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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar o fenômeno da pornografia de vingança no 

Brasil. Primeiro, aborda como o crescimento do uso da internet tem atingido os direitos da 

personalidade da pessoa humana. Em seguida, através de uma análise sociológica, trata a 

pornografia de vingança como uma consequência da histórica cultura patriarcal. Através da 

apresentação de dados, números, conclui que esta afeta em maior número as mulheres do que 

os homens, podendo ser considerada uma nova modalidade de violência de gênero perpetrada 

contra aquelas. Ademais, traz as consequências da prática dessa conduta para as vítimas, que 

acabam por precisar reescreverem suas histórias. Elenca leis relacionadas ao tema, bem como 

os projetos de lei em trâmite no Congresso Nacional. Por fim, tem-se a jurisprudência penal 

acerca do tema, demonstrando como a justiça criminal brasileira tem decidido quando esta 

nova modalidade de violência surge na prática.  

Palavras chave: Pornografia de vingança. Violação à privacidade. Violação à honra. 

Pornografia não-consensual. Violência de gênero. Projeto de Lei 5.555/2013. 
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ABSTRACT 

 

The present work aims to analyze the phenomenon of revenge pornography in Brazil. First, it 

addresses how the growth of internet use has attained the rights of the personality of the 

human person. Then, through a sociological analysis, he treats pornography of revenge as a 

consequence of the historical patriarchal culture. Through the presentation of data, numbers, it 

concludes that this affects more women than men, and can be considered a new type of gender 

violence perpetrated against women. In addition, it brings the consequences of the practice of 

this conduct to the victims, who end up needing to rewrite their stories. He drafted laws 

related to the topic, as well as bills in progress in the National Congress. Finally, we have the 

criminal jurisprudence on the subject, demonstrating how the Brazilian criminal justice 

system has decided when this new type of violence arises in practice. 

 

Key words: Pornography of revenge. Violation of privacy. Violation of honor. Non-

consensual pornography. Gender violence. Draft Law 5.555 / 2013. 
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1 INTRODUÇÃO 

 O desenvolvimento tecnológico trouxe diversos benefícios para os relacionamentos 

humanos. Os instrumentos de comunicação fazem com que as distâncias tornem-se pouco 

relevantes, tendo em vista que mensagens, ligações e videoconferências possibilitam 

interações em tempo real. Essas facilidades também vêm sendo exploradas no campo das 

relações íntimas. 

 O compartilhamento da mídia íntima é uma atitude que vem se disseminando, 

abrangendo todos os grupos sociais e etários. O envio de fotos e vídeos entre casais ajuda a 

manter os relacionamentos, criando laços de intimidade e de cumplicidade. Os problemas 

surgem quando esses laços são quebrados, e uma das partes busca atingir a outra, divulgando 

conteúdos trocados dentro de uma relação de confiança. 

 Dentro desse contexto atual, surge uma nova modalidade de violência psicológica, que 

tem atingido, principalmente, as mulheres, a chamada “pornografia não consensual”. 

 A “pornografia não consensual” consiste na exposição íntima de outrem, 

através da publicação de fotos e vídeos contendo nudez ou sexo, na maioria das vezes sem 

haver permissão, na rede mundial de computadores. Nessa categoria, destacam-se os casos de 

“pornografia de vingança”, nos quais ex-parceiros, guiados pelo sentimento de vingança, após 

o rompimento da relação, colocam, nas redes sociais, materiais que revelam momentos de 

intimidade, sendo, na maioria das vezes, de conteúdo erótico. 

 Por ser uma conduta com surgimento relativamente recente, nos moldes em que vem 

ocorrendo, tendo se consolidado no meio virtual, ainda existem dificuldades sobre como 

solucionar o problema, principalmente, quando se observa que tal meio de comunicação ainda 

tem regulamentação insuficiente.  

 Dessa forma, este trabalho busca apontar todas essas questões, abordando os 

instrumentos já disponíveis, no ordenamento jurídico, referentes a esse meio de comunicação 

mundial, bem como os problemas acarretados por essa difusão de conteúdos em massa. 

Ademais, demonstra-se o caminho que o poder legislativo tem tomado, a fim de regular essa 

“terra sem lei”, onde a possibilidade do anonimato tem motivado a violação de diversos bens 

jurídicos aos quais o ordenamento visa proteger. 

 Na primeira parte do trabalho, é abordado o fenômeno da internet, demonstrando-se 

como esta ampliou as possibilidades de comunicação e acabou por deixar o ser humano mais 

vulnerável a intromissões desarrozoadas em sua intimidade, afetando os direitos da 
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personalidade do indivíduo, principalmente, no que se refere à honra, à imagem e à 

intimidade. 

 No segundo momento, encara-se a questão de a pornografia de vingança ser entendida 

como uma nova forma de violência de gênero, pretendendo-se demonstrar que a construção 

social do gênero feminino está intimamente ligada à construção histórica da inferioridade 

deste. Dentro dessa lógica, a “vingança pornô” aparece como um mecanismo contemporâneo 

de manutenção dessa mesma ordem. 

 Na terceira e última parte do trabalho, expõe-se, primeiramente, os marcos normativos 

nacionais usados no direito brasileiro no tratamento à pornografia de vingança, bem como os 

projetos de lei que estão em trâmite no Congresso Nacional, os quais visam ou configurá-la 

como uma nova modalidade de violência doméstica e familiar, ou tipificá-la como um novo 

crime a ser previsto no Código Penal Brasileiro. 
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2 O FENÔMENO DA INTERNET 

A rede mundial de computadores, tal qual conhecemos hoje, já se encontra presente na 

vida e no cotidiano de bilhões de seres humanos ao redor do mundo, promovendo mudanças 

culturais, comportamentais e no modo de agir e de pensar das pessoas. É uma revolução 

silenciosa que, iniciada somente há poucas décadas, está longe de ter alcançado seu fim. 

2.1 Internet e os Direitos da Personalidade: aspectos relacionados à honra, à imagem e à 

intimidade 

A expansão da internet ampliou as possibilidades de comunicação, principalmente 

após a disseminação das redes sociais, como Facebook, Whatsapp, Instagram, Twitter, entre 

outros, que permitem aos usuários uma interação instantânea, com o envio e 

compartilhamento de mensagens, fotos e vídeos diariamente. A propagação do conteúdo 

ganhou uma proporção antes inimaginável, haja vista que basta somente um clique para 

enviar uma mensagem ao amigo, a um ou a vários grupos de amigos, os quais reenviarão para 

outros amigos e grupos e, quando menos se espera, aquele material se tornou conhecido por 

um número indeterminado de pessoas. 

Em contrapartida a essa dinamicidade virtual, por vezes benéfica, o ser humano 

também ficou mais vulnerável à curiosidade e aos julgamentos alheios, sendo alvo de 

intromissões desarrazoadas em sua intimidade, bem como de desrespeito à sua honra. 

Ademais, os celulares mais modernos, com câmeras embutidas, permitem a captação de fotos 

e a produção de vídeos sobre qualquer acontecimento, os quais são divulgados na rede, muitas 

vezes, sem o consentimento dos participantes, consistindo em uma grave violação à imagem 

destes. 

Dessa forma, percebe-se que a evolução tecnológica tem afetado os direitos da 

personalidade do indivíduo, notadamente a honra, a imagem e a intimidade, gerando danos 

em sua subjetividade, tudo passível de indenização, seja moral ou material. 
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2.2 Dos Direitos da Personalidade 

 

Os direitos da personalidade espraiam-se por todo ordenamento jurídico, a começar 

pela Constituição Federal, que logo no artigo 1°, declara serem fundamentos do Estado 

Democrático de Direito a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do 

trabalho e a livre iniciativa. 

Segundo Miguel Reale1, não há uma definição do que seriam os direitos da 

personalidade, o importante é saber que cada um corresponde a um valor fundamental, a 

começar pelo próprio corpo, que é a condição essencial do que somos, do que sentimos, 

percebemos, pensamos e agimos. 

