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OS DIREITOS DA PERSONALIDADE
E O TESTAMENTO DIGITAL.

lIIIIIl

I -~
JULIANA EVANGELISTA DE ALMEIDA

ABSTRACT: In the information socif:ty is
increasingh; present the interactior: and
inclusion of files in digital media. The internet
stores and makes available a series of data anel
information from each one. After the death of
a user of any social network, blog, and otf!ers,
what must be done with this data shou.lcI be
questioned. Law wants to protect the center of
interests that is established with the end of this
user personality. Before thist it should LJe asked
what must be done with ali this information, left
during a life after the death of a user. lt discusses
the direction of what is called digital testament.

KEYWORDS: Personality rights -Digital testament
- Effectiveness postmortem rights of personality
-Legal situation - Digitallaw.

Mestre em Direito Privado pela PUC-MG. Especialista em-Direito Civil pela PUC-MG. Pr~l
fessora de Direito Civil, Empresarial, Consumidor e Digital da Funcesi. Coordenadora Cl~

Trabalho de Conclusão de Curso da Fachi-Funcesi. Membro do Colegiado da Fachi-Funcesi .

DANIEL EVANGELISTA VASCONCELOS ALMEIDA

ÁREA Do DIREITO: Civi I

Graduando em Direito pela PUC-MG. Monitor de Introdução ao Estudo .do Direito I e II
da PUC-MG, São Gabriel. Conciliador do Juizado Especial Cível das Relações de Consumo
do TJN1G.

RESUMO: Na sociedade da informação é cada vez
mais presente a interação e a inclusão de arquivos
em meio. digital. A Intern.et armazena e torna dis-

.ponível umá' série de dados 'ê' inlormaç6es de cada
um. Após a morte de um usuário de alguma rede
social, blog, entre outros, é d.ese questio0aro que
deve ser feito com esses dados. O direito quer tu-
telar o centro de interesses que se estabelece com
o fim da personalidade desse usuário. Ante isso, é
de se questionar o que deve ser feito com todas as
informações/ deixadas ao longo de uma vida, após
a morte de um usuário. Discutem-se os rumos do
que se denomina de testamento digital.

PALAVRAS-CHAVE: Direitos da personalidade -
Testamento digital - Eficácia pós-morte dos
direitos da personalidade - Situação jurídica -
Direito digital.

~~J;"

- .~

;"~~I
"f~~:'

::'~;

i'~W.

.!

!
I
I

II . ~

: I



1. ALMEIDA, Juliana Evangelista de. A categoria dos direitos da personalidade. Ârnbito J~lrícli.-
co. Rio Grande, XIII, ll. 78, ju1.2010. Disponível em: [www.ambito-juridico.com.br/site/

. index.php?lLlink=revista_artigos_leitura&artigo_id=8039]. Acesso em: QUt. 2012.

2. AMARAL,Francisco. Direito civil introdução. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.
3. Abaixo,se verá que os direitos da personalidade não se confundem con1 as liberdades

públi:cas.

4. ALMEIDA, Juliana Evangelista de.Op ..cito
5. AMARAL, Francisco. Op. cit.
6. Idem, p. 254.
7. Idem.

centro de todo o direito; e da escola histórica alemã que desenvolveu a teoria
dos direitos subjetivos.l

.L~firma-se2que os direitos da personalidade em um primeiro m~rco .histó-
rico surgirarn COlno liberdades públicas.3 A ideia era de proteger o indivíduo
contra os abusos do poder estatal. Nesse paradigma o dIreito natural'atuO,u de
forma decisiva para a proteção do indivíduo, uma vez que parte do pressuposto
que existelTI "direitos inatos ao homem que são preexistentes à formação .do
Estado".4 Destaca-se, conforme Amaral,5 que unia série de textos fU1Jdamen-
tais surgem conl o fito de se proteger essas liberdades públicas, dentr~ eles,
destacam-se:

"Textos fundalnentais, COU10 o Btn ofríghts, dos estados aluericanos (1689);
a Declaração dé Ind~pendência das colônias Ínglesas as Anlérica elo Norte.
(1776); a Declaração dos Direitos do HOlnem e do Cidadão, de 1789, procla-
mada com a Revolução Francesa; a Declaração de Direitos de 1793, que consi-
derava direitos naturais os de igualdade, liberdade, segurança e propriedade; a
Declaração Universal do Direitos do Homem, em 1948; a Convenção Europeia
dos Direitos Humanos, de 1950, e a Carta dos Direitos Fundanlent,ais da União
I~uropeia, de 2000, todos eles marcos fUlldalne-p,tais e históricos da construção
teórica dos direitos da personalidade."6

Observe que no processo histórico para a formação dos direitos da perso-
nalidade, matéria .objeto de estudo da doutrilla civilística, foi de fundamental
importância a proteção das liberdades públicas que receberam tutela tanto eu1.
declarações illternacionais, como das constituições de cada país'. ArÍlaral,7 .afir-
ma que os direitos da personalidade, apesar de terem se validado nas proteções
recebidas às liberdades públicas, com elas .não se confundem. Para ele, n.o que
se ,denOTIlinam liberdades públicas marcam-se três- espécies de direitos a serenl
protegidos, cada um com a sua peculiaridade. Assim, têm-se os direito hUlTIR-

18 ,.~:.~?. ~.SUCESSÕES

A atual teoria dos direitos da perso'nalidade recebeu contribuições do cris-
tiani.slTl.O que trilhou caminhos para o princípio da dignidade da pessoa huma-
na~ do direito natural que CUllhou a ideia de direÍtospreexistentes ao Estado,
inerentes ao próprio homem~ do racionalismo que colocou o indivíduo no

1. INTRODUÇÃO

2. ASPECTOS GERAIS DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE

SUMÁRIO: 1. Introdução - 2. Aspectos gerais dos direitos da personalidade: 2.1 Natureza ju-
rídica - 3. Os dirêitos da personalidade e a morte - 4. A era digital: 4.1 O direito e os novos
desafios face a era digital - 5. Testamento digital - 6. Considerações finais - 7. Referê~ci3s
bibliográficas.

:. A illovação tecl10lógica tell1 afetado de forn1a illCisl.va o ordenamellto jurí-
dico. Novos desafios se apresentaIl1 aos operadores ,d~ di~~ito. Q.~estões al1tes,
nunca questionadas., se põeln ante estes de'u1.odo intrigar\te:<Assü11':é:'que o
acesso à Interl1et alterou o modo de viver dos honlens. Estanl0S diante de lun
novo tipo de sociedade, a sociedade da inJorlnação. Nesse novo ITIodo de vÍ-
ver,~s pessoas estão ,cada vez l1'lais expostas a Ulna gaula, antes ini.maginávcl,
de informações. Essas podeln ser de toda natureza, ou seja, notícias políticas,
de entreteninlento, ,de tecnologia, e ain.cla, de alnigos seus ou de pessoas que
l1ão se conheceln. O qúe se quer dizer é'que hoje se teIl1 acesso a todo tipo de
. illformações e, sente-se a nec~ssidade d~ con1partilhar cada vez lnais Ínfornla-
ções, sejaITI elas públicas ou referentes à intimidade. Fato é que un1~1pessoa)
hoje, posta, n1e11salmente, diversas infornlações na rede, sejanl. elas referen~es .
a questões públicas, sejam relativas à sua vida privada. A.nte jsso, é de se ques-
tionar o que deve ser feito COIU todas essas infornlações, deixadas ao l011g0 de
rrma vi.da, após a morte de um usuário.

