
 

ESCOLA SUPERIOR DOM HELDER CÂMARA 

PROGRAMA DE GRADUAÇÃO EM DIREITO 

  

  

  

  

  

  

CAMILA CRISTIANE DE CARVALHO FRADE  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MEIO AMBIENTE VIRTUAL E A SUCESSÃO CAUSA MORTIS DAS 

CRIPTOMOEDAS: uma análise jurídica da moeda virtual bitcoin   

  

  

  

  

  

  

   

  

Belo Horizonte  

2019  

  



 

  

Camila Cristiane de Carvalho Frade  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Meio ambiente virtual e a sucessão causa mortis das criptomoedas: uma análise jurídica 

da moeda virtual bitcoin  

  

  

  

  

  

Monografia apresentada ao programa de 

Graduação em Direito da Escola Superior Dom 

Helder Câmara como requisito parcial para 

obtenção do título de Bacharel em Direito.  

  

Orientador: Prof. Dr. Magno Federici Gomes.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

Belo Horizonte  

2019  

  



 

ESCOLA SUPERIOR DOM HELDER CÂMARA  

  

  

Camila Cristiane de Carvalho Frade  

  

  

  

Meio ambiente virtual e a sucessão causa mortis das criptomoedas: uma análise jurídica 

da moeda virtual bitcoin  

  

  

  

Monografia apresentada ao programa de 

Graduação em Direito da Escola Superior Dom 

Helder Câmara como requisito parcial para 

obtenção do título de Bacharel em Direito.  

  

   

  

  

Aprovado em:__/__/____  

  

  

  

 
Orientador: Magno Federici Gomes   

  

  

  

 
Professor Paulo Antônio Grahl Monteiro de Castro   

  

  

  

 
Professor Vinícius Lott Thibau  

  

  

    

 

Belo Horizonte  

2019  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Dedico o presente trabalho a minha avó, meu pai, irmãs e amigos. 

Agradeço a compreensão, carinho e apoio, os quais foram importantes 

para a conclusão desta etapa da minha jornada.  

  



 

  

AGRADECIMENTOS  

  

Primeiramente, agradeço ao meu pai e minha avó por todo carinho, afeto, tempo e dinheiro 

investidos na minha formação pessoal e acadêmica.   

Agradeço ao Professor Dr. Magno Federici Gomes pela disponibilidade de tempo na orientação 

da monografia, bem como o auxílio para delimitação do tema que foi fundamental para criação 

e desenvolvimento do trabalho.  

Agradeço também à Professora Drª Mariza Rios, pois sua ajuda foi de grande relevância para 

organização e conclusão do trabalho.  

Deixo meus sinceros agradecimentos às minhas irmãs, amigos e familiares pelo amor e por 

compreenderem minha ausência em alguns momentos da minha trajetória acadêmica.  

Em especial agradeço aos meus amigos Lívia, Danielle, Vinícius, Vitória Maria e Alessandra 

pela ajuda e incentivo na confecção do presente trabalho.    

Por fim, agradeço a todos os professores da Escola Superior Dom Helder Câmara, que me 

auxiliaram no crescimento pessoal e profissional.  

  

  

  



 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

O tempo se tornou dinheiro depois de se ter tornado uma ferramenta 

(ou arma?) voltada principalmente a vencer a resistência do espaço: 

encurtar as distâncias, tornar exequível a superação de obstáculos e 

limites à ambição humana.   

  

(BAUMAN, Modernidade Líquida, 2001, p. 130).  

  

  



 

RESUMO  

  

A presente investigação científica tem como principal objetivo analisar a situação atual das 

moedas criptografadas, em especial, os bitcoins no que tange a sua classificação jurídica e 

a possibilidade de transmissão causa mortis dessas moedas no direito brasileiro, tendo em 

vista a busca pela tutela do direito fundamental à herança dos herdeiros e legatários do de 

cujus. Assim, o trabalho analisa os diversos aspectos que cerceiam as criptomoedas, 

principalmente no que se trata da sua natureza jurídica, e na forma de sucessão causa mortis 

de sua propriedade. Verifica-se que a sucessão das criptomoedas é um tema controverso e 

com pouca regulamentação no Brasil, tendo em vista sua recente criação. Dessa forma, 

observa-se que as criptomoedas não possuem uma definição jurídica no país. Demonstra-

se que a classificação que melhor define uma possível natureza jurídica das criptomoedas 

está presente no processo CC n° 161123/SP, julgado pelo STJ, que, entende que os bitcoins 

não seriam moedas propriamente ditas nem valores mobiliários. O estudo foi desenvolvido 

com metodologia jurídico-teórica e raciocínio dedutivo, com técnicas de pesquisa 

bibliográfica e documental. Concluiu-se que, apesar da ausência de normas que definam a 

natureza jurídica das moedas virtuais, é possível a ocorrência de transmissão dos valores 

decorrentes de seu investimento, desde que o autor da herança realize a confecção de um 

testamento secreto.   

   

Palavras-chave: Bitcoins. Internet. Modernidade Líquida. Direito Sucessório. Direito e 

Tecnologia.  
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1 INTRODUÇÃO  

  

Atualmente a sociedade vive em uma modernidade líquida1 pautada em inovações 

científicas e tecnológicas. Este cenário é propício para a criação de novas tendências de 

interações sociais, alterando-se as formas de relacionamento humano e, até mesmo, o modo de 

efetivação de transações econômicas.  

Nas últimas décadas, aconteceram diversas mudanças no ciberespaço 2  como a 

criação de novas tecnologias e o aperfeiçoamento de recursos e plataformas digitais. Tal 

situação tem suscitado diversas discussões jurídicas, econômicas e científicas sobre o tema.  

Com surgimento das criptomoedas3 (2008), em especial o bitcoin4, o debate se 

tornou mais intenso, principalmente sobre a falta de regulamentação legislativa do assunto em 

diversos países.   

As moedas virtuais, apesar de ainda estarem evoluindo, já permitem inúmeras 

praticidades ao homem moderno como, por exemplo, a desnecessidade de criação de contas 

bancárias para realização de depósitos ou transferência de valores o que possibilita a prática de 

transações econômicas nacionais e internacionais sem grandes burocracias e sem incidência de 

taxas normalmente cobradas por bancos em operações financeiras convencionais.   

Percebe-se assim que a forma de intermediação de valores tem se tornado cada vez 

mais simplificada, propiciando maior velocidade e eficiência para a circulação de riquezas.  

Nesse contexto, surge o comércio eletrônico e a intermediação de moedas virtuais 

e, com isso, um número cada vez maior de incertezas não se podendo definir de plano como 

serão regulamentadas tais transações financeiras.  

Nessa direção, a sucessão da criptomoeda é um tema controverso com pouca 

regulamentação no mundo, tendo em vista sua recente criação. No Brasil, se tutela apenas o 

direito virtual em algumas legislações especiais e em alguns artigos da Constituição da 

República de 1988 (CR/88). Tramitava na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei (PL) n° 

 
1  A modernidade líquida é uma metáfora criada pelo sociólogo Zygmunt Bauman (2001) para descrever a 

instabilidade da sociedade globalizada.  
2 O ciberespaço é um espaço imaterial que possibilita comunicações e interações virtuais.  
3 A criptomoeda é uma moeda virtual com proteção criptográfica que permite a intermediação de valores na 

Internet.  
4 O Bitcoin é uma espécie de criptomoeda que viabiliza a realização de transações financeiras anônimas de modo 

virtual e descentralizado.  
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2.303 do ano de 2015, que tinha por objetivo definir a natureza jurídica dos bitcoins. Contudo, 

tal PL foi arquivado.  

Nesse sentido, diante da escassez legislativa sobre o tema, questiona-se a 

classificação jurídica dessas moedas, pois são uma forma inovadora de intermediação 

financeira que ainda não possui regulamentação específica no Brasil, razão essa que dificulta a 

aplicação do Direito Sucessório para se preservar aos sucessores do falecido os valores 

decorrentes do investimento das criptomoedas.    

A pesquisa se justifica na medida em que há, na sociedade, a busca pela proteção 

do direito fundamental à herança dos sucessores do falecido.  

Por meio de uma metodologia jurídico-teórica e raciocínio dedutivo, com uma 

pesquisa qualitativa e técnica de pesquisa bibliográfica e documental, será analisada a 

possibilidade da sucessão das criptomoedas no Direito pátrio.   

A presente investigação científica adotou como marco teórico o livro “Modernidade 

Líquida” (2001), do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, com o objetivo de demonstrar a 

instabilidade que existe no mercado das moedas virtuais.  

Dessa forma, no primeiro capítulo da pesquisa, será apresentado o conceito de 

sociedade líquida, exposto na obra “Modernidade Líquida” (2001). Posteriormente, o trabalho 

descreve o contexto de criação e desenvolvimento dos computadores e do ciberespaço. Após 

essa conceituação, a investigação apresenta uma análise detalhada do conceito, história e modo 

de funcionamento dos bitcoins. Em seguida, é realizada uma breve revisão do direito sucessório. 

Por fim, o trabalho analisa a possibilidade de sucessão dos bitcoins.  
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2 O DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE NA MODERNIDADE LÍQUIDA  

  

Entre os diversos filósofos e sociólogos, é controverso o significado e o marco 

inicial da modernidade. Entretanto, existem dois eventos que influenciaram diretamente o 

processo de modernização: a Revolução Industrial, ocorrida no final do século XVIII, e início 

do século XIX, que modifica a forma, a quantidade e velocidade de produção de mercadorias; 

e a Revolução Francesa, que aconteceu no final do século XVIII, modificando as estruturas 

políticas do antigo regime.  

Nesse sentido, Bauman compreende que: “a modernidade significa muitas coisas, 

e sua chegada, e avanço podem ser aferidos utilizando-se muitos marcadores diferentes” 

(BAUMAN, 2001, p. 15). O autor, durante a década de 1990, concordava com a divisão dos 

conceitos de modernidade e pós-modernidade, entendendo se tratar de períodos históricos 

distintos.  

Contudo, após a publicação de seu livro “Modernidade líquida” (2001), reconheceu 

que a sociedade atual ainda vive na modernidade e o termo pós-modernidade não possui 

conteúdo suficiente para descrever a sociedade contemporânea.  

O autor adota a divisão do período moderno em modernidade sólida e modernidade 

líquida. A modernidade sólida, de acordo com o estudioso, foi influenciada pela Revolução 

Industrial e Revolução Francesa e possui como principal objetivo o rompimento de conceitos 

sólidos, alterando-se estruturas políticas tradicionais. A modernidade líquida, no que lhe 

concerne, surgiu, no final do século XX, com a globalização e criação de novas tecnologias da 

informação.  

Bauman (2001) explica que o termo modernidade sólida refere-se às estruturas 

políticas, econômicas e sociais tradicionais que possuem uma forma definida, estável e 

duradoura, e a modernidade líquida trata de sistemas mutáveis, e instáveis. A propósito, eis a 

lição do estudioso:  

  

O que todas essas características dos fluidos mostram, em linguagem simples, é que 

os líquidos, diferentemente dos sólidos, não mantêm sua forma com facilidade. Os 

fluidos, por assim dizer, não fixam o espaço nem prendem o tempo. Enquanto os 

sólidos têm dimensões espaciais claras, mas neutralizam o impacto e, portanto, 

diminuem a significação do tempo (resistem efetivamente a seu fluxo ou o tornam 

irrelevante), os fluidos não se atêm muito a qualquer forma e estão constantemente 

prontos (e propensos) a mudá-la; assim, para eles, o que conta é o tempo, mais do 

que o espaço que lhes toca ocupar; espaço que, afinal, preenchem apenas ‘por um 

momento’. Em certo sentido, os sólidos suprimem o tempo; para os líquidos, ao 

contrário, o tempo é o que importa. Ao descrever os sólidos, podemos ignorar 

inteiramente o tempo; ao descrever os fluidos, deixar o tempo de fora seria um 
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grave erro. Descrições de líquidos são fotos instantâneas, que precisam ser datadas. 

(BAUMAN, 2001, p. 8).  

   

Na modernidade líquida, atual momento histórico, há uma mudança na percepção 

do espaço-tempo, criando-se uma cultura imediatista. O tempo não é cíclico e linear, o tempo 

é fragmentado em uma multiplicidade de instantes com diversas rupturas. Desse modo, segundo 

o autor: “um ambiente líquido moderno é inóspito ao planejamento, investimento e 

armazenamento de longo prazo” (BAUMAN, 2008, p. 45).  

A relação espaço-tempo é modificada, ela ganha novo significado, ocorrendo uma 

maior velocidade da comunicação, do transporte e das relações sociais. Tem-se um novo 

patamar de relações em que os espaços são comprimidos. De acordo com o autor, “essas são 

razões para considerar ‘fluidez’ ou ‘liquidez’ como metáforas adequadas quando queremos 

captar a natureza da presente fase, nova de muitas maneiras, na história da modernidade” 

(BAUMAN, 2001, p. 9).  

O mundo se torna dinâmico sofrendo constantes transformações, ocorre uma 

expansão de ideias e conceitos. A relação entre o indivíduo e a tecnologia é uma característica 

da modernidade líquida, pois o avanço tecnológico ocorre em grande velocidade.  