Além da proteção ao nome, nele compreendido o prenome e o sobrenome, e da 

proteção do corpo em si, tornando-o inviolável até para depois da morte, salvo para realização 

de transplantes, também são imperativos éticos a exposição da imagem da pessoa. São esses 

que podemos denominar de direitos personalíssimos da pessoa, assim como a inviolabilidade 

da vida privada da pessoa natural. 

Os direitos da personalidade são direitos subjetivos da pessoa de defender o que lhe é 

próprio, leia-se, a liberdade, a imagem, a privacidade, a reputação, a honra etc, ou seja, aquilo 

que decorre da sua própria existência (DINIZ, 2013a, p. 91). 

2.3 Das características dos direitos da personalidade 

 

Segundo Cristiano Chaves de Farias (2005, p. 105), “caracterizam-se os direitos da 

personalidade por serem absolutos, indisponíveis relativamente, imprescritíveis e 

extrapatrimoniais”. 

Já Edilson Pereira Nobre (2000, p. 191) afirma que os direitos da personalidade 

“notabilizam-se por serem: a) de natureza extrapatrimonial, embora o desrespeito a eles possa 

implicar reflexos econômicos; b) direitos absolutos, com eficácia erga omnes, pois o seu 

respeito é imposto a todos, Estado e particulares; c) irrenunciáveis, não podendo o seu titular 

deles abdicar; d) intransmissíveis, restando inválida a sua cessão a outrem, mediante ato 

                                                           
1 REALE, Miguel. Os Direitos da Personalidade. Disponível em: 

http://www.miguelreale.com.br/artigos/dirpers.htm. Acesso: maio de 2017. 

http://www.miguelreale.com.br/artigos/dirpers.htm
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gratuito ou oneroso; e) imprescritíveis, uma vez que o transcurso do tempo, sem o seu uso 

pelo titular, não lhe acarreta a extinção”. 

Primeiramente, os direitos da personalidade são absolutos, pois dão ao seu titular o 

direito ao respeito. Para César Fiuza (2006, p. 173), são absolutos porque “o titular do direito 

poderá exigir de toda a comunidade que o respeite”. Ou seja, seu titular pode protegê-lo de 

quem quer que seja. Dirigido ao Estado e às demais pessoas, exige-se um dever de abstenção 

desses atores no que se refere à interferência indevida na existência e na vida alheia: 

Os direitos da personalidade são absolutos porque possuem eficácia contra todos (ou 

seja, oponíveis erga omnes), impondo-se à coletividade o dever de respeitá-los. É 

um verdadeiro dever geral de abstenção dirigido a todos. 

Além disso, cabe ao Estado uma atuação positiva, promovendo os direitos da 

personalidade, como o direito à educação, à saúde, à igualdade, dentre outros. Exatamente por 

isso, Barroso (2010, p. 253) aduz que os direitos da personalidade seriam oponíveis não 

apenas aos indivíduos, mas também ao Estado, que tem o dever de promovê-los. 

Como regra, os direitos da personalidade também são inatos ou originários, ou seja, 

inerentes à pessoa humana. Excepcionalmente, há direitos da personalidade que são 

adquiridos, como, por exemplo, os direitos do autor.  

Os direitos da personalidade também são vitalícios, ou seja, nascem e morrem com a 

pessoa. Ou seja, extinguem-se “com a morte do titular, como corolário de seu caráter 

intransmissível.” Apesar disso, é possível exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da 

personalidade, e reclamar perdas e danos, mesmo para depois da morte, conforme aduz o 

parágrafo único do art. 12 do diploma civilista: “em se tratando de morto, terá legitimação 

para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em 

linha reta, ou colateral até o quarto grau”. Em outras palavras, as pessoas enumeradas, nesse 

dispositivo, seriam legitimadas para exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da 

personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. 

Os direitos da personalidade são relativamente indisponíveis. Nessa linha de 

pensamento, os direitos da personalidade não são, sempre, indisponíveis. Para César Fiuza 

(2006, p. 173), a indisponibilidade é no sentido de que os direitos da personalidade não 

podem ser transferidos a terceiros. No entanto, assevera que alguns direitos são disponíveis, 

tais como “os autorais, os direitos à imagem, ao corpo, aos órgãos, etc, por meio de contratos 
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de concessão, de licença ou de doação”. Por isso, melhor que simplesmente se falar em 

indisponibilidade é falar em relativa indisponibilidade.  

Ademais, seriam extrapatrimonais, por não comportarem avaliação econômica. Para 

Cristiano Chaves de Farias (2005, p. 106-107): 

“É certo e incontroverso que a honra, a privacidade e demais bens jurídicos da 

personalíssima de uma pessoa não comportam avaliação pecuniária. Não são 

susceptíveis de aferição monetária. Entretanto, uma vez violados tais bens jurídicos, 

independentemente de causar prejuízo material, surge a necessidade de reparação do 

dano moral caracterizado, como forma de diminuir o prejuízo da vítima e sancionar 

o lesante, inclusive com o caráter educativo (preventivo) de impedir novos 

atentados. 

 

O artigo 11 do Código Civil de 2002 dispõe que, com exceção dos casos previstos em 

lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu 

exercício sofrer limitação voluntária. 

Apesar disso, o Enunciado n° 4 da I Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça 

Federal aduziu que tal exercício poderia sofrer limitação voluntária, desde que tal limitação 

não fosse permanente nem geral. Senão veja-se: 

O exercício dos direitos da personalidade pode sofrer limitação voluntária, desde 

que não seja permanente nem geral.  

Os direitos da personalidade são imprescritíveis, ou seja, não se perdem pelo não uso: 

“(...) a imprescritibilidade impede que a lesão a um direito da personalidade venha a 

convalescer com o passar do tempo, obstando a pretensão de assegurar o livre 

exercício do direito da personalidade. Não se confunde, todavia, com a 

prescritibilidade da pretensão indenizatória de eventual dano decorrente da violação 

de direito da personalidade.” 

Ou seja, sempre que tivermos uma violação a um direito da personalidade, será 

possível sua proteção judicial. No entanto, os danos (morais ou materiais) efetivamente 

sofridos por conta de tal conduta ilícita submetem-se normalmente ao prazo prescricional 

civil.  
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2.4 Da Proteção aos Direitos da Personalidade 

A Constituição Federal de 1988 dispõe, no artigo 1°, inciso III, que a dignidade da 

pessoa humana é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, valor que atrai o 

conteúdo de todos os direitos fundamentais do homem e trata de garantir as bases da 

existência humana2. Nestas bases, está a proteção da intimidade: a preservação da vida secreta 

que um indivíduo guarda para si e não deseja ver devassada pelos outros. A importância da 

parcela íntima da vida do indivíduo é tamanha que a sua inviolabilidade foi reconhecida como 

direito fundamental. Tal inviolabilidade é ampla, abrangendo todos os aspectos da vida da 

pessoa, como seus atos e aquilo que é escrito, caso da correspondência, instrumento 

essencialmente voltado à expressão da intimidade do sujeito. 

Dificilmente é possível prender-se à proteção da correspondência tradicional, 

principalmente na forma de cartas, considerando ser característica marcante da sociedade 

contemporânea a necessidade de estabelecer vias de contato mais rápidas e seguras.  

 A difusão da internet propagou os meios eletrônicos de comunicação, mais 

econômicos e de fácil acesso, como é o caso da correspondência eletrônica, permitindo as 

pessoas transmitirem suas ideias de forma rápida e eficaz. Esse tipo de comunicação, no 

entanto, carece de regulamentação específica, o que possibilita eventuais violações à 

intimidade dos autores e destinatários.  

 A essência da intimidade, nos ensinamentos de Milton Fernandes3, está na exclusão de 

ideias e fatos que dizem respeito à própria pessoa do conhecimento alheio. Assim, proteger a 

intimidade de uma pessoa é impedir que a vida secreta, que ela preserva para si mesma, 

parcela de sua vida que não gera repercussão social, seja do conhecimento dos outros.  