No dese'nvolvime!lto desse artigo o objetivo é al'lalisar o que deve ser feito
COll1 esses arqui.vos qu~ são deixados na rede ao longo de Ullla vida ..?erá que

. e~iste algulTI aspecto da personalidade que deve ser tutelado pelo direito após
a 1110 r te ? Para isso" irá se trabalhar no tópico dois as características ~ssenciais
dos direitos da persol1alidade.No tópico três será trabalhado os direitos da
perso~,alidade e a sua aplicabi.lidade ou não aplicabili.dade após a m.orte do
titular deste. Airtda se fará um.a crítica à concepção da relação jurídica clássica.
No tópico quatro serão trabalhadas as principais características do que se teln
denominado de "Era digital". E porfin1, n.o tópico cinco algulnas questôes re-
lativas aos arquivos digítais.qeixaclos ao longo de uma vida.

180 REVISTA DE DIR~1l0 PRIVADO 2013 • ROPRlv 53



11. ALMEIDA, Juliana Evangelista de. Op. cito

12. Idenl.

13. IdelTI, p. 28.
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necessários q1.1eo seu titular seja" difeiente do objet'o a ser protegido. Qual1do
se .est?belece os direitos da personalidade o titular do çlireito e o objeto a ser
tutelado são idênticos. Assinl, "a personalidade não poderia ser ao lueSlllO telTI-
po aptidão genérica para a titularidade. de direitos e objeto d~ direitos" .11 Desta
fornla, COlno os direitos da personalidade não se e11quadram na categoria dos
direitos subjetivos eles não recebeln profeção do direito privado, portantq, es-'
ses autores ~egaln a existência dos direitos da personalidade.

As teorias que afirmam a existência dos direitos da personalidade se solidifi-
çalTIa partir da (lécada de 50 do'século passado. 12 Para esses autores, na telltati-
va de enquadrar os ~ireitos da personalidade na categoria de direitos' su'bjetivos,
e, portanto, ad~nitido a sua tutela pelo direito privado, admite que eles teU1.

duas acepções. Os direitos da personalidade podelll ser vistos corno aptidã'o
genérica para COlltrair di~eitos e obrigações e pOdelTI ser àtributos inerentes a
qualquer ser hUlnano, ou seja, objetos de direitos que podeln ser titularizados.

"Quer dizer que a palavra personalidade pode ser tomada em duas acepções:
numa acepção puranlente técnico-jurídica ela é a capacidade de ter direitos e
obrigações eé, como 111uitobem diz Unger, o pressuposto de.todos os direitos
subjetivos e, numa outra é:lcepção, que se pode chalnar acepção natural, é o
COlljuritO os atributos humanos, e não é identificável COIU a capacidacle jurí-
dica. Aquele pressuposto pode perfeitamente ser objeto de relações jurídic'âS.
O Professor EvertCpamoun, em suas lições adlniráveis, expÕe de maneira ex-
trem~lm,~nte clara o tema: 'A personalidade pode ser considerada do ponto de
vista jurídico ou do ponto de vista vulgar. Juridicanlente~ a personalidacleé 'a
qualidade da pessoa que elTIverdade é titular dediteito e tem deveres jurídicos,
lnas vulgarlnente, a persórialidade é um conjunto de características indiVidu-
ais, de valores, de bens, de aspectos, de parcelas, que são realmente dign~s de
salvaguarda jurídica, Quando se diz que há um direito subjetivo da personali-
dade, não se está dizendo que a titularidade coiD-cida com o objeto, apenas se
está referindo a certos aspectos da personalidade, tomada a palavra TI.O sentido
vulgar, que são objetQs da personalidade sob o ponto de vista jurídico'. "13

..Com o fortalecimento da teoria afirmativista, ou seja, aquela que a ad.mi-
te a existência de direitos da personalidade, tenta-se enquadrar esses 'direitos
na categoria ~os direitos subjetivos. Para se entender melhor essa situação é
preciso relelnbrarque o que é 'relação jurídica em sua concepção tradicional.

REV'ISTA DE DIREITO PRIVADO 2013 •• RDPRlv _53 .__ . , _
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8. ALMEIDA, Juliana Evangelista de. Op.' cir.
9. Ideia abstrata que consegue dar maior efetividade a proteção da vontade de cada in-o

divíduo em su~s relações pr'ivadas.
10. TEPEDINO, Gustávo. A tutela da personalidade no ordenamento civil-constitucional

brasileiro. 'In: 'o Telnas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999.

2.1 ,Natureza jurídica

Na dou-trina civilística muito se discute sobre a natureza jurídica dos direi-
tos da persol1:alidade. Tradicionalmente, se formaralTI duas principais teorias,
un1a que negava a existência dos direitos da personalidade e outra que afir-
luava que os direitos da personalidade se constituíam elTIdireitos subjetivos,
afirnlando, portanto a sua existência.

No embate para se estabelecer qual a natureza jurídica desses direitos é
inlportante salientar que a doutrina civilística da época afirlnava o dogrna ela
vontade. Acreditava~se que a vontade, manifestação da liberdade nas relações
privadas" deveria ser protegida a todo ClIStO. Assim., não' se admitia a inter-
venção do Estado na vontade ~os indivíduos, exceto para fazer curnprir essa
vontade ou para se .garantir que essa vontade nascesse de fafIna livre, ou seja,
sem vícios do consel1timento. No que concerne aos direitos da personalidade
era essencial, na proteção dos interesses privados, que esses direitos fOSSelTI
,protegidos, tais quai,s os direitos subjetivos.9 Mas a solução não se apresent~u
de forlna tão, simples como se afirlna acima, daí a forlnação de duas teorIas
contraditórias, UUla negando que os direitos da personalidade possam ser di-
rei.tos subjeti vos e,~lltra ,afi!p.1~Jl.doCOIU se,verá a seguir.

Co~~formé TepedÍI~oio' '0;' pi~ncipais expoentes' da teoria 11egativista são:
Roubier, Unger, Dabin, Savig'ny, l--hon, Von Tuhr, Enneccerus, Zitellnann,Cro- -
llle, Iellinek, Ravá e Simoncelli. Para eles qs direitos d~ personalidade não po-
deriam ser direitos subjetivos Ullla vez que para a existência des~es direitos é

nos que recebem "a proteção em convenções i~ternacionais., airlda, os ~~re~tos
, fUlidamentais, previstos nas constituições dos Estados, e, por fIm, os Ctlrelt0s.
. da personalidade - direitos subjetivos fundalnentais tutelados pelo direito pri-
vado. Segundo Almeídas a conjunção desses direitos nos apresentam COITlO UHl

o'rganograma de círculos conscritos, desta feita, todo direito hun1ano é direito
fundan1ental e direito da personalidade; todo direito fundan1ental é direito da
personalidade; l11asnem todo direito l1umano é direito fundamental e direito
d? ~ersonalidade; e nem todo direito fundamental é direito da persol1,alidade.
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17. Idem, p. 8 e 9.

18. Idem.
19. Idem.

20. PERUNGIERI, Pietro_ Perfis do direito.' civil: introduçao. .ao. direito. civil constitucional. 2. ed:.
Rio de Janeiro: Renovar, 2002 ..

de cada parte com o ordenamento jurídico'. Sobre o objeto da relação para essa ...
teoria, Orlando G.onles assim explica a ,posição de seus adeptos: 'Consiste na ~~-'.
necessidade auna faculdade de ter determinado cOlllportamento regulado pela
narIna. Esse conlportamento é o cont<;údo da relação'."l.'