Neste sentido, a sociedade da informação está inserida no conceito de modernidade 

líquida adotado por Bauman (2001), sendo um novo paradigma que compreende um 

conhecimento coletivo, dinâmico, instável, imediato e veloz de obtenção de informações 

(TAVEIRA JR, 2018).  

Portanto, de acordo com o sociólogo, atualmente, vive-se em uma modernidade 

líquida, pautada em inovações e instabilidades. Esse momento histórico é propício para novas 

tendências de relacionamentos online, modificando-se a forma do comportamento humano e 

até mesmo o modo de realização das transações econômicas.   

Deste modo, as relações entre blocos econômicos e fluxos de capitais se tornam 

maiores, atingindo grande velocidade e modificando a relação do homem com o território. Isso 

gera uma aceleração da compreensão sobre o tempo e ocorre uma compressão do espaço.  

Este universo proporciona o surgimento de diversas inovações tecnológicas como 

a criação de smartphones, meios de transporte autônomos e criptomoedas, ocasionando o 

surgimento de transformações na sociedade e novos desafios para o ordenamento jurídico.  

Nesse cenário conturbado, descrito por Bauman (2001), um programador, que 

utilizava o pseudônimo de Satoshi Nakamoto, publicou, em 2008, um artigo científico em um 



12  

  

fórum sobre criptografia, descrevendo as falhas nas formas de transação econômica presentes 

no sistema bancário atual.  

De acordo com o autor, o custo das intermediações financeiras é maior quando 

existe uma terceira instituição ou pessoa processando o pagamento eletrônico, inviabilizando, 

assim, transações de pequenos valores, sofrendo ainda com a fraqueza do modelo baseado na 

confiança das instituições financeiras (NAKAMOTO, 2008).  

Desse modo, se fez necessária a criação de um sistema de pagamento eletrônico 

baseado na criptografia, possibilitando que as partes negociem diretamente entre si sem a 

necessidade de intervenção de um terceiro. Tal sistema permite uma transação eletrônica que 

impossibilita a reversibilidade, evitando a fraude e tutelando as partes que realizam a 

negociação (NAKAMOTO, 2008).  

Assim, o comércio eletrônico e a intermediação virtual de moedas geram um 

número cada vez maior de incertezas, não se podendo definir de plano como serão 

regulamentadas tais transações financeiras.   

Nesse sentido, o presente capítulo trata das invenções mais relevantes da sociedade 

líquida que possibilitaram o surgimento das criptomoedas.  

  

2.1 Sistema Informático   

  

O sistema informático, em sentido amplo, é de um conjunto de interruptores (chips 

de silício) interligados de formas variadas. Cada conexão entre os interruptores corresponde a 

um padrão numérico, sendo importante salientar que todas as informações transmitidas a um 

sistema informático são transformadas em dados numéricos, para serem captadas pelos chips 

de silício (POLI, 2003).  

O funcionamento do sistema informático, por sua vez, ocorre com a realização de 

operações lógicas, feitas a partir dos dados numéricos. “O código numérico (programa de 

computador) é o responsável pela capacidade de um sistema informático de realizar as mais 

diversas tarefas dele exigidas” (POLI, 2003, p. 7).  

Assim, o sistema informático pode ser compreendido como um computador em 

sentido amplo, composto por uma parte física e uma parte imaterial ou intelectual. A parte física 

é denominada de hardware e a parte intelectual se chama software.   

O hardware é o conjunto dos componentes tangíveis (físicos) de um aparelho 

eletrônico, que compreende, como exemplo, o monitor, a placa de vídeo, teclado e demais peças 
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que permitem o funcionamento da máquina. Ele é responsável pelo armazenamento e 

processamento dos dados informáticos.  

O software, por sua vez, é a parte intelectual do sistema operacional do computador 

e funciona como um conjunto de comandos dados pelo hardware para que se realize o 

armazenamento e processamento dos dados (POLI, 2003). É o software, que oferece os 

comandos necessários para que o computador realize suas funções.  

Assim, de acordo com a Lei nº 9.609/98, que tutela a propriedade intelectual tem-

se: 

  

Art. 1º Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de 

instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de 

qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento 

da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados 

em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins 

determinados (BRASIL, 1998)  

  

Portanto, o programa de computador é o conjunto de instruções que permite o 

funcionamento de aparelhos eletrônicos (POLI, 2003).  

Porém, foi apenas em 1642 que o estudioso Blaise Pascal, natural da França, 

desenvolveu um dos primeiros protótipos de sistema informático, uma calculadora que 

solucionava operações matemáticas simples de adição e subtração. Por seu turno, Gottfried 

Wilhelm Leibniz (1670), cientista matemático alemão, aprimorou a invenção de Pascal, 

possibilitando que a máquina efetuasse operações aritméticas mais complexas como divisão e 

multiplicação. O aparelho aperfeiçoado por Leibniz é a calculadora utilizada atualmente (POLI, 

2003).  

Com decorrer do período da modernidade sólida, baseado nas pesquisas de Leibniz, 

e com o propósito de acelerar a produção de indústrias francesas, Joseph Marie Jacquard, em 

1801, “desenvolveu um sistema de cartões perfurados capaz de controlar o funcionamento de 

máquinas têxteis. O sistema de cartões perfurados permitia a entrada de dados que controlavam 

o funcionamento da máquina” (POLI, 2003, p. 16).  

Com suporte no sistema de Jacquard, um cientista inglês chamado Charles 

Babbage, no século XIX, idealizou uma máquina capaz de processar e transmitir informações. 

No entanto, a máquina idealizada pelo cientista não foi produzida na época, haja vista que, 

naquele contexto histórico, a tecnologia não possuía ferramentas suficientes para conduzir a 

criação do aparelho (POLI, 2003).  
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No decorrer do século XIX, muitos pesquisadores tentaram desenvolver a máquina 

idealizada por Babbage. Entretanto, foi apenas após a Segunda Guerra Mundial (1939 a 1945) 

que os primeiros computadores surgiram, caracterizando-se por serem máquinas de grande 

porte, difícil manuseio e funções operacionais limitadas.  

Com o decorrer do tempo e o advento da modernidade líquida, os computadores 

foram aprimorados, e, em 1964, a empresa International Business Machines (IBM) começou a 

comercializar os primeiros aparelhos. Posteriormente, empresas como Intel (1974), e Apple 

(1976) também passaram a vender o produto.  

Em 1975, com o desenvolvimento da tecnologia, foi possível a criação de circuitos 

integrados (CI), circuitos eletrônicos5 em miniatura, que viabilizaram o processo de redução do 

tamanho dos computadores.  

Após a diminuição do tamanho do aparelho, no início da década de 1980, a empresa 

IBM lança o IBM PC6, um computador que possui um processador potente e um layout7 

simplificado que permite ao usuário facilidade para o manuseio da máquina.  

Dessa maneira, após a década de 1980, aconteceu um desenvolvimento dos 

softwares, especialmente nos sistemas operacionais dos computadores, e, por consequência, o 

aperfeiçoamento de suas ferramentas e funções. A título de exemplo, citam-se planilhas e fontes 

para confecção de textos.   

Assim, com o decorrer do tempo, os computadores se tornam aparelhos potentes 

acessíveis ao público, em geral, o que causou uma evolução para a sociedade.  

  

2.2 Ciberespaço  

  

Inicialmente, antes da criação dos computadores, smartphones e demais aparelhos 

conectados à Internet, diversos estudiosos já acreditavam na possibilidade de construção de 

uma forma instantânea e veloz de comunicação entre indivíduos de diferentes localidades.  

Com o decorrer do tempo no período da Guerra Fria (1947 a 1991), aconteceu um 

confronto político, científico e ideológico entre o bloco capitalista liderado pelos Estados 

Unidos da América (EUA) e o socialista representado pela União Soviética (URSS). Nessa 

 
5 Os circuitos eletrônicos são dispositivos que possuem ligações com diversos componentes eletrônicos formados 

por materiais que conduzem corrente elétricas.  
6 O IBM PC ou Personal Computer é um dos primeiros modelos de computador “pessoal” fabricado pela empresa 

IBM.  
7 Layout é uma palavra, de origem inglesa, que significa projeto ou plano.  
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época, ocorreu um avanço em relação à criação de novas tecnologias, principalmente no período 

da corrida espacial.   

No contexto histórico do confronto entre os EUA e URSS, o presidente norte-

americano Dwight D. Eisenhower, em 1958, criou a Agência de Projetos Avançados de 

Pesquisa (ARPA), que objetivava desenvolver tecnologias para vários setores da economia, em 

especial o setor militar (Informação Verbal)8.  

Um dos integrantes da ARPA, Joseph Carl Robnett Licklider, estudioso do Instituto 

de Tecnologia de Massachusetts (MIT), em meados de 1962, idealizou uma rede mundial de 

dados que possibilitava o acesso a qualquer canal de informação. Nesse contexto, os EUA, com 

intuito de evitar ataques da URSS, iniciaram os estudos para criação desse sistema de 

compartilhamento de dados (Informação Verbal)9.  

Com o decorrer das pesquisas, em 1966, se inicia o desenvolvimento da rede 

idealizada pela ARPA, denominada Advanced Research Projects Agency Network 

(ARPANET). A rede tinha o objetivo de proporcionar processamento e compartilhamento de 

informações entre os aliados para se elaborar estratégias em caso de eventuais guerras.   

A primeira comunicação feita pelo sistema da ARPANET ocorreu, apenas, em 1969 

entre a Universidade da Califórnia, em Los Angeles, e o Stanford Research Institute. A 

mensagem inicialmente trocada pelas instituições de ensino possuía apenas duas letras, pois, 

após um curto período de tempo, o sistema saiu do ar, interrompendo a conexão e a transmissão 

da mensagem completa (Informação Verbal) 10.  

No final do ano de 1969 o primeiro protótipo da rede ARPANET foi concluído e 

funcionava corretamente, conectando alguns computadores da Universidade de Santa Bárbara, 

na Califórnia, e a Universidade de Utah, em Salt Lake City.  

No início da década de 1970, a rede da ARPANET foi aprimorada com a 

implantação de um servidor denominado Network Control Protocol que regulava todo o 

processo de conexão entre computadores, permitindo uma interação mais completa, como, por 

exemplo, a troca de arquivos e pequenas mídias digitais (Informação Verbal) 11.  

Em 1972, ocorre a primeira conexão transatlântica, entre a ARPANET e a Noruega, 

por meio de um satélite. Posteriormente, expandiu-se a conexão dos EUA com outros países 

europeus como Inglaterra.   

 
8 Informação fornecida pelo documentário Eis os Delírios do Mundo Conectado, lançado em 2016.  
9 Informação fornecida pelo documentário Eis os Delírios do Mundo Conectado, lançado em 2016.  
10 Informação fornecida pelo documentário Eis os Delírios do Mundo Conectado, lançado em 2016.  
11 Informação fornecida pelo documentário Eis os Delírios do Mundo Conectado, lançado em 2016.  
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Com o decorrer do tempo, a ARPANET se desenvolveu e outros estudiosos criaram 

sistemas de conexão semelhantes ao da ARPA. No ano de 1985, a rede de troca de informações 

já era utilizada por muitos pesquisadores, desenvolvedores e estudiosos da área acadêmica, mas 

a nomenclatura Internet só começa a ser empregada no fim da década de 1980.  

No início da década de 1990, Timothy Berners-Lee, com objetivo de melhorar a 

troca de dados entre os usuários, desenvolve um browser12 (navegador) denominado de Rede 

Mundial de Computadores ou World Wide Web (WWW), para permitir um compartilhamento 

simplificado de informações virtuais. Todavia, o browser continha poucas páginas com 

pequenos textos, sendo utilizada por um pequeno grupo de acadêmicos, estudiosos e agências 

de inteligência do governo.   

Nesse cenário, um estudante da universidade Illinois (EUA) chamado Marc 

Andreessen, com objetivo de possibilitar que a Rede Mundial de Computadores fosse utilizada 

no quotidiano da população civil, desenvolveu um novo browser.  

Andreessen e alguns colegas da universidade iniciaram pesquisas sobre 

desenvolvimento de browsers com layout dinâmico, de simples acesso e alguns recursos 

multimídias, como imagens e ferramentas de áudio e vídeo. Como fruto do trabalho dos 

estudantes, em 1993 foi criado um navegador simplificado e gratuito denominado Mosaic 

Online.   

Com o decorrer do tempo surgiram novos browsers como Internet Explorer, 

Mozilla Firefox e Google Chrome. Nesse sentido, também, iniciou-se a criação de sites de 

relacionamento como Orkut, Facebook, Twitter e Instagram e sites que possibilitam a compra 

e venda de mercadoria como Amazon e Mercado Livre.  

Com o decorrer da evolução da WWW, o sistema de compartilhamento de 

informações se desenvolveu se tornando um ciberespaço.  

Assim, atualmente, a Internet pode ser compreendida como um meio ambiente 

virtual, uma subespécie do meio ambiente cultural previsto no art. 5º, inciso XXXV, da CR/88. 

Caracteriza-se por ser um sistema que possui um grupo de diálogos, influências e interações, 

ou seja, um local para confecção de ideias, propagação de informações que permite o pluralismo 

e compartilhamento de conhecimento (FIORILLO, 2016).  