 O ordenamento jurídico brasileiro demorou para proteger diretamente o direito à 

intimidade, podendo-se afirmar que isso se deu com a atual Carta Constitucional, que aduz no 

artigo 5°, inciso X, juntamente a outros direitos correlatos  

à privacidade, à condição de direito individual, que “são invioláveis a intimidade, a vida 

                                                           

2 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 28ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 

105. 

3 FERNANDES, Milton. Proteção civil da intimidade. São Paulo: Saraiva, 1977. p. 90. 
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privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação”. 

 A intimidade é também tutelada pelo Código Civil de 2002, conforme arremata o 

artigo 21, dispondo que “a vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento 

do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário 

a esta norma”. 

 Ademais, as novas construções legislativas evidenciam uma maior preocupação com 

os direitos subjetivos, principalmente relacionados com a vida, a integridade física, a honra, a 

imagem, o nome, a privacidade individual e familiar, etc. Logo, o ordenamento jurídico 

passou a tutelar o valor absoluto da pessoa humana, colocando o princípio da proteção dos 

direitos da personalidade ou direitos personalíssimos no centro de seus valores jurídicos 

(SANTOS, 2003, p. 47). 

 Não somente o art. 5° da Constituição fornece esse nova base, mas também o art. 12 

do Código Civil. Senão veja-se: 

Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, 

reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. 

 Assim, a ofensa à subjetividade não-patrimonial do ser humano passou a constituir 

elemento caracterizador de dano moral e material indenizável, provocando uma revolução na 

proteção jurídica pelo desenvolvimento de ações de responsabilidade civil e até criminal, por 

tal atitude se configurar como antijurídica. Com isso, aos direitos da personalidade, além da 

perspectiva axiológica, pela qual se materializam os valores fundamentais da pessoa, 

individual ou socialmente considerada, reconheceu-se a sua dimensão objetiva, através da 

qual esses direitos são garantidos legal e constitucionalmente, restringindo a atividade dos três 

poderes, que devem protegê-los contra quaisquer abusos, solucionando problemas graves que 

possam advir com o progresso tecnológico, em razão da sua natureza absoluta ((DINIZ, 

2013b, p. 133). 
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2.5 Dos principais direitos atingidos pelas novas tecnologias 

Diante desse contexto, eis os principais direitos da personalidade que vêm sendo 

violados pelas novas tecnologias da Internet. 

2.5.1 Honra 

A honra é um conjunto de qualidades capazes de individualizar o ser, acarretando o 

seu destacamento dentro da sociedade. Estritamente relacionada, portanto, às características 

que a sociedade, de um modo geral, reputa a determinada pessoa: quais os conceitos e juízos 

que faz dela, a fama que tem, como se propaga a sua existência no imo social. Mais além, 

busca estabelecer qual conceito ou o quanto a sociedade a estima, no que tange aos aspectos 

moral, intelectual e profissional.  

 A consideração, o respeito de terceiros e a consciência da dignidade própria requerem 

uma tutela eficiente do ordenamento jurídico. Nesse sentido, ao Título I do Código Penal 

Brasileiro, Dos Crimes Contra a Pessoa, foi inserido o Capítulo V, Dos Crimes Contra a 

Honra, onde a depreciação da honra está tipificada nos artigos 138 (Calúnia), 139 

(Difamação) e 140 (Injúria). De acordo com a dicção legal, a calúnia é a imputação 

sabidamente falsa a alguém de fato definido como crime; a difamação é imputação a alguém 

de fato ofensivo à sua reputação; e a injúria trata-se de ofensa a alguém em sua dignidade ou 

decoro. 

 Além da imputação criminal, aquele que ofende à honra de outrem também será 

obrigado a reparar o dano existencial causado à vítima, conforme aduz o artigo 953 do Código 

Civil Brasileiro: “A indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na reparação do 

dano que delas resulte ao ofendido”. 

 Ademais, é importante frisar que a proteção a este bem jurídico, qual seja, a honra, 

também é feita por meio de tratados internacionais firmados pelo Brasil, como o Pacto de São 

José da Costa Rica, que prevê em seu artigo 11: 

Artigo 11 – Proteção da honra e da dignidade 

1. Toda pessoa tem direito ao respeito da sua honra e ao reconhecimento de sua 

dignidade; 
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2. Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, 

em sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais 

à sua honra ou reputação; 

3. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais ingerências ou tais ofensas. 

 Assim, caso haja agressão a esse bem jurídico sem causa justificada, o sistema jurídico 

deverá funcionar, sem embaraços nem restrições, para apenar o agressor e reparar a vítima de 

forma eficiente, com o fito de minorar o prejuízo moral ocasionado pela ofensa (SANTOS, 

2003, p. 321).  

2.5.2 Imagem 

O artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal considera a imagem um direito 

inviolável. A reprodução da imagem é a emanação da própria pessoa e somente ela pode 

autorizá-la. 

 A Carta Magna foi explícita em assegurar ao lesado direito à indenização por dano 

material ou moral decorrente da violação da intimidade, da vida privada, da honra e da 

imagem das pessoas. Nos termos do art. 20 do Código Civil Brasileiro, a reprodução de 

imagem para fins comerciais, sem autorização do lesado, enseja o direito a indenização, ainda 

que não lhe tenha atingido a honra, a boa fama ou a respeitabilidade. 

 A parte lesada pelo uso não autorizado de sua imagem pode obter ordem judicial 

interditando esse uso e condenando o infrator a reparar os prejuízos causados. 

 O direito à própria imagem integra, pois, o rol dos direitos da personalidade. 

 No sentido comum, imagem é a representação pela pintura, escultura, fotografia, filme 

de qualquer objeto e, inclusive, da pessoa humana, destacando-se, nesta, o interesse 

primordial que apresenta o rosto. A Constituição Federal de 1988 veio afastar qualquer dúvida 

que porventura pudesse pairar a respeito da tutela do direito à própria imagem. Com efeito, o 

referido diploma, como já foi dito, declara invioláveis “a intimidade, a vida privada, a honra e 

a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação” (art. 5º, X). E o inc. V do mesmo dispositivo assegura “o direito 
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de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à 

imagem”.4 

 Ademais, o direito à imagem é autônomo. Embora possa estar conexo a outros bens 

jurídicos, como a intimidade, a identidade, a honra etc., não constitui parte integrante destes. 

É possível, com efeito, ofender-se a imagem sem atingir a intimidade ou a honra das pessoas. 

2.5.3 Intimidade 

Dispõe o art. 21 do Código Civil Brasileiro: 

“Art. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do 

interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar o ato 

contrário a esta norma.” 

 

 O dispositivo, em consonância com o disposto no art. 5º, X, da Constituição Federal 

suprarreferido, protege todos os aspectos da intimidade da pessoa, concedendo ao prejudicado 

a prerrogativa de pleitear que cesse o ato abusivo ou ilegal. Caso o dano, material ou moral, já 

tenha ocorrido, o direito à indenização é assegurado expressamente pela norma constitucional 

mencionada. 

 A proteção à vida privada visa resguardar o direito das pessoas de intromissões 

indevidas em seu lar, em sua família, em sua correspondência, em sua economia etc. 

O direito de estar só, de se isolar, de exercer as suas idiossincrasias vê-se hoje 

ameaçado pelo avanço tecnológico, pelas fotografias obtidas com teleobjetivas de longo 

alcance, pelas minicâmeras, pelos grampeamentos telefônicos, pelos abusos cometidos na 

Internet e por outros expedientes que se prestam a esse fim. Desse modo, o art. 21 do novo 

diploma retrotranscrito e o art. 5º, X, da Constituição Federal protegem a zona espiritual 

íntima e reservada das pessoas, assegurando-lhes o direito ao recato e à prerrogativa de tomar 

as providências necessárias para impedir ou fazer cessar o ato lesivo ou exigir a reparação do 

dano já consumado.5 

 

 

 

                                                           
4 Dos Direitos da Personalidade. Artigo. Disponível em: < http://www.civilize-se.com/2012/12/dos-direitos-da-

personalidade.html#.WUlMdlFv_I>. Acesso em maio de 2017. 
 
