulo: Saraiva, 1998. 1 v.  
 
______. Dicionário jurídico. São Paulo: Saraiva, 1998. 3 v.  
 
GARNER, Bryan A. (Ed.). Black’s law dictionary. 10th ed. Saint Paul (Minn.): 
West/Thomson Reuters, 2014. 
 
Langenscheidt dicionário universal Francês: Francês- Português; Portugês-Francês. 
Berlim: Langenscheidt, 1987. 
  
LAW, Jonathan; MARTIN, Elizabeth A. (Eds.). A dictionary of Law. 7th ed. Oxford: 
Oxford University Press, 2009. 
 
LOTUFO, Renan. Código civil comentado: parte geral (arts. 1º a 232). São Paulo: Saraiva, 
2003. 1 v. 
 
MACEDO, Silvio de. Bem. In: FRANÇA, R. Limongi (Coord.). Enciclopédia saraiva do 
direito. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 394-397. 10 v. 
 
MARTINS-COSTA, Judith. Comentários ao novo código civil: do inadimplemento das 
obrigações. Vol. V, tomo II. Rio de Janeiro: Forense, 2009.  
 
MCDANNALD, A. H. (editor in chief). The encyclopedia Americana. In thirty volumes. 
New York: Americana Corporation, 1945, p. 422. 2 v. 
 



161 

 

 

 

MELLO, Maria Chaves de. Dicionário jurídico português-inglês –inglês-português. 
Portuguese-English – English-Portuguese – Law Dictionary.  9 ed., revista, atualizada e 
ampliada. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2009. 
 
MICHAELIS: moderno dicionário da língua portuguesa. São Paulo: Companhia 
Melhoramentos, 1998. 
  
MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado: parte geral. Tomo II: Bens. Fatos 
jurídicos. Atual. por Ovídio Rocha Barros Sandoval. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2012. 
 
_____. Tratado de direito privado: parte especial. Tomo VII. Direito de personalidade. 
Direito de família (existência e validade do casamento). Atualizado por Rosa Maria de 
Andrade Nery. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.  
  
MORAES, Walter. Coisa. In: FRANÇA, R. Limongi (Coord.). Enciclopédia saraiva do 
direito. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 1-6. 16 v. 
 
______. Direito da personalidade. In: FRANÇA, R. Limongi (coord.). Enciclopédia 
saraiva do direito. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 28-46. 26 v.  
 
MORAWETZ, Victor. A treatise on the law of private corporations. 2 ed. Boston: Little, 
Brown, and Company, 1886. 1 vol.  
NASCIMENTO, José Amado. Patrimônio. In: FRANÇA, R. Limongi (coord.). 
Enciclopédia saraiva do direito. Vol. 57. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 263-268.   
 
OPPÉ, A. S. Wharton’s Law lexicon: forming an epitome of the laws of England under 
statute and case law, and containing explanations of technical terms and phrases ancient, 
modern, and commercial, with selected titles relating to the Civil, Scots, and Indian law. 
14th edition.  London: Stevens and sons, 1938.  
 
PEARCE, David W. (ed.). The MIT dictionary of modern economics. 4th ed. Cambridge 
(Massachusetts): MIT, 1992. 
 
RUTHERFORD, Donald. Routledge dictionary of economics. 2nd ed. London/New York: 
Routledge, 2002. 
 
SAHM, Regina. Dos bens. In: MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); 
CHINELLATO, Silmara Juny (Coord.). Código civil interpretado: artigo por artigo, 
parágrafo por parágrafo. 4 ed. Barueri, SP: Manole, 2011, p. 101-126. 
 
SHUMAKER, Walter A.; LONGSDORF, George Foster. The cyclopedic law dictionary: 
comprising the terms and phrases of American jurisprudence, including ancient and 
modern common law, international law, and numerous select titles from the civil law, the 
French and the Spanish law, etc., etc. Chicago: Callaghan and Company, 1912.   
 



162 

 

 

 

STEPHEN, George. The principles of commerce and commercial law: explained in a 
course of lectures delivered by Sir George Stephen, barrister-at-law. London: John 
Crockford, 29, Essex Street, Strand, 1853. 
 
STORY, Joseph. Commentaries on the law of partnership, as a branch of commercial and 
maritime jurisprudence, with occasional illustrations from the civil and foreign law. 
Boston: Little, Brown and Company, 1859. 
 