Nesse sentido, a Internet é uma rede mundial de compartilhamento de dados, um 

espaço virtual e imaterial que conecta vários computadores e smartphones, permitindo diversas 

 
12  Browser é uma espécie de programa informático criado para possibilitar o acesso e navegação a sites e 

documentos presentes na Rede Mundial de Computadores.  
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interações sociais, econômicas e políticas. É um ciberespaço, que propicia a troca de dados, 

realização de transações financeiras, interações entre os usuários e acesso a outras funções.  

Ressalta-se que a Surface Web, denominação dada à Internet em que usuários sem 

grandes conhecimentos em informática têm acesso a sites como Facebook e Google, representa 

uma pequena porção do ciberespaço. O restante é conhecido como Deep Web, espaço da rede 

que exige conhecimentos específicos para ser acessado.  

A Deep Web oferece ao usuário um espaço mais amplo para se conectar, sendo 

capaz de proporcionar certo grau de anonimato para o indivíduo que deseja acessar este sistema. 

O uso da Deep Web é complexo, variado, e gera certa polêmica. Muitas instituições usam essa 

rede para guardar arquivos sigilosos que não devem ser disponibilizados na Surface Web. 

Porém, o anonimato da rede também favorece a realização de atividades ilegais, como, por 

exemplo, o comércio de drogas ilícitas.  

Dito isso, chega-se à conclusão de que a Deep Web possui uma relação direta com 

o bitcoin, pois a moeda criptografada permite que usuários realizem transações anônimas que 

não são monitoradas pelo governo.   

Salienta-se que qualquer pessoa pode comprar criptomoedas: basta fazer um 

cadastro, usar um cartão de crédito ou débito, e trocar seu dinheiro tradicional por moedas 

virtuais. Após a compra da moeda virtual o usuário pode gastar o valor da forma como desejar, 

até mesmo com serviços ilegais.   

Nesse sentido, a moeda virtual pode ser um desafio para as autoridades policiais, 

considerando que podem ser utilizadas como moeda de troca para qualquer espécie de bem ou 

serviço.  

 Fortalece-se, então, o surgimento de novos mercados negros, na Internet, como, 

por exemplo, o extinto site Silk Road (uma plataforma de vendas de objetos ilegais localizada 

na Deep Web, avaliada em cerca de 1,2 bilhões de dólares (US$), na qual era possível realizar 

anonimamente, a compra de diversos tipos de drogas, tais como heroína e cocaína).  
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3 CRIPTOMOEDAS: BITCOINS  

  

Nos primórdios da civilização o comércio era realizado mediante a troca de 

mercadorias, logo a negociação de objetos era feita pelo escambo. Somente quando o homem 

descobriu a existência do metal começou a utilizá-lo como moeda de troca tendo em vista a 

possibilidade de divisibilidade e portabilidade do bem.  

No século VII antes de Cristo (a. C.), com o desenvolvimento da sociedade, as 

moedas se tornaram pequenas peças de metal com valor definido. No começo, os itens eram 

formados por metais como prata, ouro e cobre, produzidos por processos manuais primitivos.  

Nesse contexto, por um longo tempo diversos países utilizaram o ouro e a prata 

como matéria prima para confecção de suas moedas. Porém, no século XIX, outras ligas 

metálicas passaram a ser empregadas no processo de fabricação desses bens.  

Com o desenvolvimento da sociedade, percebeu-se que moedas produzidas com 

ligas metálicas eram pesadas, por consequência, sua locomoção era difícil. Assim, para facilitar 

o transporte das moedas surgiu a moeda de papel.   

Após a criação da Internet, na década de 1980, surgiram alguns debates sobre as 

inovações tecnológicas, porém a discussão sobre a possibilidade de transações financeiras 

virtuais foi introduzida apenas em meados de 1990.  

Por sua vez, o ciberespaço propiciou a criação da primeira moeda eletrônica, Moeda 

Internet Flooz, apenas em 1999, e com a criação de jogos virtuais surgiu à nomenclatura 

“criptomoeda”, em 2008.  

Com o avanço da tecnologia de criação das criptomoedas, foi possível iniciar o 

processo criativo dos bitcoins em 2008, no auge da crise econômica global. Um programador 

desconhecido, que usava o pseudônimo de Satoshi Nakamoto, publicou um paper num fórum 

sobre criptografia, anunciando sua insatisfação com o sistema financeiro atual, e, além da 

crítica, deixou, anexo, um documento que apresentava uma lista de códigos binários que dariam 

origem aos bitcoins (Informação Verbal)13.  

Satoshi Nakamoto (2008) denominou os bitcoins como bit gold, pois a moeda 

virtual deveria ser minerada mediante a “quebra” dos códigos binários e, posteriormente, sua 

extração seria registrada em um banco de dados público denominado blockchain14 (CHUEN, 

2015).  

 
13 Informação fornecida pelo documentário Banking on Bitcoin, lançado em 2017.  
14 O blockchain ou “cadeia de blocos” é um banco de dados virtual, público, que permite o armazenamento de 

informações na Internet.       
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A proposta do bitcoin é baseada em um programa informático com uma série de 

bits15, que consiste em uma cadeia de dados binários criptografados conhecido como blockchain 

que visa permitir a criação da cryptocurrency16, moeda virtual descentralizada que pode ser 

negociada a nível global sem a necessidade de pessoas intermediando a transação financeira 

(CHUN, 2015).  

Por fim, em 3 de janeiro de 2009 ocorreu a mineração do primeiro bitcoin que é 

uma espécie de cryptocurrency descentralizada criada pela tecnologia do blockchain negociada 

a nível global, sem a necessidade de terceiros intermediando a transação financeira (CHUEN, 

2015).  

Com a crise econômica global algumas pessoas ficaram insatisfeitas com os 

serviços oferecidos por bancos. Naquele momento, este grupo de indivíduos percebeu que havia 

algo errado na velha estrutura centralizada do dinheiro e começaram a investir em bitcoins.  

Com decorrer do tempo, empresas criaram suas próprias criptomoedas, e 

começaram a vendê-las para arrecadar fundos. Além disso, algumas pessoas também passaram 

a investir em várias moedas criptografadas.  

Em 2010, um bitcoin valia US$ 0,06. No auge de popularidade das moedas virtuais, 

em novembro de 2017, o mesmo bitcoin valia cerca de US$ 10 mil. Porém, em janeiro de 2018, 

ocorreu a desvalorização da criptomoeda que passou a valer cerca de US$ 3 mil.   

Assim, o presente capítulo busca apresentar uma breve definição do conceito de 

bitcoin e descrever o modo de funcionamento dessa moeda criptografada.  

  

3.1 Conceito de criptomoedas: Bitcoins  

  

Comprar e vender mercadorias na Internet sem a fiscalização do governo é uma 

tarefa complexa. Esse problema intrigou cientistas da computação por décadas que acabaram 

criando a teoria dos Generais Bizantinos.   

Segundo essa teoria, generais bizantinos (cada um comandando uma tropa) 

cercariam uma cidade. Ato contínuo, eles deveriam decidir se atacavam ou batiam em retirada. 

Seja qual fosse a decisão, o mais importante seria chegar a um consenso, mas a ocorrência do 

acordo é difícil, pois os generais não confiam uns nos outros.   

 
15 Bit é a menor unidade de informação armazenada e transmitida por aparelhos eletrônicos.  
16 Cryptocurrency é uma palavra de origem inglesa que significa moeda digital, é produzida por uma rede de 

dados públicos denominada blockchain, que mediante uma criptografia garante que os pagamentos digitais 

sejam realizados com segurança.  
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Um general pode dizer que planeja atacar, quando, na verdade, pretende recuar. E 

basta um general desonesto para todos morrerem na batalha. Portanto, aos generais resta a única 

opção de encaminhar todos os planos para uma autoridade central (Informação Verbal)17.  

Assim como na teoria mencionada, muitos usuários da Internet realizam trocas de 

valores no meio ambiente virtual, e desta maneira é necessário um terceiro para guardar e 

verificar todas as transações virtuais.  

Os estudiosos questionavam a possibilidade de existir uma alternativa que 

permitisse aos usuários a realização de transações sem a intervenção de terceiros intermediários.   

Então, em 2008, Satoshi Nakamoto resolveu o problema criando uma criptomoeda 

que poderia ser comprada online e ser usada de forma livre e anônima.  Dessa forma, as 

criptomoedas não possuem vinculação com o sistema de transações financeiras tradicionais, 

funcionam por uma conexão peer-to-peer (par-a-par), ou seja, somente aparelhos vinculados 

ao sistema do blockchain podem realizar a transação com as criptomoedas, sem terceiros 

intermediários, o que diminui o custo das transações.  

Portanto, diferente das redes bancárias tradicionais, que possuem diversos 

intermediários para efetivar as transações financeiras, as criptomoedas não dependem de 

intervenções externas, elas utilizam o próprio sistema do blockchain para efetivar tais 

transações (Informação Verbal) 18.  

As moedas virtuais também possuem uma proteção criptográfica, que utiliza uma 

diversidade de métodos de programação, para garantir que as negociações realizadas sejam 

anônimas e seguras.   

Nesta direção, Nakamoto (2008), idealizador da tecnologia que permite a criação 

de bitcoins, propôs a criação de um sistema de transações financeiras descentralizado sem a 

necessidade de terceiros intermediários. Dessa forma, as instituições bancárias, operadoras de 

cartões de crédito e débito, não atuam nas negociações realizadas com as moedas criptografadas 

(NAKAMOTO, 2008).  

Os bitcoins também possuem grandes diferenças em relação às moedas tradicionais 

emitidas por Bancos Centrais. Ao contrário de moedas oficiais como dólares, euros ou reais 

regulamentadas e fiscalizadas por governos, as criptomoedas são descentralizadas, logo, não, 

estão ligadas a um sistema bancário.   

  

 
17 Informação fornecida pelo documentário Banking on Bitcoin, lançado em 2017.  
18 Informação fornecida pelo documentário Banking on Bitcoin, lançado em 2017.  



21  

  

3.2 Funcionamento dos bitcoins  

  

O bitcoin não possui forma tangível como metais preciosos ou moedas físicas; 

nenhuma autoridade ou agência bancária, como o Banco Central (BACEN), emite ou 

desenvolve essa espécie de criptomoeda. Na verdade, para a criação do bitcoin é necessário à 

utilização de um sistema informatizado, descentralizado e conectado à Internet, chamado de 

blockchain.  

Todo processo criativo do bitcoin é executado pelo blockchain, em uma rede 

descentralizada conhecida como peer-to-peer. Nessa rede cada indivíduo integrante do sistema, 

conectado a um computador ou smartphone, realiza funções de desenvolvedor e usuário do 

sistema ao mesmo tempo (CHUN, 2015).  

Na rede peer-to-peer não existe um indivíduo ou sistema central que executa os 

processos relacionados à criação do bitcoin. Dessa forma, os aparelhos eletrônicos de cada 

usuário, conectados ao sistema do blockchain são parte da rede que coletivamente realiza as 

operações que geram os bitcoins e validam as transações virtuais (CHUN, 2015).  

De forma simplificada, o sistema do blockchain, é um banco de dados públicos, 

descentralizado formado por blocos de informações. No caso dos bitcoins, cada bloco possui 

informações de várias transações efetivadas. O sistema além de armazenar dados de 

transferências de bitcoins, tem a função de validar as transações realizadas entre os usuários da 

moeda, com intuito de evitar possíveis fraudes nas intermediações financeiras feitas com esses 

valores.  

O processo de criação dos bitcoins feito no sistema do blockchain é chamado 

“mineração”. Qualquer computador, smartphone ou outros aparelhos eletrônicos conectados à 

Internet podem realizar a mineração de bitcoins utilizando aplicativos gratuitos com essa função 

disponíveis em plataformas digitais, como Gloogle Play Store ou Itunes (Informação Verbal) 

19.  

A mineração requer, primeiramente, que o computador ou outro aparelho eletrônico 

similar pertencente ao usuário solucione determinados cálculos matemáticos complexos, no 

decorrer de cada dez minutos são enviados novos cálculos e o aparelho que solucionar todos os 

cálculos primeiro recebe o bitcoin minerado (NAKAMOTO, 2008).  

 
19 Informação fornecida pelo documentário Banking on Bitcoin, lançado em 2017.  
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O processo de mineração poderá ser realizado até que o número total 21 milhões de 

bitcoins sejam produzidos. Após a produção de todos esses bitcoins, o número dessa moeda se 

tornará estático.  

Após a mineração dos bitcoins, é possível se realizar transações financeiras com a 

moeda criptografada, e como não existe regulamentação no ordenamento jurídico pátrio para 

essa criptomoeda, é possível transferi-las em qualquer quantia para qualquer lugar, evitando-se 

cobrança de taxas de transferência. Entretanto, tais operações financeiras são irreversíveis 

(CHUN, 2015).  

Após a criação dos bitcoins o seu usuário deve guardar tais quantias em uma smart 

wallet (carteira inteligente), um aplicativo presente nos smartphones e computadores que possui 

a função de armazenar essas criptomoedas. Quando armazenados na carteira virtual, os bitcoins 

podem ser negociados ou trocados por outros bens.  

Por sua vez, o processo de transferências de bitcoins de um usuário para o outro 

funciona através de um sistema de chaves públicas e privadas. As chaves públicas consistem 

na tecnologia que permite ao usuário receber as criptomoedas em sua smart wallet. Já as chaves 

privadas são de posse exclusiva do proprietário e garantem a segurança da carteira virtual 

(Informação Verbal) 20.   