5 Dos Direitos da Personalidade. Artigo. Disponível em: < http://www.civilize-se.com/2012/12/dos-direitos-da-

personalidade.html#.WUlMdlFv_I>. Acesso em maio de 2017. 

http://www.civilize-se.com/2012/12/dos-direitos-da-personalidade.html#.WUlMdlFv_I
http://www.civilize-se.com/2012/12/dos-direitos-da-personalidade.html#.WUlMdlFv_I
http://www.civilize-se.com/2012/12/dos-direitos-da-personalidade.html#.WUlMdlFv_I
http://www.civilize-se.com/2012/12/dos-direitos-da-personalidade.html#.WUlMdlFv_I


22 
 

2.5.4 Limitação aos direitos da personalidade pela exposição inapropriada na rede mundial 

de computadores 

A lesão aos direitos da personalidade tem ganhado destaque em virtude de uma nova 

prática, sem repressão penal específica no Brasil, denominada de “pornografia não 

consensual”, que consiste na exposição íntima de outrem, através da publicação de fotos e 

vídeos contendo nudez ou sexo, na maioria das vezes sem haver permissão, na rede mundial 

de computadores. Nessa categoria, destacam-se os casos de “pornografia de vingança”, nos 

quais ex-parceiros, guiados pelo sentimento de vingança, após o rompimento da relação, 

colocam, nas redes sociais, materiais que revelam momentos de intimidade, sendo, na maioria 

das vezes, de conteúdo erótico. 

 A intenção primordial do agressor é atingir moralmente a vítima, principalmente em 

aspectos ligados à sua personalidade, os quais são facilmente atingidos devido à dinamicidade 

dos meios de comunicação virtuais, levando a essa exibição não consentida ganhar 

repercussão em questão de segundos. 

 Ademais, faz-se necessário lembrar que, por vezes, o vazamento de cenas que tem o 

fito de desmerecer a vítima, com algum conteúdo erótico, nem sempre tem como finalidade a 

vingança, tendo como motivo também o enaltecimento do ego masculino, quando se tem a 

cultura de achar que isso seria vantagem, podendo ser considerada uma nova forma de 

violência contra a mulher. 

 Nesse momento, a vítima é invadida em sua intimidade, é atacada em sua imagem e, 

quando mulher, tem sua reputação e respeitabilidade abaladas em seu ciclo social, 

caracterizando o chamado “sequestro de personalidade”, que afeta gravemente a dignidade 

humana, destroi a autoestima, horizonte e sentido (PIALARISSI, 2014, p. 124): 

“Exilada dos outros e de si mesma, a saúde física e emocional vai se fragilizando, a 

pessoa não se reconhece mais como parte integrante da sociedade, humilhada, 

sequestrada, o desânimo, a falta de vontade de viver se instala e se faz romper 

definitivamente com os motivos que antes alimentavam as suas expectativas do 

cotidiano e a faziam prosseguir. A sua personalidade foi sequestrada, o dano 

existencial se apossou do ser.” (PIALARISSE, 2014, p. 125). 

 

 Quando se interfere na subjetividade de alguém, principalmente no tocante à honra, à 

intimidade e à imagem, este poderá ver-se apartado dos atributos de sua personalidade, 

esquecendo-se do seu projeto inicial de vida, por mergulhar em uma tristeza sem fim, diante 

da conduta ilegítima e proposital do ofensor. 

 Devido a isso, tais atos geram o dever de indenizar à pessoa humana, consoante o 

artigo 1°, III e artigo 5°, X, ambos da Constituição Federal de 1988, por causar um dano 

moral de difícil reparação, na tentativa de minimizar a dor e o sofrimento causados. 
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3 PORNOGRAFIA NÃO CONSENSUAL: A NOVA MODALIDADE DE VIOLÊNCIA 

DE GÊNERO 

 

Produto de uma construção histórica, a violência contra a mulher relaciona-se às 

discussões sobre gênero, relações de poder, classes, etnias e vem, ao longo dos anos, diante 

das transformações sociais, moldando-se às experiências vividas por cada geração. 

 Para Nascimento6, as relações pautadas na subordinação, exploração e dominação têm 

base manifestamente cultural e ocorrem nas mais variadas esferas de relacionamento. É 

possível percebê-las através de nuances históricas pela exploração dos negros pelos brancos, 

subordinação da classe operária em face da classe dominante, bem como da dominação dos 

homens sobre as mulheres. 

 Ante essas relações de poder que punham a figura feminina em uma situação de 

vulnerabilidade e inferioridade, é que eclodiram os primeiros movimentos em defesa da 

mulher, precisamente nos anos 80, do século XX, quando surgiram as noções teóricas sobre a 

desigualdade de gênero. Os constantes estudos desenvolvidos nas academias da época 

enfatizavam que não eram as diferenças biológicas entre homens e mulheres que fomentavam 

a violência de gênero contra a mulher, mas os papeis que cada um deles ocupava em uma 

sociedade com cultura essencialmente patriarcal7. 

 As construções simbólicas que impõem a homens e mulheres determinados papeis, 

identificando-os dentro de sua cultura, acabam por limitar as potencialidades dos gêneros, 

criando rotulações sobre o que seria ou não permitido a cada um deles no âmbito social.  

 As diferenças que acarretam violência de gênero têm sua concepção no arcabouço 

histórico da humanidade, em que os homens detinham o poder sobre a vida e a morte dos 

membros da família, e a autoridade das mulheres era comparada a das crianças. 

 Filósofos como Voltarie assim se posicionavam: “(...) o sangue delas é mais aquoso, 

prova cabal de sua inferioridade (...)”; e, ainda, Diderot (filósofo e escritor da França, 

                                                           
6 NASCIMENTO, Maria Lucidalva. Violência doméstica e sexual contra as mulheres. Psiqweb. Disponível em< 

http://www.elacso.org. Revisto em 2000. Acesso em 09 de maio de 2017. 
7 GROSSI, Miriam Pillar et al.Novas/velhas violências contra a mulher no Brasil.Revista Estudos Feministas, 

Santa Catarina, v. Especial, n. 2, p. 473-474. Julho/1994. Semestral. Disponível em: 

<http://miriamgrossi.paginas.ufsc.br/files/2012/03/16179-49803-1-PB.pdf>. Acesso em: maio de 2017. 
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precursor do Iluminismo) registrou: “(...) apesar de terem aparência de civilizadas, elas 

continuam a ser, internamente, como verdadeiras selvagens (...)”8. 

 Perpassando pela Idade Média, Moderna e Contemporânea não se concretizou 

qualquer deslinde para o fim do monopólio masculino sobre a mulher, a qual continuava a ser 

a responsável pelas grandes tragédias da história e, por esse motivo, tinha a obrigação moral 

de permanecer obediente e submissa aos desejos daqueles que detinham, inclusive, a sua 

posse. A mulher não passava de uma propriedade e, nem mesmo os efervescentes ideais de 

Liberdade, Igualdade e Fraternidade da Revolução Francesa foram capazes de desmistificar 

esse estigma.9 

 Por essa razão, dizem que a cultura de violência contra a mulher é inerente ao 

comportamento humano, vez que se trata de expressão cultural que ultrapassa gerações, 

renovando-se de forma diversificada com o passar dos anos. A barreira histórica dos séculos 

não impediu a sua propagação. 

 A formação da identidade de gênero também esbarra nesses estereótipos, mediante os 

quais hábitos de homens e mulheres enveredam por caminhos distintos e inconfundíveis. 

Desde a infância, esses agentes são orientados para valores culturais opostos: enquanto os 

meninos são educados para o uso da força física, valorização da agressividade, ações de 

dominação e realização, ainda precoce, de sua vida sexual, as meninas são conduzidas pelo 

caminho da submissão, passividade e sentimentalismo, a sua valorização está diretamente 

ligada à feminilidade, dependência e capacidade de sedução. 