The new encyclopaedia britannica: in 30 volumes. 15th edition. Chicago: Encyclopaedia 
Britannica, 2005. 1 v. 
 
WEBSTER, Noah. Webster’s new twentieth century dictionary of the English language 
unabridged. Revised by the publisher’s editorial staff under the supervision of Harold 
Whitehall. Cleveland and New York: The world publishing company, 1952.  
 
WEBSTER’S NEW WORLD COLLEGE DICTIONARY. 5th ed. New York: Houghton 
Mifflin Harcourt, 2014. 
 
VICTORINO, Luanda Garibotti. Glossário jurídico: inglês, português, português, inglês. 
Barueri, SP: DISAL, 2009.   
 
 
 
Dissertações e teses 
 
 
CATAPANI, Márcio Ferro. O mercado de títulos públicos: desmaterialização e 
circulação. 433 f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2011.  
 
GOGLIANO, Daisy. Direitos privados da personalidade. 426 f. Dissertação (Mestrado em 
Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1982. 
 
GONÇALVES, Victor Hugo Pereira. Inclusão digital como direito fundamental. 135 f. 
Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2011. 
 
LAIDLAW, Emily B. Internet gatekeepers, human rights and corporate social 
responsibilities. 304 f. Thesis (Doctor of Philosophy) – Law Department, London School 
of Economics and Political Science, University of London, London, 2012. 
 
LAMHA, Aline. Sobreintegração e subintegração no desenvolvimento da sociedade 
informacional: problemas e perspectivas. 157 f.  Dissertação (Mestrado em Direito) – 
Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2009. 
 
LIMA; Cíntia Rosa Pereira de. Validade e obrigatoriedade dos contratos de adesão 
eletrônicos (Srink-Wrap e Click-Wrap): um estudo comparado entre Brasil e Canadá. 637 



163 

 

 

 

f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 
2009. 
 
LOPES, LEONOR Mendes Salgado. O papel do papel face à tecnologia digital. 57 f. 
Dissertação (Mestrado em Informação, Comunicação e Novos Media) – Faculdade de 
Letras da Universidade de Coimbra, 2010.  
 
MARTINS-COSTA, Judith. Pessoa, personalidade, dignidade (ensaio de uma 
qualificação). 273 f. Tese de Livre-Docência (Livre-Docência) - Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, 2003.  
 
OLCESE, Tomás. Formação histórica da real property law inglesa: tenures, estates, 
equity & trusts. 186 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, 2012. 
 
OOSTVEEN, Anne-Marie. Context matters: a social informatics perspective on the design 
and implications of large-scale e-government systems. 232 f. Tese (Doutorado) - 
Faculdade de Ciências Sociais e do Comportamento da Universidade de Amsterdã, 2007. 
 
SILVA, Eduardo Silva da. Segurança na sociedade da informação: uma visão desde a 
autonomia privada. 176 f. Tese (Doutorado em Direito) – Programa de Pós-graduação em 
Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006. 
  
SILVA, Andreia Margarida Ferreira da. Recursos informacionais para a 
desmaterialização da gestão documental em autarquias. 82 f. (Mestrado em Ciência da 
Informação) - Programa de Pós-graduação em Engenharia Informática da Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto, Porto, 2012. 
  
 
 
Documentos sonoros 
 
GILBERTO, Gil. Queremos saber. Intérprete: Cássia Eller. In: Acústico MTV Cássia Eller. 
[S.I.]. Universal Music, 2001. 1 CD. Faixa 9. 
 
 
 
E-mails 
 
WALSH, Suzanne Brown (Chair). Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act: Final 
Reading. [mensagem pessoal]. Mensagem recebida pelo Committee of the Whole, 2014 
ULC Annual Meeting, Seattle em 27 mai. 2014, p. 1-4. Disponível em:< 
http://www.uniformlaws.org/shared/docs/Fiduciary%20Access%20to%20Digital%20Asset
s/2014am_ufadaa_issues%20memo.pdf>. Acesso em : 08 out. 2014.  
 
 
 
Enunciados 



164 

 

 

 

 
BRASIL. Conselho da Justiça Federal. Enunciado 274. Os direitos da personalidade, 
regulados de maneira não-exaustiva pelo Código Civil, são expressões da cláusula geral de 
tutela da pessoa humana, contida no art. 1º, inc. III, da Constituição (princípio da dignidade 
da pessoa humana). Em caso de colisão entre eles, como nenhum pode sobrelevar os 
demais, deve-se aplicar a técnica da ponderação. Disponível em: < 
http://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/219>. Acesso em: 28 dez. 2014. 
 
