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“Filho, se tens posses, faze o bem a ti mesmo e apresenta dignas ofertas a Deus. Lembra-te 

que a morte não tarda: é um decreto do Abismo, que não te foi revelado e é decreto também 

deste mundo: é forçoso morrer. Antes da morte, faze o bem ao teu amigo e segundo tuas 

posses, estende-lhe a mão. Não te prives do bem de um dia, e não deixes perder nenhuma 

parcela de um bom desejo. Acaso deixarás para os outros os bens adquiridos com esforço e 

fruto dos teus trabalhos, para divisão da herança? Dá e recebe, e alegra a ti mesmo, pratica a 

justiça antes da morte, porque não há mais oportunidade, no Abismo, de procurar o prazer.” 

(Eclesiástico, 14, 11-17) 



RESUMO 

 

O presente estudo volta-se à reflexão acerca da sucessão causa mortis de dados armazenados 

na Cloud Computing, buscando traçar alternativas jurídicas para, em caso de morte, permitir 

ou, ainda, vedar o acesso pelos herdeiros aos dados do falecido. Nesse sentido, no primeiro 

capítulo, estudou-se a Cloud Computing como meio hodierno de armazenamento de dados, 

reprisando os demais que se apresentaram ao longo da história, bem como a relação 

estabelecida entre a Sociedade da Informação e o Direito, analisando a posição não-

intervencionista e, posteriormente, a intervencionista. No segundo capítulo, analisou-se o 

conceito de pessoa humana, na história, e o direito de privacidade, este como critério 

norteador para a pesquisa. No terceiro capítulo, apresentou-se a evolução do Direito das 

Sucessões da pré-história à denominada sucessão telemática, tendo sido reconhecido o direito 

de privacidade póstumo, inclusive, tratando-se de direito autônomo, em relação aos interesses 

dos herdeiros. No quarto capítulo, enfrentou-se a lege lata e se projetou a lege ferenda, acerca 

da sucessão telemática na Cloud Computing, com a observância do direito de privacidade. 

Finalizou-se o capítulo com o estudo de casos, aplicando-se a construção teórica realizada às 

hipóteses. O método de abordagem foi o dedutivo, de uma perspectiva geral para a particular, 

do teórico ao concreto, valendo-se do método histórico. A fundamentação teórica decorreu de 

pesquisa doutrinária nacional e estrangeira e, neste ponto, em especial, estadunidense e 

europeia. A partir do estudo, pôde-se verificar as seguintes conclusões específicas: a 

possibilidade de promover a defesa do direito de privacidade póstumo, independentemente da 

existência de sujeito, em decorrência de direitos fundamentais, estendendo o direito de 

privacidade para após a morte; a limitação de acesso aos herdeiros a dados de cunho 

personalíssimo, que atinjam a privacidade do falecido, mesmo em desfavor de seus herdeiros, 

podendo ser possível estabelecer regulamentação que imponha vedação ou mesmo acesso aos 

dados armazenados na Cloud Computing; a intervenção do Estado, no sentido de determinar a 

inserção de cláusulas contratuais aos provedores de conteúdo que desenvolvam meios para 

que a vontade presumida ou expressa do falecido venha a ser observada, seja no sentido de 

transmitir dados, chegando a quem de direito; ou, ainda, caso contrário, haja, em 

determinadas hipóteses, a incomunicabilidade dos dados, em desfavor de seus herdeiros; 

diante da lege lata, no particular, da morte e a Cloud Computing, o acesso aos dados aos 

herdeiros dar-se-ia, em caso de autorização expressa ou, ainda, no caso de sucessão, em que 

haveria a busca pela vontade expressa do usuário falecido (sucessão testamentária) ou 

presumida (sucessão legal) que, de qualquer maneira, deverá ser respeitado o direito de 

privacidade póstumo, inclusive, como espécie do direito de esquecimento, póstumo, como 

critério para acesso aos dados; em caso de inobservância pelos provedores de conteúdo do 

acima referido, poderão sofrer sanções, a teor do artigo 12 da Lei 12.965/2014, o Marco Civil 

da Internet, sendo que o provedor de conteúdo poderá, inclusive, sofrer advertência, 

suspensão ou mesmo proibição de atividades no país.  

 

Palavras-chave: Cloud Computing; Privacidade; Direitos Sucessórios. 