Os dados públicos não estão vinculados a nenhuma pessoa específica, logo as 

transações realizadas com bitcoins são anônimas. Desse modo, é possível que o usuário receba 

e envie a criptomoeda, sem que possua qualquer informação sobre a outra parte que integra a 

negociação financeira (Informação Verbal) 21.  

É importante pontuar que, caso eventualmente ocorra a perda da chave privada, 

também ocorre à extinção dos bitcoins vinculados a ela. Isso acontece, pois grande parte dos 

computadores e demais aparelhos eletrônicos atuais não possuem tecnologia suficiente para 

decodificar o sistema de criptografia das criptomoedas. Assim, o usuário da moeda 

criptografada, por precaução, deve manter um backup23 dos dados contidos em sua carteira 

digital.  

Em síntese, é possível a utilização de bitcoins em diversas transações. Para tanto, 

basta a aquisição da importância, seja mediante a “mineração” da moeda ou sua compra através 

de cartões de crédito, ou débito, conta bancária e outros meios de troca. Posteriormente, os 

bitcoins são transferidos e armazenados em uma conta virtual, criada pelo próprio usuário da 

 
20 Informação fornecida pelo documentário Banking on Bitcoin, lançado em 2017.  
21 Informação fornecida pelo documentário Banking on Bitcoin, lançado em 

2017. 23 O backup é uma palavra, de origem inglesa, que significa cópia.  
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criptomoeda na Internet em sites ou aplicativos eletrônicos. Ao concluir tal processo o usuário 

pode enviar ou receber pagamentos em bitcoins, sem a necessidade de intermediação de bancos 

ou demais empresas.  
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4 DIREITO SUCESSÓRIO   

  

O termo sucessão possui diversos significados, o vocábulo não é usado 

exclusivamente no campo do Direito Sucessório, abarca outras áreas do conhecimento 

(VENOSA, 2011). Dessa forma, a palavra sucessão, em sentido amplo, “é a sequência de 

fenômenos ou fatos, que aparecem uns após outros, ora vinculados por uma relação de causa, 

ora conjuntos por outras relações” (BEVILÁQUA, 2000, p. 54).  

A sucessão como fenômeno da ciência do Direito, por seu turno, é uma relação que 

possui como elementos básicos os sujeitos, o objeto e o vínculo jurídico 22  ou elemento 

imaterial. O termo significa, em sentido jurídico mais abrangente, a transmissão ou substituição 

em uma relação jurídica23 de um indivíduo, ou objeto por outro. Pode se referir a direitos ou 

obrigações, e podem possuir conteúdos obrigacionais ou reais. Entretanto, salienta-se que o 

elemento imaterial da relação jurídica não é passível de sub-rogação, além disso, existem outras 

relações jurídicas que também não permitem a sucessão, por exemplo, os direitos da 

personalidade que, salvo disposições legais em sentido contrário, em regra, são 

intransmissíveis, conforme o artigo 11 do Código Civil de 2002 (CC/02).  

Em acepção estrita, a sucessão regulamentada pelo Direito Civil pode ser dividida 

em inter vivos24 e causa mortis. A sucessão inter vivos ocorre quando as partes da relação 

jurídica estão vivas, como exemplo, a realização de contrato de compra e venda de mercadorias; 

já a sucessão causa mortis, opera-se por ocasião da morte de um indivíduo (TARTUCE, 2015). 

A sucessão, pode ainda, ser classificada como objetiva, quando existe a troca do objeto, ou 

subjetiva, operando-se a substituição do sujeito (FARIAS; ROSENVALD, 2017).  

No ramo do Direito Civil, ao se pesquisar o conceito de Direito das Sucessões, é 

possível se encontrar várias definições parecidas. No entendimento de Caio Mário da Silva 

Pereira o Direito das Sucessões é um ramo da ciência jurídica que objetiva regulamentar a 

transmissão causa mortis do patrimônio do finado (PEREIRA, 2018). Semelhante significado 

é atribuído por Orlando Gomes, o qual entende que o Direito das Sucessões envolve a 

transmissão de direitos e obrigações que integram a herança do falecido (GOMES, 2015).  

 
22 O vínculo jurídico é o elemento imaterial que liga os sujeitos e objetos que compõem a relação jurídica.    
23 A relação jurídica é um vínculo intersubjetivo, entre duas ou mais pessoas, que decorre da lei (REALE, 2002).  
24 A expressão inter vivos tem origem latina e é traduzida de forma literal para a língua portuguesa como a “entre 

vivos”, ou seja, algo que ocorre quando as pessoas estão vivas.  
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Em regra, essa sucessão causa mortis tutelada pelo Direito das Sucessões é objetiva, 

compreende apenas relações de cunho patrimonial, como transmissão de direitos reais, salvo o 

usufruto25. No entanto, a sucessão não abarca relações meramente existenciais ou obrigações 

personalíssimas26, com exceção dos direitos autorais previstos no artigo 41 da Lei nº 9.610/98. 

Segundo tal dispositivo legal os direitos patrimoniais do autor podem ser sucedidos pelos 

herdeiros do de cujus e perduram por setenta anos contados do dia primeiro de janeiro do ano 

subsequente ao falecimento do titular, isso ocorre, pois os direitos autorais têm caráter híbrido, 

ou seja, possuem conteúdo pessoal e real (BRASIL, 1998).  

Assim, o Direito Sucessório, ramo do direito privado, é um conjunto de regras e 

princípios que regulamenta as formas de transmissão do patrimônio do de cujus. Nesse sentido, 

para se analisar a possibilidade da transmissão causa mortis da propriedade das criptomoedas, 

em especial os bitcoins, na legislação pátria, faz-se necessário compreender algumas das 

normas que regulamentam o Direito Sucessório no Brasil. Desta forma, este capítulo busca 

apontar a evolução histórica do Direito Sucessório e analisar os institutos jurídicos mais 

relevantes que possibilitam a sucessão legítima e testamentária dos bens que compõem o 

patrimônio do falecido.  

  

4.1 Origem histórica e evolução do direito sucessório no Brasil  

  

O Direito das Sucessões remonta dos primórdios da civilização, quando o homem 

nômade se assentou em um território fixo (GARCIA, 2008), começou a acumular patrimônio e 

se organizar em famílias, ocasionando a origem da propriedade privada e a possibilidade de 

transmissão causa mortis dos bens pertencentes ao falecido. Este ramo da ciência jurídica sofreu 

relevantes alterações com o decorrer do tempo, como será demonstrado a seguir.  

O Código de Hamurábi teve sua vigência entre o período de 1.728 a 1.688 a.C., 

preservado na França, no museu do Louvre, foi uma das primeiras codificações de natureza 

jurídica da humanidade e já possuía alguns dispositivos normativos regulamentando o direito 

sucessório (GARCIA, 2008).  

 
25 O usufruto é um direito real de gozo, que permite a uma pessoa usar determinada coisa alheia. O titular do 

direito, usufrutuário, detém posse da coisa dada em usufruto, mas não é proprietário do bem, isto é, tem a posse 

do bem, mas não tem a sua propriedade. Pode o usufrutuário utilizar a coisa dada em usufruto por um 

determinado período previsto na lei ou contrato, obter os seus frutos, tanto civis como naturais, mas não adquire 

a propriedade da coisa (BRASIL, 2002).  
26 Relações personalíssimas são direitos ou obrigações intransmissíveis para outro indivíduo. Desse modo, tais 

espécies de direitos ou obrigações somente serão exercidas pelo seu titular.     
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Na Roma antiga, uma das características fundamentais do direito sucessório era que 

o sucessor do morto, na época, substituía o falecido em todas suas relações e obrigações 

jurídicas e, do mesmo modo, nas relações de cunho personalíssimo. Os direitos sucessórios, 

neste período, existiam em função da religião doméstica que consistia em um culto familiar aos 

antepassados falecidos (VENOSA, 2011).  

Neste período, a religião familiar e o culto aos mortos aconteciam, pois o homem 

acreditava em uma existência para além da vida terrena. Assim, as gerações mais antigas 

“encaravam a morte não como uma aniquilação do ser, mas como simples mudança de vida” 

(COULANGES, 2002, p. 13).  

Para os antigos, a alma e o corpo possuíam uma ligação, eram associados. Essa 

crença era muito forte na época, e para demonstrar sua devoção aos mortos os vivos realizavam 

cultos domésticos e levavam em suas sepulturas bebidas, alimentos, roupas e demais 

especiarias, assim como, “degolavam-se cavalos e escravos, pensando que estes seres, 

sepultados com o morto, o serviriam no túmulo como haviam feito em vida” (COULANGES, 

2002, p. 15).   

Os mortos eram considerados entes sagrados, eram seres divinos e caso não fosse 

realizado o culto familiar eles se tornariam almas atormentadas. Neste sentido, os gregos e 

romanos entendiam que se os mortos não fossem contemplados com o culto familiar e oferendas 

a família do finado seria amaldiçoada.   

É interessante informar, que a palavra “patrimônio” tem origem no vocábulo latino 

patrimoniu, cujo significado é herança familiar ou do pater familias27 (GARCIA, 2008), o 

homem que, no período do Império Romano, possuía o poder de chefia familiar e era 

proprietário de todos os bens usados por sua família.  

Na época, o Direito das Sucessões contemplava apenas indivíduos do sexo 

masculino, não se beneficiando as mulheres. Desse modo, na antiguidade no direito romano e 

grego a filha não poderia figurar como sucessora do pai. O culto e toda herança eram 

transmitidos de varão para varão, ou seja, o direito de propriedade essencial para a efetivação 

do culto familiar hereditário, somente era transferido aos filhos primogênitos do sexo 

masculino, não se extinguindo o culto pela morte do pater familias (COULANGES, 2002). Tal 

situação se estabeleceu, pois segundo as crenças da época o culto somente poderia ser feito pelo 

homem, já que as mulheres não poderiam dar seguimento a religião familiar, pois estas ao se 

 
27 O termo Pater famílias tem origem latina e pode ser traduzido de forma literal como “pai de família”. Era o 

status familiar mais elevado na antiga sociedade romana, que sempre era ocupado por uma pessoa do sexo 

masculino.   
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casarem teriam que seguir o culto religioso do marido (COULANGES, 2002). Desse modo, “a 

sucessão da propriedade fora do culto era exceção” (VENOSA, 2011, p. 2).   

A morte do de cujus sem sucessor significava a extinção da linhagem da família, o 

que gerava infelicidade para os falecidos, de acordo com suas crenças. Nesta direção, “cada 

instituição familiar era própria e específica de cada família, independia do culto geral da 

sociedade. Por meio da adoção do testamento, o romano impedia que se extinguisse a religião” 

(VENOSA, 2011, p. 3).  

Por outro lado, na antiga sociedade hebraica, não existia uma forma de sucessão 

testamentária, mas o povo hebreu em algumas situações específicas realizava a confecção de 

testamentos. O mais comum para este povo era o pai partilhar seu patrimônio, em vida, entre 

os seus herdeiros (VENOSA, 2011). Já o povo romano e grego, admitiam duas formas de 

sucessão, a testamentária e a sem testamento, porém na Grécia antiga, somente era permitida a 

sucessão testamentária na falta de filhos (VENOSA, 2011). Já em Roma, a sucessão 

testamentária era a regra, sendo considerado uma vergonha para a família do de cujus que 

falecia ab intestado28.  

É importante pontuar que no direito romano já existia a ideia de sucessão a título 

universal, ou seja, o herdeiro sucede o falecido em todos seus direitos e obrigações, inclusive 

em caso de dívidas.  

Em síntese, o processo histórico de criação e evolução do direito sucessório surgiu 

em virtude da necessidade que as antigas civilizações possuíam em manter a unidade familiar, 

e a religião do culto aos antepassados.   

Em algumas codificações posteriores, também foram previstas normas de direito 

sucessório, tais como “na Inglaterra, na Magna Carta, outorgada pelo Rei João Sem Terra, em 

Runnymede, perto de Windsor, no ano de 1215, durante a Idade Média, no período de 

feudalismo, momento em que foi implantado o droit de saisine29” (GARCIA, 2008, p. 2), entre 

diversas outras legislações.  

No período medieval, com a queda do Império Romano do Ocidente, o direito 

sucessório apresentou diversas mudanças, como exemplo, no território francês se estabeleciam 

 
28  Sucessão ab intestato é uma expressão latina que significa a sucessão sem testamento, ou seja, nessa 

modalidade de sucessão o falecido, em vida, não confecciona um testamento e a transmissão de seus bens será 

feita conforme o disposto em lei.  
29 Droit de saisine, princípio criado na França, durante a Idade Média, na época do feudalismo, estabelece que 

todos os bens do falecido são transmitidos imediatamente aos seus herdeiros legítimos ou testamentários 

(BRASIL, 2002).  
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regimes de sucessão diversa para cada classe social; a Inglaterra, ao seu turno, possuía várias 

modalidades de sucessão, que permaneceram vigentes até 1925 (MONTEIRO, 2003).  