______. Conselho da Justiça Federal. Enunciado 531. A tutela da dignidade da pessoa na 
sociedade da informação inclui o direito ao esquecimento. Disponível em: 
<http://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/142>. Acesso em: 28 dez. 2014.   
 
 
Jurisprudência 
 
 
Estrangeira 
 
[2012] EWHC 2952 (TCC).  
 
In re Ellsworth, No. 2005-296,651-DE Oakland Co. Michigan Probate Court 2005. 
 
Oxford v Moss [1979] 68 Cr App. R 183.  
 
 
Nacional 
 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. PROCESSUAL CIVIL. ORKUT. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
BLOQUEIO DE COMUNIDADES. OMISSÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. INTERNET E DIGNIDADE DA 
PESSOA HUMANA. ASTREINTES . ART. 461, §§ 1º e 6º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. 
RECURSO ESPECIAL. n. 1.117.63 – RO (2009/0026654-2). Recorrente: Google Brasil Internet Ltda. 
Recorrido: Ministério Público do Estado de Rondônia. Relator Ministro Herman Benjamin. Brasília, 9 de 
março de 2010. Disponível em: < 

http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&livre=personalidade+e+direitos+
e+orkut&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO>. Acesso em: 15 dez. 2014.  
 
BRASIL: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. AGRAVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DEFAZER. 
Indeferimento da tutela antecipada, consistente em retirar do domínio eletrônico da requerida página em que 
é veiculada informação que a autora considera ofensiva. Inconformismo. Acolhimento. Presentes os 
requisitos autorizadores dessa concessão. Violação à reputação da agravante amparada pelo anonimato, o 
qual é vedado pela Constituição Federal. Ofensa à imagem da autora. Determinação de remoção do blog, 
com informação sobre o responsável pela postagem. Decisão reformada. Recurso provido, nos termos do art. 
557, § 1º-A, do CPC. AGRAVO n. 2027485-87.2013.8.26.0000. 3ª Câmara de Direito Privado. Agravantes: 
Stell Comércio e Soluções e Telecomunicações LTDA. Agravado: Google Brasil Internet Ltda. Relatora 
Desembargadora Viviani Nicolau. São Paulo, 4 de outubro de 2013. Disponível em: 
<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=7072596&cdForo=0>. Acesso em: 26 dez. 2014. 
 
BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
POSTAGEM EM REDE SOCIAL. DIREITO À HONRA. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. 
PROPORCIONALIDADE. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO CÍVEL n. 70056352644. 
Décima Câmara Cível. Apelante: Rafaela dos Santos Trigo. Apelados: Município de São Borja e Diego 
Eggres Bicca. Desembargador Túlio de Oliveira Martins. Porto Alegre, 28 de novembro de 2013. Disponível 



165 

 

 

 

em: 
<http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=cache:www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php%3F
nome_comarca%3DTribunal%2Bde%2BJusti%25E7a%26versao%3D%26versao_fonetica%3D1%26tipo%3
D1%26id_comarca%3D700%26num_processo_mask%3D70056352644%26num_processo%3D7005635264
4%26codEmenta%3D5579037+facebook+direitos+personalidade++++&proxystylesheet=tjrs_index&client=
tjrs_index&ie=UTF-8&lr=lang_pt&site=ementario&access=p&oe=UTF-
8&numProcesso=70056352644&comarca=Comarca%20de%20S%C3%A3o%20Borja&dtJulg=28/11/2013&
relator=T%C3%BAlio%20de%20Oliveira%20Martins&aba=juris>. Acesso em: 15 dez. 2014.  
 
 
Legislações  
 
 
Nacionais 
 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Promulga a 
Constituição da República Federal do Brasil. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso 
em: 17 dez. 2014. 
 
______. Lei n. 3.071, de 1º de janeiro de 1916. Institui o Código Civil. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l3071.htm>. Acesso em: 17 dez. 2014. 
 
______. Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Institui o Código de Processo Civil. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5869compilada.htm>. Acesso 
em: 28 dez. 2014. 
 
______. Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a política nacional do meio 
ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm> Acesso em: 19 nov. 2014. 
 
______. Lei n. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação 
sobre direitos autorais e dá outras providências. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm>. Acesso em: 16 dez. 2014. 
 
______. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm> Acesso em: 22 nov. 2014.  
 
______. Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006. Dispõe sobre a informatização do 
processo judicial. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2006/lei/l11419.htm> Acesso em: 18 nov. 2014. 
  
______. Lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações 
previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do §3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da 
Constituição Federal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2011/lei/l12527.htm> Acesso em: 15 nov. 2014.  
 
______. Lei n. 12.737, de 30 de novembro de 2012. Dispõe sobre a tipificação criminal de 
delitos informáticos; altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código 



166 

 

 

 

Penal; e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12737.htm>. Acesso em: 
25 dez. 2014.   
 
______. Lei n. 12.965, de 23 de abril de 2014. Estabelece princípios, garantias, direitos e 
deveres para o uso da Internet no Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm> Acesso em: 
19 nov. 2014.  
 
 
 
Estrangeiras 
 
 
12 Del. C. § 5002 (LexisNexis 2014). 
 
Connecticut - Conn. Ann. Stat. § 45a-334a (LexisNexis 2014). 
 
Idaho - Idaho Code § 15-3-715 (28) (Lexis Nexis 2014). 
 
Indiana - Burns Ind. Code Ann. § 29-1-13-1.1 (LexisNexis 2014). 
 
MACAU. Decreto-Lei n.º 39/99/M. Institui o Código Civil. Disponível em: < 
http://bo.io.gov.mo/bo/i/99/31/codcivpt/>. Acesso em: 17 dez. 2014. 
 
Nevada - Nev. Rev. Stat. Ann. § 143.188 (LexisNexis 2014),  
 
Oklahoma - 58 Okl. St. § 269 (LexisNexis 2014). 
 
PORTUGAL. Decreto-Lei n. 47.344, de 25 de novembro de 1966. Institui o Código Civil 
Português. Disponível em < http://www.stj.pt/ficheiros/fpstjptlp/portugal_codigocivil.pdf> 
Acesso em: 12 dez. 2014. 
Rhode Island - R. I. Gen. Laws § 33-27-2; § 33-27-3 (LexisNexis 2014). 
 
Virginia - Va. Code Ann. § 64.2-110. 
 
 
Livros 
 
 
AKESTER, Patrícia. O direito de autor e os desafios da tecnologia digital. Cascais: 
Principia, 2004. 
 
ALVES, José Carlos Moreira. Direito romano. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. 
 
AMARAL, Francisco. Direito Civil: Introdução. 3 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. 
 



167 

 

 

 

ANDRADE, Fábio Siebeneichler de. Da codificação: crônica de um conceito. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 1997. 
 
ANDRADE, Manuel A. Domingues de. Teoria geral da relação jurídica: sujeitos e 
objecto. Coimbra: Almedina, 2003. 1 v. 
 
ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 9 ed., rev., ampl. e atual. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2006. 
 
BARBAS, Stela Marcos de Almeida Neves. Direito ao património  genético. Coimbra: 
Almedina, 1998. 
 
BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da constituição: fundamentos de uma 
dogmática constitucional transformadora. 7 ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2009. 
 
BAUDRY-LACANTINERIE, G.; CHAUVEAU, M. Traité théorique et pratique de droi 
civil: des biens. 3ème ed. Paris, Recueil Sirey, 1905.  
 
BECK, Ulrick. La sociedad del riesgo: hacia uma nueva modernidad. Traducción de Jorge 
Navarro, Daniel Jiménez, Maria Rosa Borrás. Barcelona: Paidós, 1998. 
 
BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual. São 
Paulo: Malheiros, 2006. 
 
BELLEIL, Arnaud. @-privacidade - O mercado dos dados pessoais: proteção da vida 
privada na idade da internet. Tradução de Paula Rocha Vidalinc. Lisboa: Instituto Piaget, 
2002.  
 
BELTRÃO, Silvio Romero. Direitos da personalidade: de acordo com o novo código 
civil. São Paulo: Atlas, 2005. 
 
BERNERS-LEE, Tim. With Mark Fischetti. Weaving the web: the original design and 
ultimate destiny of the world wide web. New York: Harper, 2000. 
 
BEVILAQUA, Clovis. Theoria geral do direito civil. 2 ed. Rio de Janeiro: Livraria 
Francisco Alves, 1929. 
 
BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 1995.  
 