 

 



ABSTRACT 

 

This study intends to reflect on death succession of data stored in the Cloud Computing, 

aiming at describing legal alternatives to, in case of death, allow or even seal the access by the 

heirs to the deceased’s data. Thus, in the first chapter, it was studied the Cloud Computing as 

today’s data storage means, reprising the others that appeared throughout history, as well as 

the relation between the Information Society and the Law, analyzing the non- interventionist 

position and subsequently the interventionist. In the second chapter, it was analyzed the 

concept of human person in history and the right to privacy, this criterion as a guide for the 

research. In the third chapter, it was presented the evolution of the Law of Succession from 

prehistory to the so called telematics succession, having been recognized the right to 

posthumous privacy also with regard to the interests of the heirs in the case of autonomous 

right. In the fourth chapter, the lex lata was faced and a lex ferenda was proposed regarding 

telematics succession in Cloud Computing, with the observance of the privacy law. The 

chapter was ended with case studies, applying the theoretical construction carried out to the 

hypotheses. The method of approach was deductive, from a general perspective to a particular 

one, from the theoretical to the concrete, making use of the historical method. The theoretical 

basis resulted from domestic and foreign doctrinal research and, at this point, especially 

American and European. From the study, the following conclusions were drawn: the 

possibility of promoting the defense of the right of posthumous privacy regardless the 

existence of the subject because of fundamental rights, extending the right to privacy after 

death; the limitation on the access by the heirs to very personal data, which might harm the 

deceased’s privacy, even to the detriment of their heirs, being it possible to establish rules that 

impose sealing, or even access to data stored in the Cloud Computing; the State intervention 

in order to determine the insertion of contractual clauses on content providers to develop 

means for the deceased’s presumed or expressed will to be observed either in order to transmit 

data to the rightful owner or, otherwise, if there is in some circumstances the 

incommunicability of data to the detriment of the heirs before the lex lata, especially 

regarding death and Cloud Computing, the data access to the heirs would be possible in the 

event of express authorization, or even in the case of succession, when there would be the 

search for the deceased user’s expressed (testamentary succession) or presumed will (legal 

succession), which, in any case, it must be respected the right of posthumous privacy even as 

a species of the right to forgetfulness, posthumously as a criterion for data access; in case of 

disregard by the content providers above mentioned, they might face sanctions according to 

Law 12.965/2014, Article 12 from the Marco Civil da Internet, the content provider may 

suffer warning, suspension or even prohibition of activities in the country. 

 

Keywords: Cloud Computing, Privacy, Succession Rights. 
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RÉSUMÉ 

 

La présente étude se penche sur une réflexion à propos de la succession causa mortis de 

données sauvegardées à la Cloud Computing, en cherchant à délimiter les options juridiques 

pour, en cas de mort, permettre ou, encore, interdire, l’accès des héritiers aux données du 

décédé. Dans ce sens, dans le premier chapitre, nous avons étudié la Cloud Computing comme 

un moyen contemporain de stockage de données en reprenant les autres moyens qui se sont 

présentés tout au long de l’histoire, tout comme le rapport établi entre la Société de 

l’Information et le Droit, en analysant la position non-interventionniste et, puis, 

interventionniste. Dans le deuxième chapitre, nous avons analysé le concept de personne 

humaine, dans l’histoire, et le droit de la vie privée, celui-ci comme un critère qui dirige notre 

recherche. Dans le troisième chapitre,  nous avons présenté l’évolution du Droit de 

Successions de la préhistoire à ce qu’on appelle succession télématique, lorsqu’il a été 

reconnu le droit de la vie privée posthume, y compris s’il s’agit de droit autonome para 

rapport aux intérêts des héritiers. Dans le quatrième chapitre, nous avons envisagé la lege lata 

et nous avons projeté la lege ferenda autour de la succession télématique à la Cloud 

Computing, accompagné de l’observance du droit de la vie privée. Le chapitre se termine par 

une étude de cas où nous faisons usage de la construction théorique réalisée sur les 

hypothèses. La démarche a été la déductive, d’une perspective générale au particulier, du 

théorique au concret, nous servant de la méthode historique. Le fondement théorique résulte 

d’une recherche doctrinaire nationale et étrangère et, à ce sujet, notamment américaine et 

européenne. À partir de l’étude, nous avons pu vérifier les conclusions spécifiques suivantes : 

la possibilité de promouvoir la défense du droit de la vie privée posthume, indépendamment 

de l’existence de sujet, en raison de droits fondamentaux, poussant la valeur du droit de la vie 

privée après la mort ; la limitation d’accès aux héritiers à des données d’une teneur très 

personnelle qui atteignent la vie privée du décédé, même si cela soit défavorable aux héritiers, 

ce qui permet la possibilité d’établir une réglementation qui impose l’interdit, ou même, 

l’accès aux données sauvegardées à la Cloud Computing;  l’intervention de l’État, dans le sens 

de déterminer l’insertion de clausules contractuelles aux fournisseurs de contenu qui 

développent des moyens pour que la volonté présumée ou exprimée du décédé soit observée, 

soit dans le sens de transmettre des données, arrivant à ceux qui ont le droit ; soit, encore, le 

cas échéant,  s’il y a, dans des hypothèses déterminées, l’incommunicabilité des données, ce 

qui serait défavorable aux héritiers; selon la lege lata, particulièrement, de la mort et la Cloud 