Os defensores da !eoria normativista, segundo Naves/8 são Domenico' Bar~-",~ ;~ .
bero, Francesco Cieala e Hans Kelsen, todos doutrinadores positivistas, ou
seja, defendenl que o direito deve ser posto pelo Estado. Portanto, para.está-~
concepção, só há relação jurídica quando se têm uma norma regulanlentadora,
ou seja, só é relação Jurídica quando o fato social se enquadra na hipótese. de '.
. incidência de: algu!!,.a nornla vigente. Esta teoria padece de efetividade, pois na
prática, temos diversas relações que tem relevância para o 'm.undo do direito
sem que t.e"nhamUDla norma regulamentadora para isto.. Como dito na teoria""".".
personalista, as relações ~e fato tem. relevância para o direito, devendo, COIUO: '

tal, serem tomadas como relação jurídica.

Naves19 expõe que há autores que argumentam pel~ revisão da teoria tradi-
cional, visto que esta se demonstra falha em alguns quesitos, principalln~nte
no que concerne a tutela dos direitos da personalidade. Na modernidade, á ".

concepção tradicional de relação jurídica não consegue abarcar todo omunçl~
fático. Isto posto, diversos autores paSSaralTIa criticá-la, entre eles destaca-se
Perlingieri20 que fOfll1Uloua teoria da s~tuação jurídica subjetiva.

Para que se possa defll:ür a teoria da situação jurídica subjetiva, é preciso
fazer uma distinção entre fato e efeito. Fato jurídico é aquele fato que tem re- ,
levância para o Inundo do direito, ou seja, que cria, modifica, conserva ou ex~ ..'
tingue direitos. Portanto, fato jurídico é formado pelas relações entre pessoas.
naturais ou 11ãonaturais e por fatos da natureza, desde que tenham, relevância .,..
jurídica, portanto riãodepcndem exclusivamente de um sujeito. Uma vez cria- .
do o fato jurídfco, ele tende a produz~r os efeitos descritos no preceito norma-
tivo da norma que o de~ origem. Norma jU!ídica é a ligação'po.r um modal de
natureza deôntica de. unla hipótese de incidência e unl preceito normativo, ná
qual, a hipótese de in.cidência clescreve uma situação abstrata que deve ocorrer .
para a incidência da norma. Devido ao modal deântico, tenderá a ocorrer os
efeitos previstos no preceito normativo, ou seja, a norma jurídica se ca.racterÍ.za
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14., NAVES, Bruno Torquato de Oliveira. Introdução crítica às categorias jurídicas rela-
cionais: relação jurídica e situação jurídica no direito privado. In: FIUZA, César~ SÁ, .
Maria de Fátilna Freire de; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira (coords.). Direito civil:
atualidades. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. p. 7.

15. Idem.
16. Idem, p. 8.

Nela é necessária a existência de três elen1.entos, quais sejam, um sujeito ~tivo,
Uln sujeito passivo e um objeto. Os sujeitos dessa relação jurídica, segunda a
concepção tradicional, "são aqueles entes dotados de personalidade jurídica,
que estabelecenl elltre si UlTIvínculo reconllecido pelo ordenalnento como vi-
cissitude ou efeito jurídico". 14 Dessa forlna, Naves15 classifica essa corrente de
pensan:1cnto C01110Ulna concepção personalista, pois linlita a relação jurídica à
condição de os sujeitos terem personalidade.

Ainda leci.OJla que, alél11 ela teoria personalista, 11á as teorias objetivista e
l~oinlativista dentro d.a con.cepção clássica' de relação jurídica.

~~Podelnos destacar, além da con,cepção personalista da relação' Jurídica, as
teorias objetivistas e nonnativista. A prilneira defende ser desnecessária a exis-
tência de sujeita passiva, pois, é possível estabelecer-se relações jurídicas entre
pessoa e coisa, CO,lTIO na propriedade, e entre pessoa e lugar, como D.O dOlnicÍ-
lio. A -relação transcende, assinl, o laço social, abarcando a ide ia de sujeição.
. 'Acrescente-se a relação jurídica entre duas coisas, ,como a que se verifica e11tre
UIna coisa principal e uma acessória, mas A. Vori Thur pan.dera ser inconve- '
nie'nte falar-se de qualidade jurídica na coisa acessaria'. "16

Vê-se que acollcepção clássica de relação jurídica se demonstfa falha, poi.s
a teoria objetivista trata como sendo possível existiren1 relações tuteladas p~lo
direito sell1 a presença de dais sujeitos. Umexernplo d~sso é o direito de pro-
priedade, que é um direito real, e portanlo, erga ~nlnes. Tem-se, via de regra,
apenas a detentor da propriedade se relacionando conl a mesma? Ilão sendo
necessária a presença de UlTI sujeito passivo. Talvez os adeptos da concepção
clássica afirmarialn que o sujeito passivo seria a coletividade, que telu o dever
de respeitar a propriedade alIle'ia. Desta forula, os direi.tos da .personalidade
não tênl COlno o objeto de tutela a própria pessoa, m.as sim a coletividade de.
pessoas que deveul respeitar esse direito.

"A teoria normatívista susten.ta que o vín.culo da relação jurídica trava-se
entre sujeito e ordenanlento. Os contatos entre pessoas são simples relações de
fato. Soment.e o liaIne entre pessoa e nornla pode resultar em relação jurídica.
~Haveria, no contrato, duas relações jurídicas em'c~nexão funcional-.relações. '
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por ser, segundo Marcos Bernardes de :Lv1ello:21 "Se A é, deve ser B. Fato jurídi-
co se ellcontra no mundo do ser, ellqual1to que seus efeitos ellcontram-se no
mundo do dever-ser.

Existem fatos que ainda não possuem um titular e que mesmo assim são
jurídicos, é o exelnplo dos l1ascituros ~'que pOdelTI até receber doação" (art.
1.169 do nosso CC/1916 e art. 542 do novo CC). Há, no caso, Ull1 jntere~se
tutelado, mas seu titular ainda l1ãó existe, pois sós~ constitui "sujeito", a part.ir
d.o nascünento com vida (art. 4.° do CC/1916 e art. 2.° do atual CC)".22

Percebe-se, pois que o sujeito não é UHleleUlento essencial para se t.er uma
rela~ão jurídica, há centro de interesses t.utelados pelo ordenall1cnto jurídico.
Naves (2003) afirma que "Sempre há, na situação jurídica, un1 interesse que
se manifesta em comportamento. Esse é o elemento essencial da situação" .23 .A.
relação jurídica, segundo a teoria da situação jurídi.ca subjetiva defendida por
Pietro Perlingieri24 .é a relação entre situações subjetivas, ou seja, quando dois
ou mais centr<?s de interesses se relaciollalTI se tem a relação jurídica, não sen-
do necessária a presença de dois sujeitos. Vale ressaltar que um fato jurídico é
sempre 11m centro de interesses, já que ele cria, nl0difica, conserva ou extingl.le
direitos. Desta feita não e necessário o enquadra:mento dos direitos da perSOlla-
lidade COlno direitos subjetivos, o que reclama a existência de u~n objeto que
seja dife~ente de seus titular. Quando se trata de direitos da personalidade o qüe
.sé: ten1 são centros de interesses que são tutelados pelo ordenamento jurídico.

O que Pietro. Perlingieri25 argulnenta é que, .cau1.Oexistem situações juridi-
camente relevantes, mas que não tem um sujeit.o titular, é necessário que o di-
reito as proteja, portanto, não há que se falar que o sujeito é elemento essenCIal
da relação jurídica. Esta teoria se mostra satisfatória para respaldar as diversas
situações que ocorrem no mundo fático.