BOISOT, Max H. Knowledge assets: securing competitive advantage in the information 
economy. New York: Oxford University Press, 2010. 
 
BUENO, Cassio Scarpinella. Projetos de novo Código de Processo Civil comparados e 
anotados: Senado Federal (PLS n. 166/2010) e Câmara dos Deputados (PL n. 8.046/2010). 
São Paulo: Saraiva, 2014. 
 



168 

 

 

 

CANARIS, Claus-Wilhelm. Direitos fundamentais e direito privado. Tradução de Ingo 
Wolfgang Sarlet e Paulo Mota Pinto. 2 reimp. Coimbra: Almedina, 2009. 
 
CARPENA, Márcio Louzada. Do processo cautelar moderno. Rio de Janeiro: Forense, 
2004. 
 
CARROL, Evan; ROMANO, John. Your digital afterlife: when Facebook, Flickr and 
Twitter are your estate. What’s your legacy? Berkeley: New Riders, 2011. Documento em 
formato eBook (Kindle).  
 
CARVALHO, André Castro. Tributação de bens digitais: interpretação do art. 150, VI, d, 
da Constituição Federal. São Paulo: MP Editora, 2009.  
 
CASTELLS, Manuel. The rise of the network society: the information age: economy, 
society and culture. Cornwall: Blackwell Publishers, 1996. 1 v. 
 
CHRISTMAN, John. The myth of property: toward an egalitarian theory of ownership. 
New York: Oxford University Press, 1994. 
CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, 
Cândido Rangel. Teoria geral do processo. 18 ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2002. 
 
CLARKE Alison; KOHLER, Paul. Property Law: commentary and materials. New York: 
Cambridge University Press, 2005. Documento em formato eBook (Kindle).  
 
COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito civil: parte geral. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 
1 v. Documento em formato eBook (SaraivaReader).  
 
CORDEIRO, António Menezes. Da boa fé no Direito Civil. Coimbra: Almedina, 2011. 
 
CRABB, George. The law of real property in its present state: practically arranged and 
digested in all its branches, including the very latest decisions of the courts. Philadelphia: 
T. & J. W. Johnson, 1846. 1 v. 
 
CUPIS, Adriano de. Os direitos da personalidade. Tradução de Afonso Celso Furtado 
Rezende. São Paulo: Quorum, 2008. 
 
CRESPO, Marcelo Xavier de Freitas. Crimes digitais. São Paulo: Saraiva, 2011. 
 
DIDIER Jr., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito 
processual civil: teoria da prova, direito probatório, teoria do precedente, decisão judicial, 
coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 4 ed. Salvador: Juspodivm, 2009. 2 v. 
 
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 18 ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 1 
v. 
 
DONEDA, Danilo. Da privacidade à proteção de dados pessoais. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2006. 
 



169 

 

 

 

DUPAS, Gilberto. Ética e poder na sociedade da informação: de como a autonomia das 
novas tecnologias obriga a rever o mito do progresso. 3. ed. São Paulo: UNESP, 2011. 
 
FACHIN, Luiz Edson. Estatuto jurídico do patrimônio mínimo. 2 ed. rev. e atual. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2006. 
 
______. Teoria crítica do direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. 
 
FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: parte geral e 
LINDB. 12 ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Editora Juspodivm, 2014. 1 v. 
 
FARINHO, Domingos Soares. Intimidade da vida privada e media no ciberespaço. 
Coimbra: Almedina, 2006. 
 
FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao estudo de direito: técnica, decisão, 
dominação. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2001. 
 
FIGUEIREDO, Fábio Vieira. Direito de autor: proteção e disposição extrapatrimonial. São 
Paulo: Saraiva, 2012. 
 
FIORILLO, Celso Antonio Pacheco; CONTE, Christiany Pegorari. Crimes no meio 
ambiente. São Paulo: Saraiva, 2013. 
 
______; DIAFÉRIA, Adriana. Biodiversidade e patrimônio genético no direito ambiental 
brasileiro. São Paulo: Max Limonad, 1999. 
 
FINE, Toni M. An introduction to the anglo-american legal system. The global law 
collection. Madrid: Thomson/Aranzadi, 2007. 
 
FRANÇA, R. Limongi. Manual de direito civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
1966. 1 v. 
 
GAGLIANO, Pablo Stolze. PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: 
parte geral. 14 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2012. 1 v. 
 