No século XIII, um território que influenciou o desenvolvimento do Direito 

Sucessório foi a França que estabeleceu em seu ordenamento jurídico o droit de saisine ou 

princípio de saisine que determina que a propriedade e a posse dos bens do falecido transmitem-

se aos herdeiros do de cujus de forma imediata (TARTUCE, 2015). Dessa forma:  

  

Droit de saisine. Na idade Média, instituiu-se a praxe de ser devolvida a posse dos 

bens, por morte do servo, ao seu senhor, que exigia dos herdeiros dele um 

pagamento, para autorizar a sua imissão. No propósito de defendê-lo dessa 

imposição, a jurisprudência no velho direito costumeiro francês, especialmente no 

Costume de Paris, veio a consagrar a transferência imediata dos haveres do servo 

aos seus herdeiros [...] (PEREIRA, 2018, p. 15).  

  

Em suma, tal regime foi instituído para se contrapor ao sistema sucessório 

estabelecido pelo senhor feudal, pois no período do feudalismo, com a morte do servo, o senhor, 

dono das terras, adquiria o direito à herança, e o repassava aos sucessores do falecido apenas 

quando recolhida a tributação.  

É importante pontuar, que com a evolução do Direito Sucessório e o advento dos 

ideais da Revolução Francesa, passou a se admitir que mulheres e outros filhos não 

primogênitos também tivessem direito à herança.  

No território brasileiro, o Direito Sucessório tem como marco inicial o período 

anterior à proclamação da Independência do Brasil. Nesta época, o Brasil ainda era colônia de 

Portugal, vigoravam as Ordenações do Reino, conhecidas em primeiro momento como 

Ordenações Afonsinas (1446), depois foram instituídas outras Ordenações, como exemplo, as 

Ordenações Manuelinas (1512). Assim, com o decorrer do tempo, surgiram as Ordenações 

Filipinas (1603), que esteve vigente até a independência do Brasil (GARCIA, 2008).  

As Ordenações Filipinas foram recepcionadas nas Consolidações das Leis Civis de 

Teixeira Freitas em 1857. Tal consolidação previa o princípio de saisine e uma ordem de 

vocação hereditária diversa da atual, que consistia no seguinte: os descendentes herdavam em 

primeiro grau, depois os ascendentes, os parentes colaterais até o 10º grau, o cônjuge e o fisco 

(GONÇALVES, 2011).  

Em 1907, com o advento do Decreto nº 1.839/1907, denominada como Lei 

Feliciano da Penha, se alterou a ordem de vocação hereditária prevista na antiga Consolidação 

das Leis Civis, com as mudanças o cônjuge passa a herdar a frente dos colaterais, além disso, 

foi limitada a sucessão dos colaterais, que era até o décimo grau, e passou a abarcar os colaterais 
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apenas até o quarto grau. Posteriormente, em 1946, no Decreto-Lei nº 9.461/46, a ordem de 

vocação hereditária dos colaterais foi limitada até o quarto grau (GONÇALVES, 2011). “Com 

o passar do tempo, no dia 1 de janeiro de 1917, entrou em vigor o primeiro Código Civil, 

elaborado por Clóvis Beviláqua” (GARCIA, 2008, p. 2).   

O Código Civil de 1916 (CC/16) estabeleceu a aplicação do princípio de saisine 

derivado do direito francês, permitindo que após o falecimento do autor da herança ocorra a 

transmissão automática dos seus bens. Portanto:  

  

Com a promulgação do Código Civil de 1916, ficou assentada a doutrina da 

transmissão imediata da posse e propriedade: ‘Aberta a sucessão, o domínio e a 

posse da herança transmitem-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e 

testamentários’ (Código Civil, art. 1.572). O mesmo princípio predominou no 

Projeto de Código Civil de 1965 e no Projeto de 1975, e se viu consagrado no 

Código Civil de 2002, conquanto neste eliminada a referência a ‘domínio e posse’ 

(art. 1.784) (PEREIRA, 2018, p. 16).  

  

O CC/16, diferente do CC/02, considerava instituição familiar apenas a família que 

advinha do matrimônio, união indissolúvel do homem e mulher, e os filhos concebidos fora da 

relação conjugal eram ilegítimos, bastardos, e, portanto, não possuíam direito sucessório. O 

direito dos filhos advindos fora do casamento e de pessoas que viviam em união estável, antigo 

concubinato puro, foram gradualmente reconhecidos com o advento da CR/88 e do CC/02.  

A atual legislação vigente sobre o direito sucessório está presente na parte especial 

do CC/02, e no Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15). No que se refere ao CC/02:  

  

A partir da própria sistematização apresentada pelo Código Civil de 2002, 

notadamente em seu Livro V (arts. 1.784 a 2.027), é possível reconhecer a 

estruturação do Direito das Sucessões em quatro diferentes partes: i) sucessão em 

geral; ii) sucessão legítima; iii) sucessão testamentária; e iv) inventários e partilhas 

(FARIAS; ROSENVALD, 2017, p. 55).  

  

Assim, o CC/02 sistematizou o direito sucessório além de possibilitar inovações,  

como a equiparação dos filhos nascidos dentro e fora do casamento, permitindo-se 

a todos os filhos do de cujus o direito de herdar em igualdade de condições.   

  

4.2 Direito à herança  

  

Para início do estudo sobre o instituto jurídico da herança, é importante ressaltar 

que os conceitos de sucessão e herança, no contexto jurídico do Direito das Sucessões, não são 

sinônimos. A sucessão, como objeto de análise da ciência jurídica, trata-se de um ato de sub-
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rogação pessoal, inter vivos ou causa mortis, ou sub-rogação real, que diz respeito a substituição 

do objeto que integra uma relação jurídica (FARIAS; ROSENVALD, 2017). A herança, por 

sua vez, é um instituto do Direito Sucessório e se trata de um bem imóvel e indivisível até o 

momento que ocorre a partilha entre os herdeiros, compreendendo todo patrimônio que 

pertencia ao falecido (TARTUCE, 2015).  

Além disso, a herança é um direito fundamental previsto no artigo 5º, inciso XXX, 

da CR/88, compreendendo “o conjunto de direitos e obrigações que se transmite, em razão da 

morte” (VENOSA, 2011, p. 6). Assim, o direito à herança é uma cláusula pétrea30 prevista no 

artigo 60, § 4º, inciso IV, da CR/88 e, por consequência, não poderá ser “objeto de deliberação 

a proposta de emenda tendente a abolir” (BRASIL, 2002) esse direito individual de primeira 

geração31.  

Os bens que compõem a herança são chamados de espólio, englobam apenas bens 

materiais ou imateriais com valor econômico, dessa forma, obrigações de natureza 

personalíssima, não são objeto da herança, pois tais direitos têm termo final com a morte de seu 

titular (TARTUCE, 2015).  

A herança do de cujus abarca os aspectos ativo, como exemplo, bens móveis e 

imóveis deixados pelo falecido, mas também engloba o aspecto passivo, compreendido pelas 

dívidas do morto (TARTUCE, 2015). Contudo, como postula o princípio do non ultra vires 

hereditatis os sucessores do morto não têm responsabilidade de pagar valores superiores ao que 

compreende os bens que compõem a herança.  

Porém, é importante salientar que de acordo com o princípio intra vires hereditatis, 

antes da partilha da herança entre os herdeiros, os bens que compõem o espólio serão destinados 

ao pagamento das dívidas do falecido. Dessa forma, quando instaurado o procedimento de 

partilha, caso o saldo das dívidas ultrapasse o saldo positivo de bens do de cujus, os herdeiros 

não receberão nenhum valor.  

A herança é a uma universalidade de patrimônio do falecido, patrimônio esse que 

dividido em frações ideais para cada herdeiro, sem de plano se determinar a divisão dos bens 

específicos. Assim, a propriedade da herança antes da partilha é comum a todos herdeiros, 

constituindo um condomínio pro indiviso32 (TARTUCE, 2015).  

 
30 A cláusula pétrea é uma limitação ao poder de legislar de um Estado. Assim, os dispositivos tutelados por essa 

limitação não podem ser modificados de forma alguma, nem mesmo por meio de emenda à CR/88.  
31 Os direitos individuais de primeira geração, ou direitos humanos negativos de primeira dimensão, são direitos 

civis e políticos conquistados na Revolução Francesa que visam assegurar a liberdade dos seres humanos.   
32 A expressão pro indiviso tem origem latina e significa que determinada coisa é indivisível, e por consequência, 

não pode ser fracionada.  
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Antes da partilha, os herdeiros não têm posse direta dos bens, nem lhe são 

individualizados os bens que receberão no procedimento de partilha, aplicando-se neste caso 

para viabilizar a proteção dos bens que compõem a herança as normas correspondentes ao 

condomínio previstas no CC/02. Dessa forma, é aplicada aos sucessores a vedação prevista no 

artigo 504 do CC/02, sendo proibida a alienação de bens que compõem a herança até a partilha 

sem a autorização dos demais herdeiros.   

A principal razão da indivisibilidade da herança é possibilitar que cada herdeiro 

possa reclamar a totalidade do espólio, de pessoa que eventualmente tenha posse do bem de 

forma ilegal, e usar como defesa o direito de sequela, reivindicando os bens onde quer que 

estejam (TARTUCE, 2015).  

Por outro lado, o legado, diferente da herança, é previsto apenas na sucessão 

testamentária, quando o de cujus antes do seu falecimento realiza a confecção de uma das 

espécies de testamento previstas no CC/02. Desse modo, segundo a doutrina, o sucessor que 

recebe um bem a título de legado:  

  

Se o sucessor recebe o patrimônio a título singular, é designado como legatário ou 

Vermächtnisnehmer, em alemão. Este é o caso de alguém que recebe um bem 

específico, certo e determinado, móvel ou imóvel. É o caso de alguém que é 

beneficiado com uma casa ou um automóvel pelo autor da herança, por meio de um 

testamento (FARIAS; ROSENVALD, 2017, p. 57).  

  

Como citado acima, o legado caracteriza-se por ser uma liberalidade do testador em 

contemplar determinada pessoa com um bem específico que compõe a herança. Assim, 

prevalece a vontade do testador de beneficiar, via de regra, um indivíduo determinado com um 

bem individualizado do espólio. Entretanto, o legatário jamais poderá receber bens que sejam 

parte da legítima, destinado aos herdeiros legítimos de acordo com a ordem de vocação 

hereditária.  

De forma simplificada, no que se trata da herança, o ponto central é o aspecto da 

impossibilidade de divisão, antes do regular processo de partilha. Nesse sentido, todos os 

herdeiros têm o seu quinhão reservado em uma universalidade de bens. A única exceção é o 

legado, onde o testador tem a liberdade de determinar quem receberá um bem específico dentro 

dos bens que compõem o espólio.   

  

4.3 Formas de transmissão da herança e dos legados no direito brasileiro  
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Antes de se adentrar no momento de abertura da sucessão e nas formas de 

transmissão da herança e da partilha dos bens que compõem o espólio, faz-se necessário uma 

breve explicação sobre as formas de sucessão admitidas no direito pátrio.  

Inicialmente, é importante ressaltar que existem duas espécies de sucessão, 

previstas no direito brasileiro, a sucessão legítima e a sucessão testamentária. A sucessão 

legítima decorre da lei e está detalhada no CC/02, quando um indivíduo falece sem deixar 

testamento ou sendo o testamento nulo, a lei pátria prescreve a ordem de vocação hereditária, 

com objetivo de amparar os familiares mais próximos do falecido (TARTUCE, 2015). Ao 

contrário, a sucessão testamentária permite que o finado, autor da herança, atue conforme sua 

vontade, deixando os bens que compõem o espólio para o herdeiro ou legatário que o convier, 

respeitando as limitações previstas nas normas sucessórias (TARTUCE, 2015).   

No que tange à sucessão legítima, existe uma ordem de vocação hereditária de 

herdeiros legítimos, indivíduos esses que irão receber a herança respeitando as normas 

sucessórias previstas no ordenamento jurídico brasileiro.  

A ordem de vocação hereditária prevista no CC/02 no artigo 1.829 e seus incisos é 

dividida em classes de herdeiros, a primeira classe engloba os descendentes, e em concorrência 

o cônjuge; a segunda categoria protege os direitos dos ascendentes e em concorrência o cônjuge 

sobrevivente; e na terceira classe encontra-se o cônjuge; e por fim, na quarta classe se encontra 

os parentes colaterais até quarto grau (BRASIL, 2002).  

Embora a figura do companheiro não esteja prevista literalmente no rol de herdeiros 

legítimos do artigo 1.829 do CC/02, ele é amparado por essa sucessão, em virtude dos Recursos 

Extraordinários (REs) nº 646.721 e nº 878.674 julgados no STF, que equiparou a união estável 

ao casamento permitindo que os cônjuges e companheiros herdem em igualdade de condições 

(FARIAS; ROSENVALD, 2017).   

Dessa forma, não se verifica mais a necessidade de aplicação da norma prevista no 

artigo 1.790 do CC/02, sendo interessante ressaltar que em virtude do princípio do afeto, não 

existe no direito atual a necessidade de um prazo de tempo para se configurar união estável, 

basta que o casal se una com a intenção de formar uma família (FARIAS; ROSENVALD, 

2017).  

É importante ressaltar que a ordem de vocação hereditária é preferencial, ou seja, 

caso a herança seja partilhada com todos os herdeiros da primeira classe, os outros herdeiros, 

das demais classes, não receberão nada a título de sucessão legítima.   

