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RESUMO E PALAVRAS CHAVES

A presente dissertação tem como objeto o exame da tutela sucessória dos bens
digitais. A partir da observação do desenvolvimento tecnológico, chegou-se ao
paradigma da sociedade da informação. O ambiente virtual de troca e armazenamento
de informação e arquivos cria uma série de interesses jurídicos de cunho patrimonial,
os bens digitais, que integram o patrimônio do usuário. O estudo foi motivado pela
existência de uma lacuna legislativa no que diz respeito ao Direito Sucessório. A
transmissibilidade mortis causa dos ativos virtuais deve ser analisada a partir dos
termos e condições de uso para verificar os limites de propriedade do usuário e do
provedor dos serviços cibernéticos.

PALAVRAS-CHAVES: Direito das Sucessões – patrimônio imaterial – ativos
virtuais

RÉSUMÉ – MOTS CLEFS

Cette dissertation a pour objet l'étude de la protection de l'héritage des actifs
numériques. C'est à partir de l'observation du développement technologique que nous
arrivons au paradigme de la société de l'information. L'environnement virtuel
d'échange et stockage d'informations et archives crée une série d'intérêts juridiques de
nature patrimoniale, c'est à dire, les biens numériques qui intègrent le patrimoine de
l'utilisateur. Cette étude est motivée par l'existence d'un vide juridique en ce qui
concerne le droit des successions. La transmission légale de ces biens numériques en
cause de décès a le devoir d'être analysée sans négliger les conditions d'utilisation afin
de vérifier les limites de propriété de l'utilisateur et du fournisseur des services
cybernétiques.

Mots Clefs : Droit des Successions – patrimoine immatériel – actifs numériques
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