GAMA, Affonso Dionysio. Tratado theorico  e pratico  de direito civil brasileiro: 
introducção  ao estudo do direito civil e theoria  geral de direito civil. Rio de Janeiro, Leite 
Ribeiro, 1927. 
 
GARY, Susan N. et al. Contemporary trusts ans estates: an experiential approach. Aspen 
Casebook Series. 2nd ed. New York: Wolters Kluwer Law & Business, 2014. 
 
GELDART, William. Introduction to English law: originally elements of English law. 11th 
ed. Prepared by Sir David Yardley. Oxford: Oxford University Press, 1995.  
 
GILLESPIE, Alisdair A. The English Legal System. 3rd ed. New York: Oxford University 
Press, 2011. 
 



170 

 

 

 

GOLDSMITH, Jack; WU, Tim. Who controls the internet?: illusions of a borderless world. 
New York: Oxford University Press, 2006. Documento em formato eBook (Kindle).  
 
GOMES, Orlando. A crise do direito. São Paulo: Max Limonad, 1955. 
 
______. Introdução ao direito civil. 20 ed. rev., atual. e aum. de acordo com o Código 
Civil de 2002 por Edvaldo Brito e Reginalda Paranhos de Brito. Rio de Janeiro: Forense, 
2010. 
 
______. Raízes históricas e sociológicas do código civil brasileiro. 2 ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2006. 
 
GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito ambiental. 2 ed. revista e atualizada. São 
Paulo: Atlas, 2011.  
 
GREEN, Sarah; RANDALL, John. The tort of conversion. Oxford and Portland (Oregon): 
Hart Publishing, 2009. Documento em formato eBook (Kindle). 
 
HAFNER, Katie; LYON, Matthew. Where wizards stay up late: the origins of the internet. 
New York: Simon and Schuster, 1998. Documento em formato eBook (Kindle). 
 
HARDING, Luke. Os arquivos Snowden: a história secreta do homem mais procurado do 
mundo. Tradução de Luke Alice Klesck e Bruno Correia. Rio de Janeiro: LeYa, 2014. 
 
OLIVECRONA, Karl. Linguagem jurídica e realidade. Apresentação de Alaôr Caffé 
Alves. São Paulo: Quartier Latin, 2005. 
 
LAWSON, F. H.; RUDDEN, Bernard. The law of property. 3rd ed. Revised by Bernard 
Rudden. New York: Oxford University Press, 2010. 
 
LEONARDI, Marcel. Tutela e Privacidade na Internet. São Paulo: Saraiva, 2012.  
 
LEMOS, André; LÉVY, Pierre. O futuro da internet: em direção a uma ciberdemocracia. 
São Paulo: Paulus, 2010. 
 
LEMOS, Ronaldo. Direito, tecnologia e cultura. Rio de Janeiro: FGV, 2005. 
 
LESSIG, Lawrence. Code: version 2.0. New York: Basic Books, 2006. Documento em 
formato eBook (Kindle). 
  
LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução de Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Ed. 34, 1999. 
 
______. O que é o virtual? Tradução de Paulo Neves. São Paulo: Ed. 34, 1996.  
 
LIMBERGER, Têmis. O Direito à Intimidade na Era da Informática: A necessidade de 
proteção dos dados pessoais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007.  
 
LISBOA, Roberto Senise. Confiança contratual. São Paulo: Atlas, 2012. 



171 

 

 

 

 
 
______. Manual de direito civil: teoria geral do direito civil. Vol. 1. 8 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2013. Documento em formato eBook (SaraivaReader).  
 
______. Responsabilidade civil nas relações de consumo. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
 
LLOYD, Ian J. Information technology Law. 6th edition. New York: Oxford University 
Press, 2011  
 
LOPES, Miguel Maria de Serpa. Curso de direito civil. 8 ed. rev. e atual. pelo prof.  José 
Serpa Santa Maria. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1996. 1 v.   
 
LORA ALARCÓN, Pietro de Jesús. Patrimônio genético humano e sua proteção na 
Constituição Federal de 1988. São Paulo: Método, 2004. 
 
LORENZETTI, Ricardo Luis. Fundamentos do direito privado. Tradução de Vera Maria 
Jacob de Fradera. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998. 
 
 
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 19 ed. revista, atual. e 
ampl. São Paulo: Malheiros, 2011. 
 
MANSELL, Robin. Imagining the internet: Communication, Innovation, and Governance.  
Oxford: Oxford University Press, 2012.  
 
MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 2 ed. rev. e atual. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2011. 
 
______. Técnica processual e tutela dos direitos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. 
 
______; MITIDIERO, Daniel. O projeto de CPC: críticas e propostas. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2010. 
 
MARQUES, Cláudia Lima. Confiança no comércio eletrônico e a proteção do 
consumidor: um estudo dos negócios jurídicos de consumo no comércio eletrônico. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.  
 
______; MIRAGEM, Bruno. O novo direito privado e a proteção dos vulneráveis. 2 ed. 
rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. 
 
MARQUES, Garcia; LOURENÇO, Martins. Direito da informática. 2. ed. – refund. e 
actual. Coimbra: Almedina, 2006.  
 
MATOS, Karla Cristina da Costa e Silva. O valor econômico da informação nas relações 
de consumo. São Paulo: Almedina, 2012. 
 



172 

 

 

 

MAYER-SCHÖNBERGER, Viktor; CUKIER, Kenneth. Big data: a revolution that will 
transform how we live, work, and think. New York: Houghton Mifflin Harcourt Publishing 
Company, 2013. Documento em formato eBook (Kindle). 
 
MENDES, Laura Schertel. Privacidade, proteção de dados e defesa do consumidor: linhas 
gerais de um novo direito fundamental. São Paulo: Saraiva, 2014.  
 
MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. 5 ed. ref., atual. e 
ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. 
 
MONTEIRO, Washington de Barros; PINTO, Ana Cristina de Barros Monteiro. Curso de 
direito civil: parte geral. 42 ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 1 v. 
 
MORATO, Antonio Carlos. Direito do autor em obra coletiva. São Paulo: Saraiva, 2007. 
 
MURRAY, Andrew. Information Technology Law: the law and society. New York: Oxford 
University Press, 2010. 
 
NABAIS, José Casalta. Introdução ao direito do património cultural. 2 ed. Coimbra: 
Almedina, 2010.  
 
NEGROPONTE, Nicholas. Being digital. New York: Vintage books, 1996. 
NICOLELIS, Miguel. Muito além do nosso eu: a nova neurociência que une cérebros e 
máquinas – e como ela pode mudar nossas vidas. Tradução do autor e revisão de Giselda 
Laporta Nicolelis. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. 
 
NUNES, Simone Lahorgue. Direito autoral, direito antitruste e princípios constitucionais. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.  
 
OLIVECRONA, Karl. Linguagem jurídica e realidade. Apresentação de Alaôr Caffé 
Alves. São Paulo: Quartier Latin, 2005.  
 
PAESANI, Liliana Minardi. Direito e internet: liberdade de informação, privacidade e 
responsabilidade civil. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2006. 
 
PASCALE LEONARDI, Fernanda Stinchi. Voz e direito civil: proteção jurídica da voz: 
história, evolução e fundamentação legal. Barueri, SP: Manole, 2013.  
 
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Direito Civil: alguns aspectos da sua evolução. Rio de 
Janeiro: Forense, 2001. 
 
______. Instituições de direito civil. 26. ed. rev. e atual. por Maria Celina Bodin de 
Moraes. Rio de Janeiro: Forense, 2013. 1 v. 
 
PINHEIRO, Patrícia Peck. Direito digital. 5 ed. rev., atual. e ampl. de acordo com as Leis 
n. 12.735 e 12.737, de 2012. São Paulo: Saraiva, 2013. 
 



173 

 

 

 

PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional. 10 ed., rev. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2009.  
 
RIBAS, Antonio Joaquim. Curso de Direito Civil brasileiro. Prefácio de Antônio de Pádua 
Ribeiro. Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2003. 
 
RODRIGUES, Silvio. Direito civil: parte geral. 32 ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 1 v. 
 
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos 
direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 10 ed. rev. atual. e ampl. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2009.  
 
SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. 2. ed., 2. tir. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2008. 
 
SCHMIDT, Eric; COHEN, Jared. A nova era digital: como será o futuro das pessoas, das 
nações e dos negócios. Tradução de Ana Beatriz Rodrigues e Rogério Durst. Rio de 
Janeiro: Intrínseca, 2013.  
 
SCHREIBER, Anderson. Direitos da personalidade. São Paulo: Atlas, 2011. 
 
SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 9 ed. atual. São Paulo: 
Malheiros, 2011. 
 