3. Os' OIREITOS DA PERSON'ALlDADE E A MOHTE

Os direitos da personalidade são enten.didos COll10 aqueles inerentes à pes-
soa humana, desta forma, com a morte há o fün desses direitos. Ante esse fato

21. MELLO,Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico - Plano da existência. 12. ed. São
Paulo: Saraiva, 2003.

22. Op. cit., p. 18.

23. Ide~, p. 17 e 18.
24. PERLINGIERI, Pietro. Op. cito
25. Idem.
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conlo conlpatibilizar a proteção dada há alguns aspec~os da personalidade de
uma pessoa que já Il1orreu, COlno faz, por exeJ;llplo, o parágrafo Ú11icodo art.
12 do CC/2002?26

Várias teorias tentalTI dar resposta ~ isso, apesar de q.ue insatisfatórias, unIa
vez que, atreladas à natureza jurídica dos direitos ,da pers~nalidade conlO direi-
to su'bjetivo tornam-se inC0111preellsíveis juridican1.el1te. Iodo direito subjetivo
l1ecessita de um sujeito que seja o seu titular, se a personalidade ternlina COlll

a Inorte, o que é tutelado pelo direito, uma vez que o titular desse direito já
l1ão existe?

Antônio Menezes Corcleiro27 cita três teorias que considera as filais releV3.11-
teso A.primeira deias é a teoria do prolollgarnento da personalidade, afirlnada
por Diogo Leite de Campos,28 que considera que a Inorte não extingue a perso-
11alidade por completo, ~lgumas facetas da person.alidacle 'continuaIn.'a existir
mesmo após a morte. A teoria esboçada por esse autor português não tem. apli-
cabilidade em nosso ordenamento jurídico, por vedação expressa do art. 6.° do
CC/2002.29 Ainda, essa teoria se torna inaplicável, por não ser possível COl"lCe-
her um direito sem um titular. "A pessoa é sempre destinatária ou beneficiária
.de regras, numa prerrogativa que o falecido não pode, infelizmente, ter". 30

A segunda teoria citada é a teoria da memória do. falecido como um bem au.tô-
nonlO, esboçada, no direito português, por Oliveira Ascensão31 e f:Ieinrich Ewald
Horster.32 Para ela a personalidade termina com a morte da pessoa natural, po-
rélu, surge unl novo bem jurídico a ser tutelado, qual seja, a memória. Neste caso
a memória seria u~ belTIjurídico autônomo. Essa teoria enc'ontra difi.culdades

26. "Art. .12. Pode-se exigir que cesse a alneaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e
reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções prevista en1 lei.
Parágrafo único. En1 se tratando de morto, terá legitilnação para requerer a medida
prevista neste artigo o cônjuge 'Sobrevivente, ou qualquer parente me linha reta, ou
colateral até o quarto grau."

27. CORDEIRO, Antonio Menezes. Tratado de direito civil português: parte geral. 2. ecL
Coimbra: Almedina, 2007. t lIl.

28. CAMPOS, Diogo Leite. Lições de direitos da personalidade. 2. ed. Lisboa: Policop, 1992.

29. "Art. 6.° A existência da pessoa natural termina com a morte; presume-se essa, quan-
to aos ausentes, em casos nos lei autoriza a abertura da sucessão definitiva."

30. CAMPOS, Diogo Leite. Op. cit., p. 515.
31. ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito civil - Teoria geraL 2. ed. Coimbra: Coimbra Ed.,

2000. vaI. I.
32. HORSTER, Heinrich Ewald. A parte geral do Código Civil português .. 2. ed. Lisboa:

Almedina, 1992.



37. Cu PIS, Adriano de. Os direitos da personalidade. Campinas: Romanajurídica, 2004.

38. Idem. p. 153-154.
39. SÁ,Maria de Fátima Freire de; NAVES, BruI).o Torquato de Oliveira. Op. cit., p. 76.

40. Idem, ibidem.
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de seu falecido luelubro. É sabido que os direitos da personalidade são aqueles
direitos inerentes ap ser. Ora, é possível se fala~ em direitos de persollaliclade
de terceiros? É COIllO se unIa pessoa usurpasse para si U111a verten~e da perso-
nalidade do outro. Essa teoria sustenta que a falnília, por ter sentiInelltos de,-,
afetos para com o morto, se sentiria afetada COIn qualqüer ofensa feita a ele.
Poréln, .neste norte, nãose teria um.a ofensa direta a personalidade do niorto,
ll1as sinl da família. Adriano de CUpiS37 sustenta que, COI11a 1110rte, se criaria
um direito novo.

"Com a morte da pesso~ o direito à inlageln atinge o seu fim. Deternlinadas
pessoas que se encontram em relação de parelltesco conl o extinto, têm direi-_.
to de ~onseiltir ou -não na reprodução, exposição ou vend4 do seu retrato e,
não consentÍlldo, pOdelTI intelltar as ações pertinentes. C .. ). Isto, naturallne~-
te, não significa que o direito à imageln se lhe transnlita, tuas siluplesmente
que aqueles parentes são' colocados elTI COlldiçôes de defender o sentinlento
de piedade que tenham pelodefullto.Trata-se, elU SUB.1a, de UlTI direito novo,
cOllferido a certos parentes depois da Inorte da pessoa. "38'

Con1.0 se vê, Adriano de Cupts (2004) defende o surgimento de UlTI novo
direito após a Inorte com o intuito de solucion.ar a fundalnentaçào da tutela
judici.ária. Sobre isso, assiln expõe Sá e Nave.s: "não podenlos concordar cain
o surgilnento de Ull1 novo direito porque, ao que parece, encontra-se despido
de qualquer conteúdo, criado, simplesI11ente, para satisfazer à fundalnentaçâo
ela tutela judiciária" .39

Posteriorluente, é apresentada a teoria de que há tão sornente reflexos post
lnorten1 dos direitos da personalidade, embora a personalidade não exista de
fato. Segundo essa teoria, é possível haver uma faceta da person.alidade seUl
que essa exista de fato. "Ao se dizer que há reflexos de direitos da personali-
dade C .. ), embora essa já n.ão mais exista, pressupõe-se que pode haver conse-
quêllcia SelTIcausa" .40

É~um tanto quanto ilógico se pensar em um efeito SelTI qlle exista algo que
lh.e tenha dado razão.: O que se quer afirmar é que essa teoria não se S1J~~~,enta,
U111avez que define possível a existência de reflexos da personalidade do Inor-
to, seIldo que a mesma se extinguiu COll1 a morte da pessoa natural. Essa teoria
se identifica com aquela anteriormente exposta, a teoria do prolongamento da

. t
I

33. CORDEIRO, Antonio Mt~nezes. Op. cito

34. Idern.
35. U,Art. 71 (Ofensa a pessoas já falecidas) 1. Os di rcitos de personalidade gozalTI igual-

luentc de proteção depois da Inorte do respecti.vo titular. 2. Telu legitilnidade, neste
caso, para requerer as providências previstas no n. 2 do artigo anterior o cônjuge
sobrevivo ou qualquer descendente, ascendente, innão, sobrinho ou herdeiro do fa-
lecido. 3. Se a ilicitude da ofensa resultar da falta de consentimento, só as p~ssoas que
o deverialn prestar têm legitin1idade, conjunta ou separadamente, para requerer as
providências a que o núnlero anterior se refere."