Computing, l’accès aux données aux héritiers aurait lieu, au cas où il y a une autorisation 

expresse, ou, encore, au cas de succession, où il y aurait la quête de la volonté exprimée de 

l’usager décédé (succession testamentaire) ou présumée (succession légale) que, de toute 

façon, devra être respectée le droit de la vie privée posthume, y compris, comme sorte de droit 

d’oubli, posthume, comme critère à l’accès aux données ; au cas où il y a de l’inobservance de 

la part des fournisseurs de contenu dudit ci-dessus, ils pourront subir des sanctions, selon 

l’article 12 de la Loi 12.965/2014, le Marco Civil da Internet, où le fournisseur de contenu 

pourra même subir un avis, une suspension ou même une interdiction d’activités dans le pays.   

 

Mots-clés : Cloud Computing ; Vie privée, Droits de Succession.    
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INTRODUÇÃO 

 

Volta-se o presente estudo à sucessão causa mortis de dados armazenados na Cloud 

Computing, tendo o direito de privacidade como critério norteador para acesso ou vedação aos 

herdeiros. Quotidianamente, fatos que compõem a existência humana migram do mundo 

físico para o virtual, incrementando, progressivamente, este universo: a espera pela 

correspondência, que levava meses, dependendo da distância, foi substituída pela 

imediatidade da resposta do correio eletrônico; os textos, os livros, as músicas que, 

materialmente, compunham um acervo volumoso, ocupando espaço físico para a organização 

passam a ser, progressivamente, digitalmente armazenados; as agendas, os diários, enfim, as 

informações passam do papel ao bit. 

Assim, os documentos não são mais exclusivamente arquivados em pastas suspensas, 

em armários acinzentados, no fundo das repartições ou mesmo nos escritórios. Essa nova 

realidade passa a ser on-line, sendo que os documentos, que trazem consigo os mais variados 

dados, deixam de ser engavetados, arquivados fisicamente, empilhados, para serem 

digitalmente conservados. Na Cloud Computing, opera-se o armazenamento de dados, com 

possibilidade de guardar documentos ou conteúdo em servidores remotos, podendo estes 

serem acessados por inúmeras redes ou usuários1, permitindo a utilização, em qualquer lugar, 

de aplicações via Internet.2  

Justifica-se o presente trabalho a partir do crescimento das experiências humanas no 

mundo digital uma vez que, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), em pesquisa datada de 2013, constatou-se o progressivo aumento da utilização da 

internet que, entre 2005 e 2011, teve um incremento de 31,9 (trinta e um vírgula nove) 

milhões de pessoas, no ano de 2005, para 77 (setenta e sete) milhões, em 2011.3 Quanto à 

Cloud Computing, o setor movimentou US$ 257 (duzentos e cinquenta e sete) milhões de 

                                                           
1 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, Kindle 

Edition, posição 596. A tradução de “cloud computing” para a língua portuguesa é computação nas nuvens. 
2 VELTE, Anthony T.; VELTE, Toby J.; ELSENPETER, Roberta. Cloud computing: computação em nuvem, 

uma abordagem prática. Tradução de Gabriela Mei. Rio de Janeiro: Alta Books, 2012, p. 4. 
3 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. PNAD 2011: acesso à internet e posse de 

telefone móvel celular para uso pessoal. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000012962305122013234016242127.pd

f>. Acesso em: 14 dez. 2014. 
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dólares, em 2013, sendo previsto o seu incremento para US$ 798 (setecentos e noventa e oito) 

milhões de dólares, nos anos que seguem.4   

Ocorre que, com o grandioso número de usuários, seres humanos que estão sujeitos à 

morte, há a preocupação com o destino destes dados após o falecimento de pessoas utentes da 

internet e, por conseguinte, consumidoras de serviços de armazenamento nas nuvens. Para 

demonstrar a atualidade e importância do estudo, saliente-se a notícia do Jornal Zero Hora 

denominada “Veja o que acontece com os perfis nas redes sociais quando uma pessoa morre”5 

que, como se analisará oportunamente, arrolou diferentes soluções pelos provedores de 

conteúdo quanto ao destino dos dados por ocasião do óbito de seus usuários. 