SILVA, Virgílio Afonso da. A constitucionalização do direito: os direitos fundamentais 
nas relações entre particulares. 1 ed., 3 tir. São Paulo: Malheiros Editores, 2011. 
 
SMITH, Roger J. Property Law: Longman Law series. 8th ed. Dorchester, Doster (UK): 
Pearson, 2014. Documento em formato eBook (Kindle).  
 
SOLOVE, Daniel J. The digital person: technology and privacy in the information age. 
New York: New York University Press, 2004. 
 
SOUSA, Rabindranath Capelo de. O Direito Geral de Personalidade. Coimbra: Coimbra 
Editora, 1995. 
 
STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias 
discursivas da possibilidade à necessidade de respostas corretas em direito. 3 ed. rev., 
ampl. e com posfácio. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. 
 
SUASSUNA, Ariano. O romance d’A pedra do reino e o príncipe do sangue do vai-e-
volta. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 1971. 
 
SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. 2 ed. rev., atual. e ampl. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. 
 
TAPSCOTT, Don; WILLIAMS, Anthony D. Wikinomics: how mass collaboration changes 
everything. New York: Penguin, 2006. 



174 

 

 

 

 
TEIXEIRA, Tarcisio. Curso de direito e processo eletrônico: doutrina, jurisprudência e 
prática. Saraiva, 2013. 
 
ZYGMUNT, Bauman. Modernidade líquida. Tradução de Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Editor, 2001. 
 
______. Tempos líquidos. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 
2007.  
  
ZITTRAIN, Jonathan. The future of the internet and how to stop it.  New Haven: Yale 
University Press, 2008.  
 
 
 
Modelos de legislações estrangeiras 
 
 
UNIFORM FIDUCIARY ACCESS TO DIGITAL ASSETS ACT. WITH PREFATORY 
NOTE AND COMMENTS. NATIONAL CONFERENCE OF COMMISSIONERS ON 
UNIFORM STATE LAWS, p. 1-22, 6 jun. 2014, Disponível em: < 
http://www.uniformlaws.org/shared/docs/Fiduciary%20Access%20to%20Digital%20Asset
s/2014am_ufadaa_draft.pdf >. Acesso em: 01 dez. 2014. 
 
UNIFORM FIDUCIARY ACCESS TO DIGITAL ASSETS ACT. WITHOUT 
PREFATORY NOTE AND COMMENTS. NATIONAL CONFERENCE OF 
COMMISSIONERS ON UNIFORM STATE LAWS, p. 1-11, 22 jul. 2014, Disponível em: 
< 
http://www.uniformlaws.org/shared/docs/Fiduciary%20Access%20to%20Digital%20Asset
s/UFADAA%202014%20Post-approval%20Pre-style.pdf >. Acesso em: 30 set. 2014.  
  
 
Pareceres 
 
HENNIG, Gene H. Supplement to the May 31, 2011, Project Proposal for a uniform law. 
Lista de esboços mantida pela ULC para a discussão da Fiduciary Access to Digital Assets 
Draft, Minneapolis, p. 1-3, 5 July 2011. Disponível em: 
<http://www.uniformlaws.org/shared/docs/Fiduciary%20Access%20to%20Digital%20Ass
ets/2011jul5_DigitalAssets_Hennig%20Proposal%20Supplement.pdf> Acesso em: 21 Oct. 
2014. 
 
 
Relatórios 
 
BARBOSA, Alexandre F. (Org.). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e 
comunicação no Brasil [livro eletrônico]: TIC Domicílios e empresas 2012. Edição 
bilíngue: português/inglês. São Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2013. 631 p. 



175 

 

 

 

Disponível em: <http://www.cgi.br/media/docs/publicacoes/2/tic-domicilios-e-empresas-
2012.pdf>. Acesso em: 14 nov. 2014. 
 
PERSONAL INFORMATION ECONOMY: CONSUMERS AND THE EVOLUTION OF 
COMMERCIAL RELATIONSHIPS. An Ericsson consumer insight summary report. 
Stockholm, Sweden: february, 2013.   
 
TAKAHASHI, Tadao (Org.). Sociedade da informação no Brasil: livro verde. Brasília: 
Ministério da Ciência e Tecnologia, 2000. 
 
WORLD CONFERENCE ON INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS, 2012, 
Dubai. Final Acts. Dubai: International Telecommunications Union, 2012. 20 p.  
 
 
  

 

  