36. SÁ,Maria de Fátima Freire de; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira. Manual de biodíreito.
Belo Horizonte: Del Rey, 2009.

visto que seria Ull1 COlltra senso ter Uil1 direito sem UlTI titular, ou seja, quern seria
o titular da l11elnória violada? Não é possíve.l a tutela de U111 direito autôri.omo
segulldo a concepção clássica d,e relação jUlidica. Ainda, como aufeli.r a violação
a essa 111.enlória,Ulna vez que não 11á unl sujeito a ela correlato. COIUO se vê essa
teoria tenta resolver o problen1a proteção dada a UHl d.ireito de personalidade
seUl unl titular criando lllTI bell1 jurídico tutelado, 110vanlente, sem unl titular.

A terceira teoria trabalha C:0111 a idci.a da tutela post: rnorteln dos direitos da
,personali.dade e foi denolnillada por M.enezes Cordeiro33 de teoria do direito
dos.vivos. Essa teoria defende que <:llegitilnidade para se proteger ~ nlelIlória
dos 1110rtos passaria para os falnilia'res, tutela-se, portanto)' conforme Menezes
C.ordeir03Ll os direi.tos da persoIlalidade que o I110rto teria se vivo fosse. Essa
é a teoria basilar do direito português e guarda substrato nos arts. 71 e 72
do Código Civil Português.35 Assün corn.o na t.eoria da lnemórÍa do falecido
C01110belTI autôllonlo, n.essa teoria tambénl falta Ulll titular do direito tutelado,
portanto, ainda não se resolveu quelll é o titular do direito. Apesar de haver a
transferência de legjtill1~ção para a proteçã-o do direito, não é possível, nem se
,quer exigir UIna ~utela, pois o .direito está desguarnecido de UIll titular, isso na
concepção clássica de relação jurídica.

COIn o intuito de resolver,esta questão, Sá e Naves36 eSbOçalTI q:uatro teorias
que tentan.1 explicar os direitos de personalidade após á 1110rte. Esclarecenl que
essa divisão se faz por razões didáticas, sem que se tenh.a a pretensão de afirI.nar
a existê-ncia de correntes doutrinárias claras e belll definidas. Contudo, por
estarem atreladas a concepção clássica person.alista de. relação jurídica, não são
efetivas, ou seja, não solucionanl o problema da tutela post lnortenl dos direitos
de pe.rsonalidade.

A prinlcira. teoria apresentada é a de que não haveria UTIl direito da perso-
nalidade do 1110rto, l11as um direito da fanlília, atingida pela ofensa à memória
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personalidade, afirnlada por Diogo Leite de CalTI.pos.41O nosso ordenanlento
não peTInite tal teoria, posto que a person.alidade cessa com a Inorte da pessoa
natural, conforlne art. 6.° do 'CC/2002.42

A terceira teoria é a de que com a nl0rte se tl~ansmitiria a legitimidade pro-
cessual de 111edidas de proteção e preservação para a faluília do defunto. Nesse
sentido, assÍln afirn1a Caio Mario ela Silva Pereira:

"Não obstante Se.ll caráter persoIlalíssinlo, os direitos de personalidade
projetalu-se 11a fanTOíado ti.tular. Elll vida, somellte este tem o direito de ação
contra o transgressor. 1\10rto ele., t~l direito pode ser exercido por quenl- ao
. lne.smo '-esteja ligado pelos laços conjugais, de' união estável ou de pareIltesco.
Ao cônjuge supérstite, ao cOlnpanheiro, aos descendentes, aos ascendel1.tes e
aos colaterais até o quarto grau, trallsmÍte-se a Iegitínlatio para as lnedidas de
preservação e defesa da personalidade do defunto."43

Pois bell1, essa teoria afirlna que, com. a ITIOrteda pessoa natural, a família
teria a legitünidade processual. Mas sabe-se que o direito processual é tido
como adjetivo, ou seja, ele serve apenas como forma para a atuação ~do direito
material, sendo preciso, portanto, que se tenh.a UU1. direito material preexis-
tente. Essa teoria não sustenta un1a vez que afirma 11ão se referir ao direito
material propriame11te dito, ao que parece, tenta por fim.apenas a legitimidade
processual. POrélTI essa questão da legitÍ1natio já esta bem definida D.a n~ssa
legislação.44 .

COlno se vê, esta t.eoria não atingiu o cerne da questão, padecendo de efici-
ência. Assilll expõe Sá e Naves:

"Ora, recon11ecer à Jamília legitirnatio ad processurn implica~ no lnírlilllo, na
possibilidade de haver direitos eln questão. Se não há essa possibilidade fática,
não .h.averá tal legitinlação. E sabemos que apenas à pessoa pode se atribuir
direitos. Logo, se há a possibilidade judiciária de se discutir 'direitos', é porque
esses existclTI e alguém deve tê-los por titular. Se a titula ridade couber à falní-

41. CAMPOS,Diogo Leite. Op. cito

42. "ArL 6.0 A existência da pessoa natural termina com a morte; presume-se essa, quan-
to aos ausentes, em casos nos lei autoriza a abertura da sucessão definitiva."

43. PEREIRA, Caio Mári.o dÇl Silva. Instituições de direito civi1: introducão ao direito civil' teo-
ria geral do direito civi1. 20. ed. rev. e atual. por Maria Celina B~'din de Moraes. Rio de.
)anei~o: Forense, 2004. p. 243.

44. Art. 12, parágrafo único, do CC/2002: "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".

SUCESSÕES 191

lia, tropeçamos no problema da intransmissibilid~de dos direit.os da personali-
d~de, se a atribuirmos ao morto, estarelTIOSfalap.do de direitos subjetivos, cujo
'sujeito' não é mais pessoa."45

Por fiIU, é apresentada a teoria de que, CaIUa morte, 9 direito que antes era
de titularidade da pessoa, passa para a titularidade colettva já que haveria UI11

interesse público no impedilnento de ofellsas a aspectos que, aÍ11da que não
sejanl subjetivos, guarnecem a própria noção de ordem pública. Essa corrente
esta atrelada aos fenômenos recentes .que dotaram a atual Constituição da Re-
pública Federativa do Brasil de 1988, a qualidade de Constituição Cídadã_ O
que ocorreu é que o ordenan1ento preocupou elll proteger os direitos hUluanos
e fundamentais. pàra tanto, a carta magl1a se tornou extensa, a fi.Il1 de dispor
sobre diversos direitos e garantias fUlldamentais.

'COlTIO dito anteriorlnente na primeira teoria proposta por Sá e N~rves,46 é
sabido que os direitos da personalidade são aqueles direitos inerentes ao ser.
Ora, é possível se falar em direitos de personalidade de terceiros? Acredita-se
que não. A coletividade não pode usurpar uma vertente da personalidade de
outra pessoa. Um tanto q'uanto ilógico. É certo que é interesse da sociedade
proteger as faces da personalidade do Inorto, mas não quer dizer que esta se
torna a detentora do possível direito da personalidade existente.

Em um breve apanhado geral, tenlOS que as três teorias propostas por Atltô-
nio Menezes Cordeiro47 belTICOlno as quatro teorias proposta por Sá e.1'~aves4S
não conseguiram resolver o problema da tutela post mor tem dos direitos de per-
sonalidade. Essas teorias não lograram êxito já que estão presas à teoria clássi-
ca subjetiva de relação jurídica. Para que se dê uma respósta a tal problelna, é
preciso se pensar na teoria de relação jurídica proposta por Pietto Perli'ngieri,i+9

qual seja, a Situação Jurídico S.ubjetiva.