Salienta-se que na ordem de vocação hereditária existe a figura dos herdeiros 

legítimos e necessários. Os herdeiros legítimos, previstos no artigo 1.829 do CC/02, são os 
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descendentes, ascendentes e o cônjuge ou companheiro e os parentes colaterais até quarto grau. 

No entanto, herdeiros necessários são os descendentes, ascendentes e o cônjuge ou companheiro 

que tem reservado o direito à legítima, metade do patrimônio do falecido que é parte 

indisponível da herança e não pode ser testada, somente cabendo aos herdeiros necessários 

recebê-la. 

Nesse sentido:  

  

Herdeiro ou sucessor é quem recebe ou adquire os bens. Conforme se trate de uma 

ou outra modalidade sucessória, qualifica-se na situação de herdeiro legítimo, ou 

de herdeiro testamentário. Tomam nome especial de herdeiro necessário ou 

reservatários aqueles a quem a lei assegura uma quota certa (metade) do acervo 

hereditário, limitando desta sorte a liberdade de dispor em testamento. São, em 

nosso direito, os descendentes, os ascendentes e o cônjuge (PEREIRA, 2018, p. 3).  

  

Os descendentes, na sucessão legítima, possuem prioridade no rol de sucessores 

legítimos. Tal privilégio se estende também ao cônjuge ou companheiro em caso de 

concorrência com os descendentes, em se tratando da sucessão em caso de bens particulares do 

finado que não integram sua meação33. Neste caso, são contemplados todos os descendentes, 

não obstante, os de grau mais próximo precedem os mais remotos, exceto no caso da existência 

do direito de representação (FARIAS; ROSENVALD, 2017).  

No que tange aos ascendentes, caso o falecido não possua descendentes, estes são 

chamados a participar da sucessão em concorrência com o cônjuge ou companheiro, podendo 

herdar os bens comuns que pertenciam ao casal. O cônjuge ou companheiro sempre terá posição 

privilegiada em relação aos ascendentes, possuindo direito a receber um terço dos bens que 

compõe o espólio, caso concorra com mais de um ascendente, e no caso de concorrer com 

apenas um ascendente, terá direito a metade da universalidade (VENOSA, 2011).  

Na falta de descendentes ou ascendentes, o cônjuge ou companheiro supérstite terá 

direito a receber todo patrimônio do falecido, salvo em caso de o casal estar separado 

judicialmente, ou de fato por mais de dois anos no momento da morte, ou exista um testamento 

que disponha em contrário, mas, em todo caso lhe será resguardada a legítima (FARIAS; 

ROSENVALD, 2017).  

A respeito da sucessão dos colaterais, que não são herdeiros necessários, mas, 

apenas legítimos, não existe reserva do direito à herança, herdando apenas caso não exista outro 

herdeiro necessário na ordem de vocação hereditária ou inexista testamento que preveja outro 

herdeiro (FARIAS; ROSENVALD, 2017).  

 
33 A meação é o direito do cônjuge sobrevivente de receber a metade dos bens comuns que pertencia ao casal.  
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Embora o Estado, Distrito Federal ou Município e União não sejam herdeiros 

necessários, caso não exista herdeiro legítimo ou testamentário ou ocorra renúncia dos 

herdeiros, eles recebem os bens do falecido depois de um processo que declare a herança jacente 

e posteriormente vacante (FARIAS; ROSENVALD, 2017).  

Após a análise da ordem de vocação hereditária, é interessante se analisar a 

classificação da sucessão em relação aos seus efeitos, sendo que, nesta situação, existem duas 

espécies de sucessão, a sucessão a título universal e a sucessão a título singular.  

  

A sucessão legítima sempre será a título universal (per universitatem), 

transmitindose aos herdeiros a totalidade do patrimônio do de cujus, e a cada um 

deles uma quota ideal desse patrimônio [..].  A sucessão testamentária pode ser 

universal, quando o testador instituir herdeiro, que lhe sucede em inteira analogia 

com o herdeiro legítimo; ou pode ser a título singular, quando o testador deixa para 

alguém uma coisa ou quantia certa (legado), e, neste caso, ao legatário se transmite 

aquele bem ou aquele direito individualmente (singulatim) (PEREIRA, 2018, p. 3).  

  

Portanto, a sucessão a título universal opera-se quando um herdeiro tem direito a 

receber a totalidade ou fração da herança, podendo ocorrer na sucessão legítima ou 

testamentária. Ao contrário, a sucessão a título singular ocorre quando o autor da herança deixa 

bem certo e determinado, para terceiras pessoas, sendo, neste caso, chamado de legatário.   

No que tange a ordem de vocação hereditária na sucessão legítima, essa poderá 

ocorrer por direito próprio ou por direito de representação. Desta forma:  

  

Com isso vale o remate de que o sistema jurídico pátrio admite duas formas de 

sucessão: i) por direito próprio (jure proprio), quando a pessoa herda o que, 

efetivamente, lhe cabe; ii) por representação (jure representationis), quando a 

pessoa recebe o que outra receberia se pudesse figurar diretamente na sucessão 

(FARIAS; ROSENVALD, 2017, p. 273).  

  

Em regra, portanto, dentro do direito das sucessões, a sucessão legítima ocorre por 

direito próprio. Então, caso uma determinada classe de herdeiros possua direito à herança, tal 

classe partilhará a herança entre si excluindo o grupo subsequente. 

No entanto, em determinados casos, um herdeiro que, em regra, seria excluído da 

sucessão, pela existência de uma classe de sucessores em sua frente, pode receber parte do 

quinhão hereditário, se tratando isso do direito de representação, que se convoca certos parentes, 

a suceder uma parte do quinhão hereditário, se um dos herdeiros legítimos for pré-morto, ou 

excluído da sucessão em caso de indignidade ou deserdação, os descendentes do excluído ou 

pré-morto são chamados a suceder a parte que caberia ao sucessor legítimo descendente do de 

cujus. Exemplificando-se:  
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Um elucidativo exemplo auxilia a compreensão: se uma pessoa falece deixando 

dois filhos e um deles é pré-morto ao pai (faleceu primeiro do que o genitor), mas 

deixou filhos, os netos do autor da herança (filhos do falecido filho) recebem o que 

caberia ao pai premoriente por representação (por estirpe). No caso, supondo que o 

filho pré-morto deixou quatro filhos, a cota que caberia àquele será dividida entre 

estes, independentemente do número de representantes (FARIAS; ROSENVALD, 

2017, p. 280).  

  

É importante salientar que os sobrinhos, de acordo com o artigo 1.853 do CC/02, 

também herdam por direito de representação em um caso muito específico: “Na linha 

transversal, somente se dá o direito de representação em favor dos filhos de irmãos do falecido, 

quando com irmãos deste concorrerem” (BRASIL, 2002). 

  

Porém, os sobrinhos do falecido, quando concorrerem com irmão deste, terão o 

direito de representação sucessória, para evitar uma disparatada situação. Se o 

auctor hereditatis deixou, tão somente, dois irmãos, sendo um deles pré-morto, este 

tendo deixado um filho, sobrinho do falecido, não teria acesso à herança, se não 

fosse a previsão normativa. Soluciona-se o problema através da norma em 

apreciação. Por conta dela, a herança será, então, dividida em duas partes iguais, 

uma delas em favor do irmão sobrevivente e a outra em favor do sobrinho, que 

herda por estirpe a cota-parte que caberia ao seu pai, se vivo fosse (FARIAS; 

ROSENVALD, 2017, p. 284/285).  

  

Portanto, o direito de representação ocorre somente na sucessão legítima em caso 

de declaração de indignidade, deserdação ou pré-morte, sendo aplicado apenas para os 

descendentes em linha reta (BRASIL, 2002), também se permitindo isso no caso específico do 

artigo 1.853 do CC/02 que trata da aplicação do direito de representação aos sobrinhos do 

falecido (FARIAS; ROSENVALD, 2017).  

No que concerne à sucessão testamentária, os sujeitos que podem receber a herança 

são os que possuem capacidade sucessória, capacidade de se tornar herdeiro ou legatário de 

determinado falecido.   

Além da ordem de vocação hereditária, já analisada anteriormente, existem outros 

critérios que determinam a capacidade de uma pessoa. Neste contexto, segundo o artigo 1.799 

do CC/02 a herança ou legado pode ser transmitida a pessoas ainda não nascidas, em caso de 

pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas quando aberta a sucessão. Importa ressaltar 

que pessoas jurídicas também podem ser chamadas a sucessão, bem como pode o testador 

direcionar parte de seu patrimônio para constituição de uma fundação. Por fim, para suceder, 

as pessoas físicas não podem ser indignas ou deserdadas (BRASIL, 2002).  

Nesta direção, o testamento, objeto da sucessão testamentária, é um negócio 

jurídico solene e sua validade depende da observância das formas previstas em lei, sendo 
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divididos em ordinários e especiais (BRASIL, 2002). Os testamentos ordinários são 

subdivididos em público34, cerrado35 e particular36 e, os testamentos especiais, ao seu turno, são 

divididos em testamentos marítimo37, aeronáutico38 e militar39 (BRASIL, 2002).   

É importante salientar que o artigo 1.863 do CC/02 veda a figura do testamento 

conjuntivo, efetuado em um único instrumento por mais de uma pessoa, na modalidade 

simultânea40, recíproca41 ou correspectiva42. Tal vedação visa evitar o pacta corvina previsto 

no artigo 426 do CC/02, logo, “não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva” 

(BRASIL, 2002).  

Ainda na sucessão testamentária, existe a figura do codicilo, ato de disposição de 

última vontade mais restrito que o testamento, trata de questões especiais sobre o enterro do 

testador, esmolas de pouco valor dadas à determinadas pessoas ou indeterminadamente aos 

pobres de certo local. Pode ser usado também para nomeação ou substituição de testamenteiros. 

Por ser escrito particular, pode, ainda, reconhecer filhos; dispor sobre questões não patrimoniais 

de última vontade; declarar deserdação de herdeiro e tratar de revogação de testamento.  

Após as análises sobre as formas de sucessão é interessante se estudar o momento 

de abertura da sucessão que, de acordo com o direito brasileiro, ocorre com a morte do titular 

da herança, de forma natural ou presumida, se transmitindo imediatamente todos os bens aos 

herdeiros legítimos ou testamentários, devendo a data da morte ser fixada de maneira exata de 

acordo com os dispositivos legais (TARTUCE, 2015).  

Dessa forma, o princípio de saisine entende que a sucessão é aberta no momento da 

morte do autor da herança, em regra, no local do último domicílio do falecido, e neste sentido 

é transmitido de imediato a herança aos herdeiros. Assim, de acordo com o artigo 1.784, caput 

 
34 O testamento público é feito por tabelião ou seu substituto, em livros de nota, e lavrado em escritura pública e 

qualquer pessoa pode ter conhecimento de seu conteúdo (BRASIL, 2002).  
35 O testamento cerrado é um ato de disposição de última vontade oculta, sendo escrito pelo próprio testador ou 

alguém a seu rogo e somente sendo revelado seu conteúdo após a morte do testador (BRASIL, 2002).  
36 O testamento particular é escrito pelo próprio testador, de próprio punho ou procedimento mecânico, lido 

pelo testador para 3 testemunhas e, depois, assinado pelo testador e as testemunhas, não é registrado no cartório 

(BRASIL, 2002).  
37 O testamento marítimo pode ser feito por quem está: em viagem a bordo de navio nacional de guerra ou a bordo 

de navio nacional mercante (BRASIL, 2002).  
38 O testamento aeronáutico, por sua vez, é similar ao marítimo diferenciando-se apenas em relação a pessoa 

que atuará como tabelião que será alguém designado pelo comandante da aeronave. Pode ser utilizado por quem 

está: a bordo de aeronave militar ou a bordo de aeronave comercial (BRASIL, 2002).  
39 O testamento militar é efetuado: durante campanha militar dentro ou fora do país e em praça sitiada ou quando 

as comunicações forem interrompidas (BRASIL, 2002).  
40 Testamento simultâneo ocorre quando duas ou mais pessoas fazem disposição idêntica em face de terceiros.  
41 No testamento recíproco ambos testadores instituem o outro como seu herdeiro ou legatário.  
42 O testamento correspectivo cada um dos testadores, deixam na mesma proporção, bens um para o outro.  
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do CC/02, “Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e 

testamentários” (BRASIL, 2002).   

No que diz respeito ao aspecto da morte, é relevante se estudar o instituto da 

comoriência. A comoriência é a morte de duas ou mais pessoas, ao mesmo tempo, sem ser 

possível determinar qual dos indivíduos precedeu o outro (BRASIL, 2002). Nesse sentido, no 

direito brasileiro, caso ocorra o falecimento simultâneo de duas ou mais pessoas, deverá ser 

analisado qual dos indivíduos faleceu primeiro, caso um seja herdeiro ou beneficiário do outro. 

Caso não haja a possibilidade de comprovar quem faleceu primeiro, será considerado que 

ambos faleceram ao mesmo tempo, não existindo a transmissão da herança entre essas pessoas, 

o que gerará diversos efeitos no campo sucessório, tendo em vista que as partes não herdaram 

umas das outras.   

Outro aspecto fundamental a ser tratado no presente trabalho é a aceitação da 

herança. Salienta-se que transmissão e aceitação da herança são institutos jurídicos diferentes. 