De tal arte, buscar-se-á responder os seguintes questionamentos: O Direito de 

Privacidade estende-se Post Mortem e é critério para acesso ou mesmo vedação aos próprios 

herdeiros aos dados havidos na Cloud Computing? Deve ser inserido em nível legislativo, seja 

no Código Civil, no âmbito do Código de Defesa do Consumidor ou mesmo no Marco Civil 

da Internet, dispositivos que obriguem os provedores a inserirem cláusulas contratuais 

tratando sobre o destino dos dados, no caso de morte do usuário, ou se deixará à autopoiese, à 

autorregulação esta tarefa? Em caso positivo, o Provedor poderá sofrer sanções, desde multa, 

suspensão temporária das atividades, proibição do exercício das atividades, em caso de 

descumprimento da regulação?  

Tem-se como objetivo geral a análise da sucessão causa mortis de dados armazenados 

na Cloud Computing, este como um meio em que são armazenados os dados, tendo a 

privacidade como critério para acesso pelos herdeiros e, como objetivo específico, a 

apresentação de alternativas às questões trazidas. Buscar-se-á analisar a tríade relacional 

havida entre usuário, provedor e herdeiros.  

Utilizar-se-á o método de abordagem dedutivo, partindo-se do geral para o particular, 

com aprofundamento histórico. Quanto à técnica, houve pesquisa bibliográfica em livros, 

jornais, periódicos físicos e digitais, bem como sítios eletrônicos. A fundamentação teórica, 

além da doutrina nacional, clássica e atual, aprofundou-se na doutrina italiana, francesa, 

inglesa, espanhola, estadunidense, argentina, alemã, esta última, com tradução em espanhol e 

português.  

                                                           
4 SARMENTO, Flávia. Setor brasileiro de cloud computing deve movimentar US$ 798 mi em 2014. 

Disponível em: <http://g1.globo.com/globo-news/conta-corrente/platb/2014/01/10/setor-brasileiro-de-cloud-

computing-deve-movimentar-us-798-milhoes-em-2014/>. Acesso em: 14 dez. 2014. 
5 CÓRDOVA, Natálie. Veja o que acontece com os perfis nas redes sociais quando uma pessoa morre: 

Infográfico mostra o que ocorre em cada site de relacionamento. Disponível em: 

<http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/tecnologia/noticia/2014/07/veja-o-que-acontece-com-os-perfis-nas-redes-

sociais-quando-uma-pessoa-morre-4540752.html>. Acesso em: 14 dez. 2014. 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/tecnologia/noticia/2014/07/veja-o-que-acontece-com-os-perfis-nas-redes-sociais-quando-uma-pessoa-morre-4540752.html
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/tecnologia/noticia/2014/07/veja-o-que-acontece-com-os-perfis-nas-redes-sociais-quando-uma-pessoa-morre-4540752.html


14 

No primeiro capítulo, buscar-se-á apresentar a evolução do processo comunicacional, 

dos povos primitivos à telemática, que culminou com a hodierna Cloud Computing, 

apresentando a sua origem, conceito e funcionalidades. Ainda, passar-se-á a analisar a 

Sociedade da Informação e suas implicações jurídicas, sobretudo as posições não-

intervencionista e intervencionista acerca da matéria. 

No segundo capítulo, dedicar-se-á ao estudo da pessoa humana, desde a antiguidade à 

contribuição do Cristianismo, enfim, partir-se-á concepção clássica rumo à Sociedade da 

Informação, bem como o direito de privacidade, desde a sua origem ao ordenamento jurídico 

pátrio vigente, em busca da ampliação do conceito de Privacidade como Direito de 

Personalidade na Sociedade da Informação 

No terceiro capítulo, passar-se-á a estudar a evolução histórica da sucessão dos tempos 

primitivos à sucessão telemática, desde a pré-história, evoluindo pela antiguidade clássica, 

direito romano, germânico, a Idade Média até a sucessão, na pós-modernidade, buscando 

observar as hipóteses de transmissibilidade e instransmissibilidade de bens e direitos, bem 

como a sua relação com o direito de privacidade. Ultimar-se-á mencionado capítulo, 

verificando a possibilidade do estabelecimento do direito de privacidade póstumo. 

No quarto capítulo, desenvolver-se-ão novos rumos à sucessão telemática na Cloud 

Computing, sob as perspectivas contratual, sucessoral e do direito de privacidade póstumo, 

partindo-se para a análise da lege lata em direção à lege ferenda, quando apresentar-se-ão 

projetos de lei e alternativas acerca da temática. Desenvolver-se-á, ainda, estudo de casos, 

hipóteses para a compreensão da aplicação teórica à prática. 

Dessa forma, partir-se-á da apresentação da Cloud Computing, bem como sua 

contextualização na Sociedade da Informação, para a compreensão do lugar da pessoa 

humana, e, seu direito de privacidade, neste cenário, e, mais adiante, investigar soluções 

adequadas sobre a morte e a sucessão telemática nas nuvens.    

É o que se passa a analisar. 