Conforme visto anteriormente, existem situações/fatos que sao tuteladas
pelo ordenamento jurídiço devido sua relevância, pore~,. são desguarn:ecidas
de UlTI.titular. Esse é .0 caso da tutela post morten1 dos direitos. da::pc-rso-nai"üla-
de. Com a morte da"pessoa natural cessa a personalidade, 'porém sobrevivetn
algumas produções do titular e há o interesse de se tutelar juridicamen.te tal

45. SÁ, Maria de Fátima Freire de. NAVES,Bruno Torquato de Oliveira. Op. cit., p. 77 ..

46. Idem.
47. CORDEIRO, Antonio Menezes. Op. cit.

48. SÁ, Maria de Fátima Freire de; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira. Op. cito

49. PERUNGIERI, Pietro. Op. cito
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situação. Portanto, os aspectos da persollali-dade que se ll1.an.télTl após a ~n,orte
fiaur~111 eln U1U centro de interesse.
b

COll1 a era digital, é possível se criar certas produções que, por estareln l1a

cloud C0J11PUtillg,50 irão sobreviver, ou seja, não deixarão ele existir juntamente
COl11 a pessoa que a deu origeul. São verdadeiros centro de interesses" que po-
derão participar de situaçôes jurídicas,

4.. A ERA DIGITAL

A sociedade veln sofreo,do gral1des nludanças a partir: da -s~'cLl1ização do
co~putador e da Internet, o que. 111Uitosden.olninanl. de sociedade da 1.nfOrnla-
ção. Ill1agine que, em U1TI passado relativamente recente, para que se tivesse
acesso a Ull1 fato relevallte para a sociedade era necessária a b-usca dessa in-
formação ell1 algum jor11al, revista, livro, entre outros. Para' exenlplificar, se
.o fato aconteceu hoje, seria l1.ot.íciado jornal de aman11ã. Hoje,. os fatos são
publicados instantaneamente l1a rede mundial. de computadores, com acesso'
a qualquer pessoa, el11 qualq'uer lugar no mundo que tenha acesso a Internet,
seJ~ através de um computador, seja através de um celular, clltre,outros.

Em uma breve notícia 11istórica, sabe-se que a Int.ernet é fruto da guerra fria.
Noticia-sesI que' em 1969 o Departaluen.to de Defesa Nort.e an1erican,o pe11sou'
em criar UIU sistema para se prot~gér de um ataque nuclear russo. Pensou-se
que era necessária a criação de um,a sé.rie de redes à longa distâllcia interli-
gadas, para, caso un1.a cidade viesse a sofrer um ataque, essa Ilão perdesse a
comunicação com as demais. Desta forma, foram criadas pequenas redes locais
(LAN - L;caI Area Net'worh) posicionatlas em lugares estratégicos den.tro dos
Estados U11idos e coligad.as por ll1eio de rede de teleco:m,uni.cações geográficas
(WAN - Wide Area Networh).

No ano ele 1973 o centro de pesquisa avallçada da lJniversidade da. Cali-
fó rlTia , registrou o protocolo de transrnissãolprotocolo Internet, código que
perm.itiu que as diversas redes i'nco111patívei.spudessem se C0111Ul11Car entre si.

50. Tradução: computação elTInuvem, Cloud c0111putingé o armazenamento de dados na
rede mundial de computadores, a Internet. Por meio deste artifício, os dados armaze-
nados em unl servidor poderão ser acessados de qualquer lugar e a qualquer tempo. ,
Não há prazo de validade para tal armazenamento, não há tenno nem condição re-
solutiva. O acesso a cloud conlputil1g tem os mesmos requisitos de acesso à Internet,
portanto pode ser feito a partir de qualquer dispositivo que tenha acesso à rede.

51. PAESANI, Liliana Minardi. Direito e internet. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2012.
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A, popularização da internet COll10 un1 111eio de cOlllunicação eUl n1.assa veio
com o World Wide Web (yvww) - a rede lTIundial, l1ascida eln 1989 ein Ge-
nebra. Essa ferramenta pernlitiu que o usuário pudesse ter acesso aos nlais - ,
variados serviços- textos, ilnagens, sons - de forula mais fácil, ou seja, sem a
necessidad~ de conhecer inúmeros pr~tocolos de acesso~ pasta Ull1 eli'el<.

Hoje, a Interl1et interliga .as pessoas e proporciona acesso a diversas infor-
111açÕeS,além, de clinlinuir toda a distâllcia de lugar e ten1po.52 '

Alvin Tofler,53 em 1970, prenunciava o surgimento da sociedade da infor-
Itlação. Para ele, nessa sociedade terían10S dois relógios ,- o analógico e' o di-
gital. No analógico, seguiríalTIOS o mundo, físico, 24 horas, 7 'dias por selnana . .-
No digital, esse espaço de tenlpo seria ilimitado, nele os participantes, cada vez,
ma.is, executariam mais tarefas, acessaria111 mais informações. Vivemos essa
realidade, a infoflnação é ,um bem precioso, mas não só ela, e sim ela aliada a
velocidade de seu acesso.

4.1 O direito e os novos desafios face a era digital

o direito, elTIUlna visão siluples, surge para regular os fatos relevantes para
uma deterlninada sociedade. Assinl, para que UlTI fato se torne jurídico, ou
seja, passe a pertencer ao mundo jurídico é necessário que o fato Inaterial,
ou jurídico, se encaixe nas normas genéricas já impostas pelo Estado. Assim,'
para que haja fato jurídico é necessária a incidência da norIna jurídica no fato
material, jurisdicizando-o ..

-Diante disso, a grande instabilidade do direito, segundo Hans Kelsen,54 é
justamente a tensão entre a jurisdicização dos fatos TI.aturais e a realidade social
qu'e está em constante evolução e lll'Lltabilidade.

Compete ao poder legislativo filtrar os valores da sociedade editando nor-
mas. Para que essas normas sejàm efetivas elas devenl refletir a ~ealidade social
a qual estão inseridas. Efetiva é aquela norma que é observada" e "'cu1tllJrida
pelos diversos grupo~.soc~ais aos quais a narIna é dirig'ida. A adaptaçao à mu-
dança é uma exigência de sobrevivência da própria norma - esse é o desafio
inserido pela sociedade da era digital.

Diante dessa nova realidade o direito sofre transformações em todas as suas
áreas; Mais 'quais são os maiores desafios? "Garantir a privacidade, proteção

52. Idem.

53. PINHEIRO,Patrícia Peck. Direito digital. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

54. KELSEN~ Hans. Teoria pura do direito. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006.



55. PINHEiRO, Patrícia Peck. Opa cit., p. 71.
56. Disponível em: [www.bluebus.com.br/esse-infografico-mostra-o-quanto-a-intemet-

-lnudou-nos-ultÍmos-lO-anos-veja/] .
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Segundo reportagem veiculada noJornal Estado de Minas no dia 12.04~2012
"lllorrer nos dias de hoje ~ão significa mais cair no esq~!eci.mento".57 A Inter~
net, atualmente, proporciona uma série de serviços após, a morte, tais como
homenagens, cartões de aniversá~ios a sereln enviados por e-mail mesmo após
a nl0rtedo usuário aos seus entes queridos, entre outros. É uma nova forma de
viver e deve ser refletida, portanto, o que será feito com as fotos, redes sociais,
blogs, contas de e-mail, ent.re outros após a morte do usuário.