 Nesse contexto de evolução, idealizada para o favorecimento da cultura machista, de 

raízes patriarcais conservadoras e engessadas ao conceito de mulher “Amélia”10, definida pelo 

cantor Mário Lago, ocorreu no Brasil, em 1994, a “Convenção Interamericana para Prevenir, 

Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher”, em Belém do Pará, a qual conceituou: “(...) 

                                                           
8 PARADA, Marília. Cartilha sobre a violência contra a mulher. Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) 

Seção de São Paulo. São Paulo, 2009, p. 20. Acesso em: 09 de maio 2017. 
9 BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins; ANDREUCCI, Ana Claudia Pompeu Torezan. Mulher, sociedade e 

direitos humanos. São Paulo: Rideel, 2010. 

10 A canção Ai! Que saudade de Amélia, dos compositores Ataulfo Alves e Mário Lago, retrata o conceito de 

mulher “de verdade” para a sociedade dos anos 1940. 
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violência contra a mulher é qualquer ação ou conduta, baseada no gênero, que cause morte, 

dano físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no privado.”11 

 Por ser acontecimento corriqueiro e já banalizado por grande parte da sociedade, a 

frequência das práticas de violência de gênero ganhou significativa proporção, isto porque 

aqueles que não a praticam entendem-na como acontecimento trivial e admissível. 

 Para Lima e Santos12, a violência contra a mulher é uma das mais brutais formas de 

transgressão aos Direitos Humanos, pois não se trata apenas de maus-tratos físicos, mas 

sexual, psicológico, moral e também econômico. É a legitimação de frontal desrespeito às 

garantias constitucionais, à saúde, à liberdade e à dignidade. 

 Impende destacar, contudo, a dificuldade de ajustar uma conduta específica como um 

ato de violência de gênero, isto porque, na maioria das vezes, o fato de estar habituada a um 

ambiente de limitações comportamentais, envolvida pelo complexo contexto histórico de 

inferioridade e subjugação, a vítima não reconhece tais atos como violência. 

 Diante de todo esse contexto histórico de valorização da cultura patriarcal e 

desvalorização do gênero feminino e, dada a ampla popularização da tecnologia, abre-se 

espaço para mais um ambiente de hostilidades contra a mulher, qual seja, a internet. 

O fácil acesso, a possibilidade do anonimato, a velocidade das divulgações de 

informações, entre outras situações, fazem com que a internet e as mídias sociais sejam 

campos férteis a uma nova modalidade de violência contra a mulher: a chamada 

“Pornografia de Vingança”, também conhecida como “Revenge Porn”, ou “Pornografia 

de Revanche”. 

 

 

 

 
                                                           
11 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS (OEA). Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos. Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, 

“Convenção de Belém do Pará”. Adotada em Belém do Pará, Brasil, em 9 de junho de 1994, no Vigésimo 

Quarto Período Ordinário de Sessões da Assembleia Geral. Disponível em: < http://www.cidh.org/ 

Basicos/Portugues/m.Belem.do.Para.htm>. Acesso em: 23 de maio de 2017. 
12 LIMA, José Afonso de; SANTOS, Claudiene. Violência doméstica: vulnerabilidade e desafios na 

intervenção criminal e multidisciplinar. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. 
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3.1 Contexto Histórico da Pornografia não Consensual 

A expressão “Pornografia de Vingança”, que equivale à Revenge Porn, em inglês, 

também conhecida por “Pornografia de Revanche”, “Vingança Pornô” ou “Pornografia Não 

Consensual) de pessoas”, é empregada, atualmente, para reportar às práticas de propalação de 

conteúdos audiovisuais (fotografias e vídeos em situação de sexo ou nudez, sem o 

consentimento destas. Estes conteúdos podem ser obtidos sem o conhecimento da vítima, mas 

também com o conhecimento dela. Na grande maioria das vezes, a produção do material é 

feita em conjunto e consensualmente com a própria vítima, quando das suas relações de 

intimidade com o agressor. 

 O primeiro caso de “Pornografia de Vingança” que repercutiu na mídia mundial 

ocorreu em 198013. Aconteceu durante um acampamento, quando o casal americano LaJuan e 

Billy Wood fotografaram-se nus. Ao voltarem para casa, trataram de revelar o material e 

guardá-lo no quarto, num local que julgavam seguro. Algum tempo depois, o vizinho e amigo 

do casal, Steve Simpson, invadiu o apartamento e encontrou as imagens de LaJuan nua, 

resolvendo enviá-las para uma revista especializada em publicação pornográfica para homens, 

a qual era composta por imagens de modelos não profissionais fornecidas pelos próprios 

leitores. 

 Para que as imagens fossem publicadas, era necessário o preenchimento de formulário, 

e Simpson o fez com dados falsos. Contudo, ao informar o número de telefone da vítima, 

divulgou o seu contato verdadeiro, fato este que lhe gerou grande exposição após o 

lançamento da revista, pois, por diversas vezes, recebeu ligações sendo assediada. 

 No caso descrito, é preciso atentar que o responsável para o cometimento da 

“Pornografia de Vingança” não foi o parceiro da vítima, mas outra pessoa com quem 

mantinha um vínculo de amizade. 

 Em meados dos anos 2000, o teórico Sérgio Massina, através de pesquisa em grupos 

de fórum da UsaNet14, constatou uma modalidade de divulgação pornográfica que denominou 

de “realcore”, tratando-se de material audiovisual compartilhado entre usuários das redes, 

                                                           
13 TSOULIS-REAY, Alexa. A brief history of reveng eporn: A few years ago, having your compromising 

photos fallin to the wrong hands was a night marescenario. Nowit’s a genre. 2013. Disponível em: 

http://nymag.com/news/features/sex/revenge-porn-2013-7/. Acesso em: 10 mai. 2017. 
14 Grupo pioneiro em Comunicação através da Rede de Computadores 
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cujo conteúdo era exposição de ex-namorados. Já no ano de 2007, o termo Revenge Porn foi 

incluso em um popular dicionário dos Estados Unidos, o Urban Dictionary.15 

 Em 2008, o portal XTube, conhecido por agregar gravações pornográficas de todo 

mundo, anunciou, em seu perfil da internet, que recebia, semanalmente, entre duas e três 

queixas de mulheres que tinham suas intimidades expostas naquele canal.16 

 No ano de 2010, ocorreu a primeira prisão pelo cometimento de “Pornografia de 

Vingança”. O caso ocorreu na Nova Zelândia. O jovem Joshua Ashby, à época com 20 anos, 

usou o perfil de uma rede social de sua namorada e publicou fotos que esta aparecia desnuda. 

Em seguida, alterou a senha do perfil para que a vítima não pudesse excluir a imagem. 

Condenado à prisão, a pena foi estabelecida da seguinte forma: quatro meses, pela divulgação 

da fotografia em espaço público, ao qual cerca de 500 milhões de usuários cadastrados à 

época poderiam ter acesso; e seis meses por ameaçar e coagir a vítima através de mensagens 

de texto com conteúdo insultuoso.17 

 No mesmo ano, Hunter Moore, morador da Califórnia, colocou no ar um site que 

autorizava seus usuários a publicarem fotos de outras pessoas nuas, mais precisamente, 

pessoas que desejassem se vingar de seus ex-parceiros. A grande maioria das vítimas eram 

mulheres. Além disso, publicavam o perfil do Facebook da vítima junto à imagem. Com cerca 

de 30 mil visualizações mensais e arrecadação de 10 mil dólares mensais, em 2012, o site foi 

retirado do ar, e o seu criador foi preso. 18 

 Na Flórida, em meados de 2013, foi elaborada a primeira proposta de criminalização 

da Pornografia de Vingança, seria este considerado um crime grave e seria punido com cinco 

anos de detenção em regime fechado. Apesar da grande repercussão que o Projeto de Lei 

gerou, seus debates tiveram de ser suspensos, sem nenhum motivo aparente.19 

                                                           
15 REVENGE PORN. In: Urban Dictionary. 2011. Disponível em: . Acesso em: 11 mai. 2017 
16 GOMES, Marilise Mortágua. “As Genis do século XXI”: Análise de casos de pornografia de vingança através 

das redes sociais. 2014. Monografia (Graduação em Comunicação Social – Jornalismo). Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Rio de Janeiro, 2014. Disponível em: Acesso em: 10 

mai. 2017. 
17 GOMES, op. cit. 
18 CANO, Rosa Jiménez (Brasil). EL PAÍS. Rei do pornô vingativo é condenado a dois anos de prisão nos 

EUA. 2015. Disponível em: http://brasil.elpais.com/brasil/2015/12/05/internacional/1449298747_554805.html. 