Na transmissão da herança opera-se imediatamente no momento do falecimento do de cujus, 

transmitindo-se todos os bens que compõem a herança aos herdeiros legítimos e testamentários, 

sendo que a aceitação dessa herança é apenas a confirmação do herdeiro do desejo de receber 

parte do patrimônio do falecido.  

A aceitação da herança pode ocorrer de forma expressa, tácita ou presumida. A 

aceitação expressa acontece quando a declaração é feita de forma escrita. A forma de aceitação 

tácita, ao seu turno, resulta da própria conduta do herdeiro, sendo a omissão uma das formas de 

aceitação tácita. Por fim, a aceitação presumida opera-se quando um herdeiro permanece inerte, 

depois de notificado para apresentar manifestação sobre a aceitação ou não da herança 

(FARIAS; ROSENVALD, 2017).  

É importante ressaltar, que a aceitação da herança com relação aos herdeiros pode 

ser direta, quando o próprio herdeiro aceita a herança, ou indireta, quando outras pessoas que 

não o herdeiro aceita a herança em seu lugar, podendo ser feita por credores, tutor ou curador 

do herdeiro.  

A renúncia, ao seu turno, é uma declaração unilateral de vontade do herdeiro, sendo 

que, nesta situação, só ocorre a renúncia se esta for feita de forma escrita e expressa, sendo que 

segundo a lei deve ser realizada mediante escritura pública ou termo judicial. Toda essa cautela 

busca evitar fraudes e resguardar os direitos do herdeiro. É importante salientar que a renúncia 

é sempre total, não se comporta a renúncia parcial, mas caso o herdeiro também seja legatário 

pode ele renunciar o legado e aceitar a herança ou vice-versa. É interessante ressaltar que para 
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tutelar os direitos de incapaz a renúncia da herança neste caso somente pode ocorrer em caso 

de decisão judicial fundamentada (FARIAS; ROSENVALD, 2017).  

Não existe direito de representação relativo ao quinhão renunciado, salvo caso o 

herdeiro seja o único de sua classe, ou todos da mesma classe renunciarem, neste caso a classe 

posterior pode suceder.  

Além disso, antes da abertura do inventário, caso exista um testamento ou codicilo, 

é necessário a realização do procedimento especial de jurisdição graciosa, previsto no CPC/15, 

no qual o magistrado verificará as disposições de última vontade de um falecido, observará se 

ocorreu o cumprimento das solenidades legais e registrará ou confirmará o disposto no ato de 

disposição de última vontade. Este procedimento não é utilizado para discutir as cláusulas do 

testamento, para se fazer isso é necessário se instaurar um procedimento comum.  

A confirmação das solenidades é a verificação pelo magistrado dos requisitos 

formais que outorga validade a disposição de última vontade do falecido, o registo é utilizado 

no testamento público e cerrado que importa em lançamento próprio em livro do Poder 

Judiciário de existência de disposição de última vontade e a confirmação é a homologação das 

disposições de última vontade pelo Poder Judiciário para que produza os efeitos legais aplicados 

no caso de codicilos, testamento particular e assemelhados, que passam a produzir efeitos 

apenas depois da confirmação.  

Por fim, o inventário é uma expressão de origem latina “invenire, de inventum, 

inventário significa a enumeração ou descrição de algo, logo é um relato pormenorizado de 

algo, com uma determinada finalidade” (FARIAS; ROSENVALD, 2017, p; 518). Porém, o 

inventário não é um instituto jurídico exclusivo do Direito das Sucessões, também é utilizado 

no “procedimento de falência e no divórcio ou dissolução de união estável litigiosos” (FARIAS; 

ROSENVALD, 2017, p. 518).   

Nesse contexto, o inventário pode ser entendido como um procedimento especial 

de jurisdição contenciosa, previsto no CPC/15, que se presta a verificar a identidade dos 

sucessores de um falecido e catalogar os bens, direitos e dívidas que possuía até o momento da 

abertura da sucessão, viabilizando, posteriormente, o procedimento de partilha do acervo 

hereditário entre os sucessores. Todavia, o inventário também se presta a assegurar o pagamento 

dos tributos devidos pelo falecido às fazendas públicas, bem como garantir o pagamento de 

Imposto de Transmissão Causa mortis e Doação (ITCMD). Em suma:  

  

Nessa ambiência, o inventário é um procedimento especial tendente a apurar o 

patrimônio transmitido automaticamente, pelo falecido, pagando as dívidas 
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deixadas, recolhendo o tributo incidente na espécie e, em arremate, promovendo a 

partilha entre os sucessores (FARIAS; ROSENVALD, 2017, p. 519).  

  

A partilha, no que lhe concerne, é realizada quando concluído o procedimento de 

inventário, com a quitação das dívidas do falecido e o recolhimento dos tributos devidos 

(FARIAS; ROSENVALD, 2017). Em suma, o procedimento de partilha trata da divisão do 

patrimônio deixado pelo de cujus.    
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5 A SUCESSÃO DAS CRIPTOMOEDAS  

  

Atualmente, vive-se em uma sociedade líquida com constantes alterações de 

natureza científica, tecnológica e política. Com o surgimento de novas tecnologias, a cada 

momento o meio-ambiente digital se expande e mais pessoas participam da Rede Mundial de 

Compartilhamento de Dados. Neste universo instável, existe um grande debate sobre como se 

procederá à regulamentação das moedas criptografadas.  

O Poder Legislativo buscou realizar mudanças normativas que determinavam à 

natureza jurídica dos bitcoins e a possibilidade de sucessão de contas de arquivos digitais. Nesse 

sentido, na Câmara dos Deputados, tramitava o PL n° 2.303 de 2015 proposto pelo deputado 

Aureo Ribeira que buscava a alteração da disposição original do artigo 9° da Lei nº 12.865, de 

2013, para incluir no inciso I, as moedas virtuais como forma de arranjo de pagamento.  

O PL dispunha que o BACEN, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras 

(COAF) e os órgãos de proteção ao consumidor já poderiam fiscalizar e regulamentar a 

comercialização de moedas virtuais.   

Em suma, o PL, arquivado dia 31 de janeiro de 2019, tinha o objetivo de incluir os 

bitcoins como forma de arranjos de pagamento colocando a encargo BACEN sua fiscalização. 

Porém, após intensos debates, o deputado Expedito Netto, relator da comissão especial que 

discutia o PL 2.303, defendeu a proibição de emissão e circulação das moedas criptografadas 

no Brasil. Segundo ele, as moedas poderiam circular apenas entre pessoas físicas, porém, 

empresas que realizassem a intermediação de bitcoins poderiam responder pela prática de 

crimes. De acordo com o deputado, a circulação das moedas criptografadas colabora com 

prática de crimes e provoca controvérsias econômicas. Todavia, de acordo com um comunicado 

enviado ao presidente da Câmara dos Deputados, a justificativa para o arquivamento do PL foi 

a complexidade de análise do tema.   

Por outro lado, existe o PL nº 4.099 de 2012 proposto por Jorginho Mello do 

PSDB/SC, atualmente arquivado. Esse projeto tem o intuito de acrescentar o parágrafo único 

ao artigo 1.788 do código civil, dispondo que “serão transmitidos aos herdeiros todos os 

conteúdos de contas ou arquivos digitais de titularidade do autor da herança” (BRASIL, 2012).  

Também existe o PL nº 4.847 de 2012, proposto por Marçal filho do Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro do Mato Grosso do Sul (PMDB/MS), atual Movimento 

Democrático Brasileiro (MDB), apresentado em 12 de março de 2012 e arquivado em 30 de 

janeiro de 2014 que possuía como principal objetivo acrescentar um “capítulo II – A e os arts. 
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1.797 -A a 1.797 - C ao Código Civil estabelecendo normas sobre a herança digital” (BRASIL, 

2012).  

O PL considera a herança digital um patrimônio intangível do falecido, “tudo o que 

é possível guardar ou acumular em espaço virtual” (BRASIL, 2012) desde que tenham natureza 

de senhas, redes sociais, contas na Internet ou bem ou serviço digital de qualquer natureza de 

propriedade do falecido.  O PL dispõe, ainda, no artigo 1.797 – B “se o falecido, tendo 

capacidade para testar, não o tiver feito, a herança será transmitida aos herdeiros legítimos” 

(BRASIL, 2012).  

Tais PLs visavam garantir o direito de herança aos sucessores do proprietário de 

bens virtuais, pois o Direito Sucessório é um direito constitucional previsto no art. 5°, inciso 

XXX da CR/88 do país. Contudo, tendo em vista a natureza complexa, descentralizada e 

instável das moedas criptografadas é difícil realizar a regulamentação de tais bens.  

Diante deste cenário, o presente capítulo busca investigar a natureza jurídica das 

criptomoedas questionando-se a possibilidade de aplicação do Direito Sucessório para 

viabilizar a sucessão da propriedade das moedas virtuais, em especial os bitcoins, aos 

sucessores do de cujus.  

  

5.1 A natureza jurídica dos bitcoins  

  

Grande parte das discussões atuais sobre a definição jurídica dos bitcoins refere-se 

à possibilidade de essa inovação digital ser uma moeda de troca. Porém, os bitcoins, sem 

dúvida, são criados por uma tecnologia descentralizada desvinculada das atividades e interesses 

do Estado, já moedas tradicionais são emitidas e tuteladas pelo governo. Assim, essas 

criptomoedas não são moedas de troca convencionais.  

Corrobora para este entendimento a distinção entre moeda eletrônica, prevista na 

Lei n° 12.865 de 9 de outubro de 2013, e a moeda digital, sendo que existe uma classificação 

jurídica apenas para as moedas eletrônicas presente no artigo 6º, inciso VI, da referida lei.   

Neste sentido, a moeda eletrônica se caracteriza por ser um recurso armazenado em 

um dispositivo ou sistema virtual que possibilita ao usuário, proprietário do valor, realizar 

transferências e pagamentos, podendo, a instituição financeira, converter a moeda física, 

regularmente emitida pela autoridade competente, em moeda eletrônica, ou o contrário, desde 

que o usuário final do bem permita esta conversão (BRASIL, 2013).  
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Sobre a temática o BACEN expediu o comunicado nº 31.379, de 16 de novembro 

de 2017, que no item 5 estabelece uma diferenciação entre moedas eletrônicas e virtuais. Desse 

modo dispõe:   

  

[...] 5. A denominada moeda virtual não se confunde com a definição de moeda 

eletrônica de que trata a Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013, e sua 

regulamentação por meio de atos normativos editados pelo Banco Central do Brasil, 

conforme diretrizes do Conselho Monetário Nacional. Nos termos da definição 

constante nesse arcabouço regulatório consideram-se moeda eletrônica ‘os recursos 

em reais armazenados em dispositivo ou sistema eletrônico que permitem ao 

usuário final efetuar transação de pagamento’. Moeda eletrônica, portanto, é um 

modo de expressão de créditos denominados em reais. Por sua vez, as chamadas 

moedas virtuais não são referenciadas em reais ou em outras moedas estabelecidas 

por governos soberanos (BRASIL, 2017).   

  

Como exposto, os bitcoins não são criados e nem regulamentados por autoridades 

públicas, por consequência, é complicado classificar as criptomoedas, em especial os bitcoins, 

como moedas emitidas por um órgão competente. Também reforça o entendimento o disposto 

no comunicado anteriormente referido:  

  

[...] 7. Embora as moedas virtuais tenham sido tema de debate internacional e de 

manifestações de autoridades monetárias e de outras autoridades públicas, não foi 

identificada, até a presente data, pelos organismos internacionais, a necessidade de 

regulamentação desses ativos. No Brasil, por enquanto, não se observam riscos 

relevantes para o Sistema Financeiro Nacional. Contudo, o Banco Central do Brasil 

permanece atento à evolução do uso das moedas virtuais, bem como acompanha as 

discussões nos foros internacionais sobre a matéria para fins de adoção de eventuais 

medidas, se for o caso, observadas as atribuições dos órgãos e das entidades 

competentes. 8. Por fim, o Banco Central do Brasil afirma seu compromisso de 

apoiar as inovações financeiras, inclusive as baseadas em novas tecnologias que 

tornem o sistema financeiro mais seguro e eficiente (BRASIL, 2017).  
  

  

Ademais, o tema já foi objeto de debate no Superior Tribunal de Justiça (STJ) pela 

Terceira Seção (S3), julgamento processo CC nº 161123/SP, em 28 de novembro de 2018, que 

tratava de um conflito negativo de competência entre a justiça estadual e federal para inquérito 

policial que investigava trader43, que negociava bitcoins, pela prática de crimes de sonegação 

fiscal, evasão de divisas e outros delitos.  Neste sentido, o STJ adentrou no mérito de 

classificação das criptomoedas para solucionar o conflito de competências, entendendo, por 

unanimidade, que tais valores não seriam moedas propriamente ditas nem valores mobiliários.   

Dessa forma, a competência para julgamento de lides relativas a crimes que 

envolvam utilização de bitcoins e outras espécies de criptomoedas é da justiça estadual, e, por 

 
43 Trader é um investidor que atua no mercado financeiro.  
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conseguinte, os bitcoins não são moedas propriamente ditas reguladas pelo governo brasileiro. 