Quer-se refletir que lnesmo após a Dlorte do usuário, há cel1tro de interesses
que deverão ser tutelados pelo direito, tal qual os direitos da personalidáde. Já
existem mecanismos q.ue visam a interação do usuário meSlTIO aros a sua mor-
te~Mecanjsmos como um último post em Uln blog'l UIna última atualização em:
Ulll perfil, unl últilTIO twitter., entre outros. O desafio que se põe é a imortalida"':
de de tais arquivos, que mesmo após a morte ou,um último post, contin~arão
disponíveis a acesso TI,a rede.

,B~u,?:9,~a~pie.r.en1. seu blog postou os segui:ntes questionamentos que po-
dem' adVir d.essa situação: '.,.

. ('- Os fanli1iares teriam o dir~ito de solicitar o afastam_ento do sigilo do email
ou rede social de uma pessoa para comunicar aos amigos o falecimento desta.?

- Tal fato violaria os direitos da personalidade da pessoa 'morta, tais como a
privacidade, e Í!1timidade'? Neste sentido, vc (sic) se incomodaria com tal fato?

- Poderia haver no testamento uma autorização para quebra das senhas de -
Internet, para que pessoas ali designadas tivessem acesso, às contas!. de redes
sociais, blogs, etc., e as encerrassem após a morte d.o usuário?

SUCESSÕES

57. ~HERANÇA DIGITAL. Estado de Minas: caderno de informática. Belo Horizonte, 12.04.2012.

5. TESTAMENTO DIGITAL

load.ilegal d.e.músicas e vídeos, conhecida COlnopirataria. Tal prática acabou
por íev:oluciqnar o Inundo da arte. Hoje, é comum entre os artistas realizarem
lançamento de músicas/vídéos na Internet e disponibilizarem seu download
gr~tuito.

Vale ress4ltar, ainda, que COIU o aumento da velocidade e do uso diário da
Interne~, aUluentoll-se a exposição de fotos pessoais, posts eln redes sociais,
dentre outros. Além de que hoje até nos celulares se teln Internet de alta ve-
locidade, sendo possível o compartilhamento instantâneo de sua vida na rede
mundial de computadores.

-~,.' .. ', /.~-~'\"1'
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ao direito autoral~ direito de Írnage'm, de propriedade intelectual, royalties,
segurança da informação, acordos e par~erias estratégicas, .processos contra
hackers, segurança digital, concorrência desleal, plágio, sabotagem, e muito
mais".55 O direito digital deve dar respostas a esses novos anseios.
Apesar da grande transformação operada na sociedade na era digital, não há

a necessidade da criação de um novo ramo do direito - o direito digital. Mas
o qlle há é a necessidade de os diversos ramos .do direito darem resposta aos
novos anseios sociais_ Assim, as peculiaridades que a Intemet pode trazer de-
v~ni ser tratadas de.ummodo especial dentro do ramo de direito,'ao qual afeta.
Essas repostas podem ser dadas pelos princípios, pelos conceitos abertos, pelas
cláusulas gerais, que conseguem' acompanhar em tempo real as transfornlações
operadas na sociedade, uma vez que a atividade legislativa, na era da informa-
ção, não consegue acompanhar as mudal).ças tecnológicas.
Como dito, a Internet mudou a sociedade. É certo que a própria Intemet

também cresceu bastante. Com o avanço do tempo aumenta-se a acessibili-
,dade a este dispositivo: Para nlostrar esse avanço, o site Blue Bluss6 fez um
-gráfico m.ostrando as mudanças D.a Intemetdesde 2002. Naquele ano, eram
569 nlilhões de usuários (9,1°.,6da população mundial), em 10 anos esse núm.e-
ro praticamente quadruplicou,-sllbindo para 2,27 bilhões (33°1b da população
mundial). Antes se usava aproxilnadamente 46 minutos de Intemet por dia,
atualmente se utiliza 4 horas. O nÚlnero de sites subiu, cerca de 18.500olb, de 3
milhões para 555 milhões de sites.

Eln 2002, um navegador dominava o mercado, era detentor de q'uase 95°,6
do mesmo, hoje está mais.difundido~ existem diversos navegadores de Inter-
net, três deles são os niaiores e h,á certo equilíbrio entre eles. o que ajudou a
difundir estes números foi a velocidade do acesso, antigamente, para baixar
uma música se levava'.aproximadarn.ente 12 minutos, hoje se gasta poucos se- '
gundos. As páginas se carregam rapidamente, cerca de 6 segundos, antes se
levava nlai::;.de 16 segundos.
Em se tratando de redes sociai.s também houve um aumento nos dados,

antes a primeira e maior rede social, a Friendster, tinha 3 milhões de usuá-
rios. Hoje o Facebook, maior rede social do momento, conta: com mais de 900
milhões de usuários. Vale ressaltar também que com o aumento do nú'mero,
de usuário e do uso da Intemet, difundiram-se práticas ilícitas, como o àown-
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65. Disponível em: [wwvv.falecidosnobrasiLorg.brl.
,66. Disponível em: [www.pgmsite.com.br].

Observe que todas as hipóteses ventiladas pelos servidores pern1itenl que
um ,terceiro, representante ou não do lTIOrto, conforlne 'o caso, possa solicitar
a retirada dos arquivos pe~soais dele. Acontece que, pelo exposto até agora, o
morto 11ãopossui persollalidade, filas i?so 11ãoimplica qve não haja um cen-
tro de interesses a ser tutelado pelo ordenamento jurídico .. Assim, é que a in.
timidade, privaci.dade" imagem, honra, delltre outros, dada a sua relevância
jurídica, meSlno após a lnorte, são tutelados pelo ordenalnento jurídico. Não
se quer afirmar, como outrora, que haja UIU direito autônomo, desprovido de
um titular, ou mesnlO, Ulll reflexo da persollalidaqe do l1l0rto, já q~e esses
conceitos estão atrelados à concepção clássica personalista de relação jurídica.
CaIU a morte extingue-se a personalidade jurídica, não se podendo falar em
unl direito do morto. Ainda, não se pode argunlentar acerca de um reflexo da
personalidade, UUla vez que se estaria adluitindo a existência de um diréito
sem um titular. O modelo Jurídico aqui .adotado é o da relaçãojurídica COU10 a
corelaçãó entre situações jurídicas subjetivas. Para tantb não é necessário que
haja unl titular de Uln direito para a proteção jurídica de determinado interesse
relevante para o direito. A relação jurídica estabelecida não é entre dois sujei-
tos, detentores de direitos subjetivos, m,as sÍln entre situações jurídicas, que
não pressupõe a existêl1cia de sujeitos, mas sim, de centros de interesses. Desta
fafIna, após a morte, meSIT10que não 11ajaUlTI direito subjetivo do morto a ser
protegido pelo direito, há Uln centro de i.nteresse a ser tutelado, ou seja, uma
não lib~rdade Ül1posta a todos de respeitar, por exemplo, a imagem, privacida-
de, honra, entre outros.'

