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HERANÇA DIGITAL
Competência técnica: Legislação Básica
Conhecimentos relacionados: Direito Constitucional
Objetivo Geral
Identificar e examinar os principais aspectos jurídicos relacionados ao debate
referente à herança digital, reconhecendo as controvérsias e as soluções
apresentadas para dirimir os conflitos existentes à luz da constituição e
legislação vigentes.
Objetivos Específicos
•
•
•
•
•
•

•

Identificar o debate jurídico relativo à “herança digital”.
Conhecer os projetos de lei sobre herança digital e seus aspectos
controvertidos.
Identificar as disposições nos termos de uso dos provedores a respeito do
destino das contas do usuário após a sua morte e as implicações jurídicas
decorrentes de tais previsões.
Compreender as discussões doutrinárias relativas à herança digital,
identificando os fundamentos jurídicos de cada entendimento.
Assimilar os fundamentos dos precedentes judiciais relevantes a respeito
da herança digital.
Verificar as dificuldades e alternativas para a regulação da herança digital,
a partir da compreensão da tutela post mortem dos direitos da
personalidade e dos dados pessoais, bem como das regras de direito
sucessório aplicáveis.
Examinar as principais questões existenciais e patrimoniais relacionadas
ao tema.

Metodologia e Recursos
(X) Aulas expositivas (X) materiais de leitura (X) estudos de casos (X) recursos
audiovisuais ( ) dinâmica de grupo ( ) aulas práticas
( ) Outros:
Conteúdo Programático
HERANÇA DIGITAL
1. Contextualização e delimitação do tema.
2. Projetos de lei sobre herança digital.
3. Disposições nos termos de uso dos provedores e suas implicações jurídicas.
4. Discussões doutrinárias.
5. Precedentes relevantes.
6. Dificuldades e alternativas para a regulação da herança digital.
7. Análise de aspectos existenciais e patrimoniais.
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Avaliação
Verificação de aprendizagem realizada na plataforma EAD – moodle.
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Carga Horária
6 horas.
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