Acesso em: 23 de mai. 2017. 
19 GOMES, op, cit. 
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 Dos breves acontecimentos históricos suscitados, depreende-se que a prática da 

Revenge Porn é fato precedente ao surgimento da Internet, embora tenha sido 

assustadoramente difundido por ela. 

 Acerca do conceito de “Pornografia de Vingança”, Mary Anne Franks20, da University 

of Miami, comenta: 

"Pornografia não consensual se refere a imagens sexualmente explícitas divulgadas 

sem o consentimento e sem propósito legítimo. O termo encobre material obtido por 

câmeras escondidas, consensualmente trocadas dentro de uma relação confidencial, 

fotos roubadas e gravações de abusos sexuais. A Pornografia de Vingança 

frequentemente ocorre em casos de violência doméstica, com os agressores usando a 

ameaça de divulgação para evitar que suas parceiras os abandonem ou denunciem 

práticas abusivas. Traficantes de mulheres também usam a pornografia não 

consensual para encontrar indivíduos dispostos a sexo comercial. Estupradores têm 

gravado os seus ataques não apenas para humilhar suas vítimas como também para 

desencorajar as denúncias de estupro". 

 Franks continua comentando sobre o despropósito do termo revenge ou “vingança”, 

posto que, por vezes, estes não são os únicos motivos que fomentam a prática, ou seja, as 

razões que levam à divulgação do conteúdo por parte dos agressores. Pode, tão somente, ser a 

violação do dispositivo por comunidades de hackers, extorsão para obtenção de valores, 

dentre outros. Mas, apesar da crítica, é fundamental expor que o motivo que gera a conduta é 

irrelevante quando relacionado ao dano sofrido pela vítima.  

 

3.2 Vingança Pornô: Uma Consequência da Confiança nas Relações de Intimidade 

 

Sobreleva notar que, mesmo quando as fotografias são captadas pela própria vítima ou 

com a sua anuência manifesta, a propalação não autorizada merece penalização. Ao enviar 

suas imagens, a vítima vale-se da sua relação de confiança que inspiram o vínculo afetivo 

com o agressor, fato este que não justifica o argumento de “autocolocação em risco”. 

Em pesquisa elaborada pela Cyber Civil Rights Initiative (CCRI), Franks aponta em 

seu estudo que, foram ouvidas 1.606 pessoas, dentre as quais 361 foram vítimas de 

“Pornografia de Vingança”, restando comprovado que 83% das vítimas fotografaram-se e 

enviaram as imagens para terceiros.21 

 No modelo de “Violência Pornográfica”, todos os gêneros são passíveis de vitimação. 

Não obstante, têm-se constatado que a volumosa maioria das vítimas são mulheres. No 

                                                           
20 FRANKS, Mary Anne. Drafting an effective “revenge porn” law. A guide for legislations, 2015. Disponível 

em: < http://www.endrevengeporn.org/guide-to-legislations/>. Acesso em 10 mai. 2017. 
21 FRANKS, op. cit. 
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avanço de suas pesquisas, Franks22 atesta que, em cerca de 90% dos casos, são vítimas 

pessoas do gênero feminino. 

 Há um imperativo social que compele as mulheres ao retardamento sexual, obrigando-

as ao estigma de recatadas e castas, enquanto ao sexo masculino é permitida a sexualidade 

plena, sendo, inclusive, causa de vanglória entre seus pares, sendo este outro motivo que pode 

levar à exposição sexual da mulher sem seu consentimento. 

 Consoante esta situação, Franks23afirma ser a mulher a principal vítima dessa nova 

modalidade de violência, a qual, além da exposição e constrangimento sofridos quando da 

divulgação de sua imagem, os danos à honra sofridos são imperiosamente maiores que 

aqueles sofridos pelos homens, pois o olhar cultural da sociedade tende a culpar a vítima que 

compartilha suas imagens, protegendo o agressor e impedindo a sua punição. 

 A pesquisa formulada pela Cyber Civil Rights Initiative (CCRI) demonstra que, além 

das imagens veiculadas, seguem a elas o nome da vítima, seu endereço, contatos pessoais e 

profissionais, gerando o que, no Brasil, a Lei Maria da Penha define como Violência 

Psicológica. Relaciona-se aos enfrentamentos sociais aos quais a vítima estará sujeita, bem 

como pelo sofrimento emocional, problemas familiares, dificuldades com círculo de 

amizades, término de novos relacionamentos, inconvenientes junto aos seus semelhantes, 

constrangimentos físicos e virtuais. Há casos que as principais medidas tomadas pelas vítimas 

são: encerramento de perfis nas redes sociais, mudança de cidade, mudança de emprego, troca 

de escola, procura por tratamentos psicológicos e alteração do próprio nome pela via judicial. 

 Os danos causados à vítima da “Pornografia de Revanche” são imensuráveis e 

decorrem da extrema relação de confiança interrompida pela conduta do agressor. Por essa 

acepção, diz Franks24, entre outras coisas, ser a “Pornografia de Vingança” mais uma 

modalidade substancial de violência doméstica, visto que o grande número de casos 

ocorre por ser o agente companheiro da vítima. São eles parceiros íntimos e afetivos, com 

os quais aquelas estabelecem vínculos, dividem suas experiências sexuais e mantêm um 

relacionamento estável. Permitir-se fotografar, neste sentido, seria liberalidade do casal, o 

consenso na captação das imagens não seria permissivo à sua divulgação. 

                                                           
22 FRANKS, op. cit. 
23 FRANKS, op. cit. 
24 FRANKS, op. cit. 
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 Para Franks25, o parceiro que utiliza a pornografia de revanche deseja muito mais que 

a exposição da vítima. Ele pretende promover humilhações, obrigá-la ao relacionamento, já 

que o material é usado, sobretudo, para favorecer chantagens e ameaças. 

 Essa é uma realidade que aflige mulheres das mais diversas raças, classes sociais e 

padrões financeiros. No exterior, celebridades conhecidas mundialmente já foram vítimas da 

nova categoria de violência simbólica, são exemplos: Scarlett Johansson, Jéssica Alba, 

Rihanna e Paris Hilton. No Brasil, essa conduta ganhou significativa notoriedade quando 

expôs a atriz Carolina Dieckmann26. A repercussão do caso fez surgir a Lei 12.737 de 2012, 

que leva seu nome, por apelido.  

 É preciso destacar que, apesar de existir tal dispositivo legal, não é suficiente para 

aquele que comete a “Pornografia de Vingança”, conforme será visto adiante, primeiro por 

não ser esta uma conduta tipificada como crime, bem como por não tratar o diploma legal da 

conduta específica, mas sim daqueles que invadem dispositivos informáticos, interrompem 

serviços telegráficos e falsificam cartões. Estas situações, dificilmente, são compatíveis com a 

conduta característica da “Vingança Pornô”. 

No Brasil, não são raros os casos de Revenge Porn, alguns, entretanto, ganharam 

notoriedade nacional dada à amplitude de suas divulgações e consequências drásticas em que 

resultaram. Na cidade de Parnaíba, no Piauí, no dia 05 de Novembro de 2013, a adolescente 

de 17 anos, Júlia Rebeca, que cursava o ensino médio e pretendia seguir carreira na área da 

saúde, teve um vídeo íntimo, onde aparecia com um rapaz e outra moça, divulgado em uma 

rede social.27 Preferiu silenciar o assunto para sua família, e, sufocada por todas as ofensas 

sofridas, fez constantes desabafos em seu perfil do Twitter. Numa dessas postagens, no dia 10 

de Novembro de 2013, despediu-se e em seguida cometeu suicídio.  