É certo que se houver a prévia autorização' do ,morto para a retirada ou
manutenção dos arquivos virtuais, esses podem ser requeridos pelos represen-
tantes legais do morto, ou do seu espólio, ou~ ainda, por quem aquele houver
indicado. É o que já vem acontecendo em alguns cartórios, que, vez por outra,
são consultados da possibilidade de .se fazer UlTI testamento com senhas de
contas de e-mail, redes sociais, entre outros,

Existem sítes exclusJvamente voltados para oferecer serviços de pesquisa dos
arquivos digitais do morto. No Brasil destacam-se dois exempJos, quais sejalu, o
"Cadastro Nacional de Falecídos"65 e o "Profiles de Gente Morta - PGM" .66

O Cadastro Nacional de falecidos é uma espécie de cemitério virtual, no
,qual, é possível pesquisar brasileiros que já morreram. Existem detalhes a res-
peito da idade, data da morte, velório e sepultalnento. É oferecido também um
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58. ZAMPIER, Bruno. Internet posttnorten1. Disponível eln: [www.brunozampier.com.br/
site/20l1/08/internet-post-:morternJ]. Acesso em.: 18.08.2012.

S9. I-IERANÇA Dl.G1TAL Op. cito

60. Site de relacionamento social.

61. HERANÇA DIGITAL. Op. cito

62. Microblog digital.
63. HERANÇA DIGITAL Op. cito

64. Idem.

_ MeSlTIOsem esta autorização testalnentária, os parentes poderianl so~icitar
elUjuízo o afastáll1c11to do sigilo das sen.b.as elas COlltas utilizadas pelo falecido,
a filn de se colocar Uln fim nestas?"58

Assinl qUe.stiolla-sc se os representantes elo espólio ou parentes do morto
podenl solicitar a retirada desses arquivos da Interl1ct, se podenl restringir o
acesso a deterulin.adas pessoas a esses arquivos digitais, se podem ter acesso à
conta de e-rnai1 elo falecido, se há a possilJilidade de violação da intinlidade ou
cJaprivacidade daquela pessoa que já 1110rreU elD. razão dos arquivos disponíveis
lIa 'rede, se é possível deixar e111 Ulll testanlcllto aULorizalldo a quebra de senhas
de suas contas na IntcIMnet, entre outras. l_onge de tentar dar Ulna respos'ta de-
finitiva a tão cOlnplex.as perguntas, para se apagar U111 COllteúdo virtual de Ulna
conta cujo titular já morreu cada rede social adota um padrão de conduta.

O Face1Jo'ol?s9 permite a retirada do perfil do ar ou que se transfornle eln um
111elnOrial,luas para isso é necessário que o req uerÍ.n1.ento seja fei.to por UlTI, re-
presentallte legal do falecido ou do seu espólio. Caso a con.ta seja transformada
eUl um n1elTIorial, somellte os amigos terão acesso. Tal medida visa preservar
o centro de iluputação de interesse que surge após a Inorte do usuário, como
por exel11plo, a sua imagem ..

No Orhut60 é preciso preellch.er um forululârio e anexar a certidão de óbito. do
usuário, porém não se exige a cOl1lprovação de parentesco ou representação legal.61

No lwittef..62 para remover U1TI perfil ele 'qrTI, usuário falecido é preciso que
o requerellte comprove o grau de parentesco com o falecido ou que seja res-
ponsável pelo espólio, aléln disso, é preciso apresen.tar diversos documentos,
dentre eles a certidão de óbito do usuário.63

.Para acessar a conta de e-mail. elo C;oogle64 cujo usuário é falecido exige-se
que.Q representante legal envi.e diversos docu[nentos, dentre eles a certidão de
óbito. Contudo esse procedinlento só é fci~o çrn caso~ raros, dep~isde unla.111i-
nuciósél análise elo servidor, que úlfórúlLl q.üc opTocediíneP.10Ser~'dem'orado.
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a concepção clássica personalista de relação jurídica, de Ulll direito sem titular.
Para tanto a ideia de relação jurídica como a correlaçãq de situações jurídicas.
consegue dar tal resposta. Há centro de interesses que ~evem ser tutelados pelo
ordenan1ento jurídico e estes compões. a situação jurídica, o ql.le dá resposta à
ofensa de arquivos digitais deixados pelo morto. .

COln o adven.to da Internet é possível que alguns arquivos da pess'oa, mesmo
após a sua nl0rte, sobrevivam e fiquem disponíveis a todos. Nos líltimos allOS

o uso da Internet se intensificou. Em decorrência disso aumentou o número
de arquivos digi.tais disponíveis para acesso. Como dito, tais arquivos possu~nl
relevância jurídica .e é interessante que o titular desses arquivos manifeste o
seu interesse sobre o futuro de sua produção digital. O que se q,uer dizer é que
é relevante se fazer um testamento digital. Os arquivos digit~is após a morte do .
indivíduo são situaçõesj~rídicasa serem tuteladas pelo ordenatnento, dado os
centros de interesses que podem compor, como, por t;xemplo, direitos auto-
rais, intiinidade, privacidade, honra, entre Ol.ltros." '

Sabe-se que a personalidade se extingue COll1 a morte, porém, com o adven-
to da Internet, os arquivos digitais sobrevivem. Como visto, esses arq1;livos têm
relevância jurídica e devem ser tutelados p.ela ordenamento jurídico. Questio-
na-se, uma vez ofendidos tais arquivos, haverià direitos da personalidade do ,-
morto a serem tutelados? Como se demonstrou, não é possível falar,.segundo

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

espaço para homenagear o morto, nele é possível se colocar fotos e vídeos cor-
relacionados côm ele. Há ainda remissão do perfil de rede social que. o lllorto
possuía. Existe a possibilidade de se ellviar e-nlails para os amigos da pessoa
falecida. Esse síte conta com cOlltribuições de cartórios e funerárias qlle sem
au~orização do lllOrto ou de algunl representante., ellv1am dados do óbito. Eln
todos os casos é enviado o nOlTI.e cOlnpleto e a data do falecilnento. Existindo
ainda a possibilidade de se requerer a certidão de óbito.

O outro site relacionado, "Profiles de Gente Morta", é U111a comunidade
q~e reune pessoas Íllteressadas' pela luorte. Neste site estão cadastrados perfis
d~ pessoas mortas~ atualmente, são ln~:lisde 15.000 profiles. Os interesses dos
membros dessa cOlTIunídade são de investigar as causas da lTIOrte, aléln dos
gostos pessoais do falecido. É possível fazer busca por nOll1.e, causa da morte
ou pela identificação do perfil.

É certo que essa problemática é de extren1.a importância para a atual socie-
dade, visto que muito se produz virtualmente. A grande questão é que estes
arquivos digitais são de extrema relevâl1cia, para tanto, deve-se preocupar COIU

o futuro de tal produção.
A Internet cria algo que só era imaginável em. filmes de ficção cierltífica,

conl0,por exemplo, a sensação de iInortalidade. Na antiguidade acreditava-se
que pàra se tornar Ínl0rtal era necessário se tornar um herói, um grande guerrei- ,
ro, uma vez que seria lembrado 11a posteridacle. Após, acreditou'~5e ser possível a
sensação de imortalidade àquele que deixou uma con.tribuição escrita, elTl algum
livro, por exemplo. Hoje, a sensação de ÍlTIortalidade por ser vivida por qualquer
um. Não há esquecÍII!entona InterIlet, tudQ o que for publicado, infoTluações,
twitters, post em redes sociais, fotos, currículo, ficarão expostos lneSlllO após a

-morte do u.suári6~ Não há um prazo de validade para esses documentos. Eles
peÍmaneceralTI até que seja solicitada a sua retirada. AssÍln é a Televância jurídica
do testamento digital. É preciso se preocupar com o destino dos arquivos digi-
tai.s após a morte do indivíduo. Trata-se de uma situação jurídica a ser tutelada
pelo ordenamento, dado os centros de interesses que podem com'por) como, por
exemplo, direitos autorais., intimidade, privacidade, honra, entre outros.
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