Isso ocorre, pois os crimes praticados com criptomoedas não ofendem o sistema financeiro e a 

ordem econômico-financeira, de acordo com o artigo 109, inciso VI, da CR/88.  

A lide do processo CC n° 161123/SP, todavia, não foi solucionada, exclusivamente, 

pelo STJ. O Ministro Relator do caso se baseou nos comunicados e pareceres do BACEN para 

solucionar a demanda. Mencionou-se o já referido comunicado nº 31.379/2017, que não inclui 

as moedas virtuais e outros meios semelhantes de transações financeiras no rol de formas de 

pagamento tuteladas e regulamentadas pelo Brasil.  

É interessante salientar que, pouco tempo atrás, a Receita Federal entendeu que as 

moedas digitais se equiparavam a ativos financeiros para fins de recolhimento dos tributos, 

como exemplo, o imposto de renda (BRASIL, 2017). Contudo, a Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM), mediante o Ofício Circular nº 1º de 12 de janeiro de 2018, compreendeu 

que, até então, as criptomoedas não são consideradas valores mobiliários, outro argumento 

essencial para o julgamento do processo CC n° 161123/SP. Assim, as moedas criptografadas 

não são valores mobiliários previstos na Lei nº 6.385 de 7 de dezembro de 1976, tendo em vista 

que essa espécie contempla apenas ações, debêntures, bônus de subscrição, entre outros valores 

mobiliários descritos nos incisos do artigo 2º da referida lei.  

Entretanto, caso o entendimento do BACEN, ou da CVM, relativo à classificação 

das criptomoedas seja alterado, eventualmente, os bitcoins poderão ser considerados moedas 

ou valores mobiliários.  

Questiona-se, também, a possibilidade de as criptomoedas serem Títulos de Crédito 

regulados pelo Direito Empresarial. Contudo, para se resguardar ou negar tal afirmação é 

necessária a compreensão do conceito de Título de Crédito. Nesse sentido, tem-se:   

  

De qualquer modo, faz-se necessário registrar a ideia geral de que o título de crédito 

é um documento [...] que permite o exercício de um direito com certas 

características especiais. Também é importante ressalvar que há uma necessária 

ligação entre o título e o direito que ele representa. Além disso, são assegurados 

certos atributos ao direito ali representado que dão o caráter peculiar aos títulos de 

crédito e os tornam a grande contribuição do direito comercial para a economia 

moderna (TOMAZETTE, 2015, p. 7).  

  

Além disso, os Títulos de Crédito têm a função essencial de provar que determinada 

obrigação existe em si. Por esse motivo, é complicado enquadrar os bitcoins e demais moedas 

virtuais como Títulos de Crédito, pois não são documentos formais e nem se enquadram como 

títulos de apresentação para cumprimento de obrigação. Na verdade, as criptomoedas não 

possuem regulamentação, e, por consequência, não tem forma legal para sua circulação. 
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Fortalece este entendimento, o item 4 do comunicado n° 31.379 de 2017 emitido pelo 

BACEN, que dispõe o seguinte:  

  

[...] 4.  As empresas que negociam ou guardam as chamadas moedas virtuais em 

nome dos usuários, pessoas naturais ou jurídicas, não são reguladas, autorizadas ou 

supervisionadas pelo Banco Central do Brasil. Não há, no arcabouço legal e 

regulatório relacionado com o Sistema Financeiro Nacional, dispositivo específico 

sobre moedas virtuais. O Banco Central do Brasil, particularmente, não regula nem 

supervisiona operações com moedas virtuais (BRASIL, 2017).  

  

Vista a dificuldade de classificar os bitcoins em outros institutos jurídicos, o melhor 

enquadramento das criptomoedas seria nos critérios adotados pela parte geral do CC/02 que 

trata dos bens. Isso porque, os bens são direitos ou coisas, materiais ou imateriais, que possuem 

uma determinada destinação e utilidade para o ser humano.  

Corrobora, também, para o entendimento o recurso de Agravo de Instrumento (Ag) 

nº 2202157-35.2017.8.26.0000, julgado em novembro de 2017, pela 36ª Câmara de Direito 

Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) em que ocorreu o requerimento de penhora 

dos bens do executado, inclusive os seus bitcoins. Contudo, o pedido foi negado, apenas pelo 

fato de não restar comprovado que o devedor tinha propriedade de tais investimentos.  

Nesse sentido, de acordo com o relator do voto, Ministro Milton Carvalho, “por se 

tratar de bem imaterial com conteúdo patrimonial, em tese, não há óbice para que a moeda 

virtual possa ser penhorada para garantir a execução” (BRASIL, 2017, p. 3).  

Logo, os bitcoins, podem ser equiparados a bens digitais móveis, pois podem ser 

objeto de transferência virtual sem alteração de sua qualidade ou quantidade; incorpóreos, tendo 

em vista que não possuem existência física, mas estão presentes no ciberespaço; e disponíveis, 

possuindo seu proprietário a possibilidade de negociá-los com outras pessoas. É possível, 

também, se considerar a natureza divisível dos bitcoins, pois podem ser transferidos de maneira 

individual para diversas pessoas que possuam uma smart wallet, embora, em regra, os bens 

divisíveis sejam corpóreos.  

  

5.2 A transmissão causa mortis dos bitcoins  

  

As criptomoedas, especialmente os bitcoins, tomando como ponto de partida todo 

conteúdo exposto até o momento, não possuem natureza jurídica definida no direito brasileiro.  

Assim como não existe uma regulamentação específica sobre o tema, para se 

verificar a possibilidade de sucessão causa mortis das criptomoedas, será utilizada a 
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classificação jurídica proposta anteriormente se equiparando os bitcoins a bens tutelados pela 

parte geral do CC/02.  

Portanto, diferente do que ocorre com os bens e propriedades em geral, o bitcoin, 

pela natureza das criptomoedas, é um bem intangível e descentralizado, assim, não existe um 

órgão governamental que fiscalize as transações realizadas com tal criptomoeda que pode ser 

armazenada em qualquer lugar do mundo. É possível, a título de exemplo, adquirir uma 

determinada quantidade de bitcoins na Austrália, seja por meio de uma casa de câmbio, ou por 

meio de um terceiro, armazenar o arquivo que contém os bitcoins em um e-mail ou outra mídia 

digital e utilizar tais criptomoedas no território brasileiro, baixando o arquivo que contém as 

moedas virtuais. Em suma, é possível armazenar moedas criptografadas em quase qualquer 

dispositivo eletrônico, seja físico ou online (Informação Verbal) 44.  

O grande problema surge em virtude da natureza descentralizada das moedas 

criptografadas, pois, como narrado anteriormente, não existe um órgão governamental que 

fiscaliza e regulamenta as transações feitas com bitcoins e demais moedas criptografadas, o que 

impossibilita uma mensuração do valor total de bitcoins que determinada pessoa é proprietária. 

Além disso, diferente das moedas eletrônicas emitidas por bancos centrais, os bitcoins não 

necessitam de uma conta bancária para serem armazenados (Informação Verbal) 45. Portanto, é 

complicado, sem a indicação do proprietário das criptomoedas, incluir tais valores na herança, 

pois no processo de inventário é difícil encontrar o local onde estão os bitcoins.  

No ano de 2013, Matthew Moody, jovem que, na época, possuía 26 anos, faleceu 

em um acidente aéreo na Califórnia. Seu pai, Michael Moody, detinha o conhecimento de que 

o filho minerava bitcoins, mas não tinha informações de como encontrá-las. Então, o pai de 

Matthew iniciou sua busca pelas criptomoedas.  

Porém, pela natureza criptográfica e descentralizada dos bitcoins sem o acesso às 

senhas da smart wallet do filho, Michael não conseguiu acessar o arquivo que guardava as 

bitcoins.     

Outro caso semelhante ocorreu em 9 dezembro de 2018, quando aconteceu o 

falecimento de Gerald Gotten, fundador e diretor executivo da instituição QuadrigaCX, uma 

das maiores corretoras de moedas virtuais do Canadá. Desde sua morte, os clientes da empresa 

não conseguem acessar seus investimentos, pois Gotten era o único que possuía as chaves 

privadas que permitam o acesso às moedas virtuais.  

 
44 Informação fornecida pelo documentário Banking on Bitcoin, lançado em 2017.  
45 Informação fornecida pelo documentário Banking on Bitcoin, lançado em 2017.  
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Os valores investidos em criptomoedas estão armazenados em uma smart wallet no 

computador pessoal de Cotten. Porém, ninguém conhece a senha que permite acesso a carteira 

virtual do falecido.  

A empresa possuía cerca de 300.000 usuários registrados, dos quais 

aproximadamente 90.000 possuíam saldo positivo investido em criptomoedas.  

Registra-se que diversos especialistas tentaram decodificar a criptografia presente 

na carteira virtual do falecido, porém todas tentativas foram frustradas. Pois, o falecido era o 

único responsável pelo controle da conta que guardava as moedas virtuais.  

Assim, como demonstrado nos casos narrados não existe uma forma eficaz e segura 

de se transferir os bitcoins para os sucessores do falecido, sem que o proprietário da moeda 

deixe informações sobre o local onde tais valores estão armazenados e as senhas para o acesso.  

Desse modo, a forma mais eficaz de se possibilitar a transmissão de tais moedas é 

a realização da confecção de um testamento onde o testador colocaria os códigos e informações 

para o acesso do local onde se encontram os bitcoins, possibilitando que estes fossem 

transferidos aos herdeiros.  

Nesse contexto, a transferência causa mortis dos bitcoins ocorreria de forma 

semelhante à das moedas tradicionais, pois, de acordo com o demonstrado anteriormente, os 

bitcoins e demais moedas criptografadas podem ser divididas em partes iguais, sem qualquer 

controvérsia.  

No que concerne à parte tributária, deve se atentar, ao ITCMD. Tal imposto de 

natureza estadual, que incide sobre bens ou direitos, teoricamente incidiria nos bitcoins, tendo 

em mente que apesar de não ter natureza jurídica definida, essa moeda criptografada apresenta 

valor no mercado financeiro, e, por consequência, automaticamente se enquadraria no conceito 

de bem.  

Entretanto, a transmissão dos valores deve ser feita mediante um testamento 

secreto, tendo em vista que no testamento público seria possível que pessoas tivessem 

conhecimento das senhas, podendo acessar e transferir os bitcoins para outros locais. No Brasil, 

as normas sucessórias oferecem a opção da criação de um testamento cerrado, uma espécie que 

permanece inacessível a outras pessoas até o momento que ocorre a morte do testador. O 

testamento cerrado possui diversas solenidades e visa manter as disposições de última vontade 

do testador em sigilo.  

Na situação das bitcoins, o testamento cerrado é o instrumento mais viável para a 

transmissão do bem aos herdeiros do falecido, pois o testador pode colocar as senhas e demais 
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informações sobre a localização dos bitcoins dentro do testamento em forma escrita, indicando 

todos os dados da melhor forma possível.  

Após realizar a confecção do testamento, o testador deve indicar uma pessoa de 

confiança que garanta a apresentação do testamento ao juízo e garanta a sua execução.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

  

A presente investigação científica possibilitou analisar diversos aspectos que 

cerceiam as criptomoedas, principalmente no que se trata da sua natureza jurídica, e na forma 

de transmissão causa mortis de sua propriedade.  

Conforme demonstrado, a sucessão das criptomoedas é um tema controverso e com 

pouca regulamentação no território brasileiro, tendo em vista sua recente criação. Foi possível 

constatar que no Brasil se tutela apenas o direito virtual em algumas legislações especiais.   

Assim, verificou-se que as criptomoedas, especialmente os bitcoins, não possuem 

natureza jurídica definida no direito brasileiro.   

O Poder Legislativo buscou regulamentar o tema, produzindo o PL n° 2.303 de 

2015, que tinha o intuito de alterar a redação original do art. 9º da lei 12.865 de 2013, incluindo 

no inciso I as moedas virtuais como forma de arranjo de pagamento. Entretanto, o PL foi 

arquivado em virtude da complexidade de análise do tema.   

Ademais, a classificação que melhor define uma possível natureza jurídica das 

criptomoedas está presente no processo CC n° 161123/SP, julgado pelo STJ, em 28 de 

novembro de 2018, que, por unanimidade, entendeu que os bitcoins não seriam moedas 

propriamente ditas nem valores mobiliários. Portanto, os bitcoins podem ser equiparados a bens 

digitais móveis, tendo em vista a possibilidade de sua transferência virtual sem alteração de sua 

qualidade ou quantidade.  

Em síntese, apesar da ausência de regulamentação legislativa sobre a classificação 

das moedas virtuais, é possível a ocorrência de transmissão dos valores, desde que o autor da 

herança realize a confecção de um testamento secreto para evitar que pessoas tenham 

conhecimento das senhas privadas podendo acessar e transferir os bitcoins para outras carteiras 

virtuais.  

Dessa forma, opção da criação de um testamento cerrado é a melhor forma de 

manter as disposições de última vontade do testador em sigilo.  

Portanto, após o regular processo que confirme o testamento, respeitando, no que 

couber, as normas sucessórias previstas no direito brasileiro, concretizar-se-á a transmissão dos 

direitos em questão após o falecimento do seu titular, devendo se transferir os valores que 

compõem a herança para herdeiros ou legatários do de cujus. 
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