Outro caso ocorreu na cidade Veranópolis, no Rio Grande do Sul, a jovem de 16 anos, 

Giana Laura Fabi, teve os rumos de sua vida alterados quando uma foto em que aparecia com 

os seios à mostra foi divulgada em vários perfis de redes sociais. No dia em que teve 

conhecimento do fato, usou suas redes sociais para postar uma mensagem em que sugeria a 

                                                           
25 FRANKS, op. cit. 
26 No ano de 2012, a atriz brasileira Carolina Dieckmann teve fotos pessoais divulgadas por anônimos que 

acessaram seu computador. O caso originou a lei 12.737/2012 (Lei Carolina Dieckmann), responsável por 

tipificar os chamados crimes informáticos. 
27 MÃE DE JOVEM achada morta após vídeo íntimo reclama de ‘violação’. 2013. Disponível em: 

http://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2013/11/mae-de-jovem-achada-morta-apos-videointimo-reclama-de-

violacao.html. Acesso em: 10 mai. 2017. 
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possibilidade de suicídio. Dizia: “[...] hoje à tarde vou dar um jeito nisso. Não vou mais ser 

estorvo para ninguém.” Após isso, em um ato desesperado, Giana enforcou-se com um cordão 

de seda. Quando das investigações, a Polícia chegou até um jovem de 17 anos que seria seu 

amigo. O rapaz declarou a polícia que teria dado um printscreen na imagem e divulgado para 

outros grupos.28 

 Em Goiânia, caso similar ocorreu, mas dessa vez, com desfecho diferente. A jovem de 

22 anos, Francielly, gravou vídeos íntimos com seu companheiro, à época; após o término do 

relacionamento, ele divulgou o vídeo em grupos de redes sociais. Ao descobrir a divulgação, 

optou por não silenciar. Foi à Polícia registrar Boletim de Ocorrência e concedeu entrevistas 

para diversos programas de televisão, inclusive, ao Fantástico da TV Globo, onde expôs o seu 

sofrimento e abriu uma série de debates sobre a gravidade dessa conduta29. Francielly perdeu 

seu emprego, precisou ficar confinada por dias em sua residência e mudou a cor do cabelo 

para não ser reconhecida. 

 A revista BrasilPost divulgou que, até o ano de 2014, o número de vítimas 

quadriplicou. Pelos dados obtidos pela rede SaferNet (Organização em Defesa dos Direitos 

Humanos na Internet), em 2013, apenas 48 casos foram assentados nos bancos de dados da 

página, já em 2014, uma média de 224 usuários da rede buscaram o apoio da página para o 

registro dos casos de Pornografia de Vingança. Outro importante dado destacado pela rede 

SaferNet é que daqueles registros, 81% dos casos são denunciados por vítimas do sexo 

feminino e que a cada 4 casos, pelo menos 1, tem como vítimas pessoas menores de idade.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 COISSI, Juliana. Júlia, 17, e Giana, 16, tiveram imagens íntimas divulgadas.Reclamando.com.br. (Boletim 

informativo). 01.12.2013. Disponível em: 

http://www.reclamando.com.br/?system=news&action=read&id=42189&eid=308. Acesso em: 10 mai. 2017. 
29 'NÃO TENHO mais vida', diz Fran sobre vídeo íntimo compartilhado na web. 17.11. 2013. Disponível em: 

http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2013/11/nao-tenho-mais-vida-diz-fransobre-video-intimo-compartilhado-

na-web.html. Acesso em:11 mai. 2017. 
30 NÚMERO de denúncias de revenge porn quadruplicou em dois anos; Vítimas nas escolas têm entre 13 e 15 

anos. 06/07/20015. Estadão Conteúdo com Huffpost Brasil. Disponível 

em:<http:www.brasilpost.com.br/2015/07/06/revenge-porn-dados_n_7734660.html>. Acesso em: 11 mai. 2017. 
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3.3 Das Consequências da Pornografia Não Consensual 

 

 O estudo realizado em 2013 pela CCRI31 indica que 93% das vítimas afirmaram já ter 

sofrido problemas emocionais em decorrência do publicização de sua vida íntima. Não raro, o 

processo de ridicularização da pessoa é agravado com a divulgação conjunta do conteúdo 

íntimo a informações que permitam localizar a vítima. Dados como nome completo, endereço, 

telefone, e-mail e até número do seguro social são divulgados no afã de maximizar a 

exposição da pessoa e perpetrar a degradação social até os mais próximos ambientes de 

convívio da vítima. 

O alcance e poder devastador desse delito são incalculáveis. O Marco Civil da 

Internet, no Brasil, prevê a possibilidade de o conteúdo publicado ser retirado do ar pelas 

empresas de forma imediata assim que solicitado pela vítima, como se verá adiante. Ainda 

obriga o armazenamento dos registros de conexão do usuário. Contudo, essas medidas não 

são suficientes para garantir a completa erradicação do conteúdo exibido na internet, pois a 

retirada do ar não implica a exclusão cabal das mídias armazenadas em todos os dispositivos, 

podendo mais ou menos hora voltar à tona em qualquer parte do mundo. 

As sequelas emocionais, a restrição da liberdade, a exposição íntima, entre tantos 

outros impactos imateriais, acarretam para as vítimas uma depreciação profunda e duradoura. 

Casos de suicídio – como o da jovem de 17 anos Júlia Rebeca dos Santos, na cidade de 

Parnaíba – oferecem uma visão real da dimensão e do nível de agressividade envolvido nessa 

forma de delito. A CCRI32 identificou que 3% das vítimas de pornografia não consensual 

chegam ao extremo de tirar a própria vida. 

Além de consequências imateriais, há também sequelas materiais. Na mesma pesquisa 

a CCRI informa que 8% dos participantes deixaram o emprego – ou a vida escolar – e 6% 

foram desligados das empresas em que trabalhavam. Ainda, 13% das vítimas afirmaram 

dificuldades para conseguir emprego após a divulgação de seu conteúdo íntimo nas redes 

sociais. Rose Leonel33, vítima de revenge porn e fundadora da ONG Marias da Internet, em 

entrevista à jornalista Gabriela Varela da revista Época, afirma ter perdido o vínculo 

                                                           
31 CYBER CIVIL RIGHTS INITIATIVE, op. cit. 
32 CYBER CIVIL RIGHTS INITIATIVE, op. cit. 
33 LEONEL, Rose. O que difere a Pornografia de Vingança de outros crimes é a Continuidade: entrevista. 

[16 de fevereiro, 2016]. Rio de Janeiro: Revista Época. Entrevista concedida a Gabriela Varela. 
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empregatício após a exposição da sua intimidade, tamanha a força do ostracismo sofrido por 

ela. 

Não há uma forma objetiva e clara de se mensurar o tamanho dos danos que podem 

advir com a pornografia não consensual, sejam emocionais, econômicos, ou de qualquer outra 

natureza. Deve se destacar, ainda, que a exposição não é peremptória, pois se protrai no 

tempo, bastando, para isso, existir um único dispositivo eletrônico no qual o conteúdo 

armazenado não tenha sido excluído para haver chances reais de ressurgimento da 

ridicularização. É praticamente impossível garantir a cessação dos efeitos decorrentes com 

essa prática.34 

É significativo, também, dar destaque a figura da ação de terceiros que repassam 

mídias de pornografia não consensual. A prática delitiva não é exaurida quando da 

publicização do conteúdo, mas é reexecutada a cada novo compartilhamento; isso corrobora 

para prolongar o sofrimento e a condição vexatória da vítima. Fato análogo pode ser 

observado na propagação do crime de Difamação (art. 139 do Código Penal). Nesse sentido, 

Fernando Capez (2010, p. 300) 35 explica que “a doutrina firmou entendimento no sentido de 

que o propalador, na realidade, comete nova difamação”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34  PEREIRA, Ítalo Augusto Camargos. Criminalização do Revenge Porn. Artigo. Disponível em: < 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=18796> Acesso: maio de 

2017. 
35 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – Parte Especial Volume 2. 11ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 

300. 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=18796
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4 PORNOGRAFIA DE VINGANÇA E O ENQUADRAMENTO PENAL NO DIREITO 

BRASILEIRO 

 

O surgimento da internet trouxe, em seu bojo, um quê de “realidade paralela”, onde 

regras e normas positivadas pelo direito vigente são rechaçadas e não há limitação ou 

imputação das ações cometidas nesse cenário, principalmente no que se refere aos tipos 

penais, pois o princípio constitucional da legalidade, exige, de forma clara, a tipificação da 

conduta para considerá-la crime. Essa consciência pueril e equivocada – ou falta dela – logo 

encontrou cerceamento para os excessos cometidos no ambiente virtual. 

No Brasil, a divulgação de fotos, de vídeos e de outros materiais de teor sexual, sem o 

consentimento dos envolvidos, pode ser interpretada pela Justiça como crime, além de ser 

passível de indenização moral e material, na esfera cível. 

Quando a vítima da pornografia de vingança busca o judiciário, o ato é, em geral, 

classificado como difamação (imputar fato ofensivo à reputação), ou injúria (ofender a 

dignidade ou decoro), previstos nos artigos 139 e 140 do Código Penal36. As penas são de 

detenção, de três meses a um ano, e de um a seis meses, respectivamente. 

Nesse sentido, destaca-se a exposição de Allan E. V. Ferreira37. Em suas palavras, a 

necessidade de tipificação anterior “não quer dizer que a atual legislação penal não permita a 

cominação de pena a esses delitos, uma vez que dentro dos contornos constitucionais e legais, 

cabe ao intérprete buscar a leitura da norma conformada com a nova realidade social”. Sendo 

assim, a utilização de um novo modus operandi para a prática de conduta delituosa, já descrita 

como crime, prescinde da redefinição da figura típica. Logo, injuriar alguém, no meio virtual, 

é tanta injúria quanto fazê-la no meio concreto e se sujeita, de igual modo, às mesmas sanções 

legais. 

Dependendo das peculiaridades que cercam o caso, como a vítima ser menor de idade, 

ou haver mantido com o responsável pelo vazamento do material relacionamento íntimo, 

outras legislações poderão ser aplicadas, como o Estatuto da Criança e do Adolescente ou a 

Lei Maria da Penha, respectivamente. 

                                                           
36 BRASIL. Decreto-lei nº 2.848, de 07 de janeiro de 1940. Código Penal. Rio de Janeiro, RJ. Disponível em: 

Acesso em: maio 2017. 
37 FERREIRA, Allan E. V. Os Delitos Informáticos e a Competência em Matéria Penal. Revista Jurídica da 

Seção Judiciária de Pernambuco, Recife, n. 03, p. 15-28, 2010. 
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O Supremo Tribunal Federal (STF) tem entendimento nesse sentido e já se manifestou 

a respeito. No julgamento de uma publicação de cena de sexo infanto-juvenil (E.C.A., art. 

241), mediante inserção em rede BBS/Internet de computadores, a decisão do Excelso 

Tribunal é que: 

“(...) não se trata no caso, pois, de colmatar lacuna da lei incriminadora por analogia: 

uma vez que se compreenda na decisão típica da conduta criminada, o meio técnico 

empregado para realizá-la pode até ser de invenção posterior à edição da lei penal: a 

invenção da pólvora não reclamou redefinição do homicídio para tornar explícito 

que nela se compreendia a morte dada a outrem mediante arma de fogo” (STF – HC 

76689/PB – Rel. Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE – DJ 06-11-1998 PP-00003 

EMENT VOL-01930-01 PP-00070). 

Ainda, caso o material tenha sido obtido por invasão de dispositivos eletrônicos 

alheios, deverá ser considerada a aplicação dos artigos 154-A e 154-B do Código Penal, 

inclusos pela Lei n° 12.737 de 2012. Ademais, o Marco Civil da Internet, conforme será 

abordado posteriormente, embora não trate de penas criminais, é um avanço para o tema por 

estabelecer agilidade na exclusão do conteúdo íntimo da rede.  

Existem, também, alguns projetos de lei ainda em trâmite tanto na Câmara dos 

Deputados como no Senado, que tratam a pornografia de vingança com o viés punitivo-

repressivo, sendo, pois abordados neste capítulo, bem como as decisões penais proferidas 

pelos tribunais brasileiros. 

4.1 Leis e Projetos de Leis pertinentes ao tema 

Diversas leis foram criadas com o objetivo de regulamentar o território cibernético. O 

Marco Civil da Internet (Lei 12.965/14), por exemplo, prevê, no artigo 21, o direito da vítima 

em requisitar ao provedor a retirada de material íntimo impróprio, sem necessidade de 

advogado ou de recorrer ao judiciário. Já a Lei 12.737/12 criminaliza a invasão a dispositivo 

informático alheio para obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização do 

titular. 

Além destas, a aplicação das Leis 11.340/06, também conhecida como Lei Maria da 

Penha, e a Lei 8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, faz-se possível. 

Projetos de lei, em trâmite no Congresso, pretendem tipificar como crime de conduta a 

pornografia de vingança, obrigando o infrator, ainda, a indenizar a vítima por todas as 

despesas consequentes, como mudança de domicílio, perda de emprego, tratamento médico, 

etc. 
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4.1.1 Lei 8.069 de 13 de julho de 1990: Estatuto da Criança e do Adolescente 

 

Nos casos de pornografia não consensual envolvendo menores de idade, as pessoas 

envolvidas no compartilhamento do material podem responder por crimes relacionados à 

pornografia infantil, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

O artigo 240 do Estatuto, em seu caput, qualifica como crime grave a venda ou a 

exposição à venda de fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito 

ou pornográfica evolvendo criança ou adolescente. Prevê pena de reclusão de três a seis anos 

e multa. 

Os artigos supracitados foram objeto das reformas legislativas realizadas no ECA nos 

anos de 2003 e 2008, uma vez que a interpretação restritiva do texto causava, alega-se, 

impunidade de certos atos praticados, especialmente, com auxílio da internet. 

No momento da promulgação da Lei 8.069/90, a chamada pornografia infantil era 

tipificada em dois dispositivos: no artigo 240, que previa, originalmente, a punição para 

atitudes de produção ou direção de representação de peça (teatral, televisiva ou de película 

cinematográfica) utilizando criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfica; 

e, no artigo 241, que trazia a punição para fotografia ou publicação de cenas da mesma 

natureza com crianças ou adolescentes. Ambos os tipos eram apenados com reclusão de um a 

quatro anos. 

Após a segunda reforma, realizada pela Lei 11.829/08, os núcleos “produzir” e 

“dirigir”, previstos no artigo 240, foram acompanhados pelos verbos “reproduzir”, 

“fotografar”, “filmar por qualquer meio” ou “registrar por qualquer meio”. Já o artigo 241 

tornou-se bastante complexo, subdividindo-se em novos artigos, que fizeram surgir novos 

tipos penais. 

É assim que, atualmente, o artigo 241-A tipifica, em seu caput, o ato de oferecer, 

trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio, inclusive 

por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que 

contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, com 

pena de três a seis anos de reclusão, mais multa. 
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Por sua vez, o artigo 241-B, caput, explicita que adquirir, possuir ou armazenar, por 

qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo 

explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente é crime com pena de reclusão, 

de um a quatro anos, além da multa. 

Já o artigo 241-C prevê que a simulação da participação de criança ou adolescente, em 

cena de sexo explícito, por meio de adulteração, montagem ou modificação de fotografia, 

vídeo ou qualquer outra forma de representação visual tem punição de um a três anos de 

reclusão, com multa, incorrendo nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, disponibiliza, 

distribui, publica ou divulga, por qualquer meio, adquire, possui ou armazena o material 

produzido desta forma. 

O artigo 241-D, caput, tipifica o aliciamento, assédio, a instigação, ou o 

constrangimento, por qualquer meio de comunicação, de criança, com o fim de com ela 

praticar ato libidinoso. A pena prevista é de um a três anos de reclusão, e multa. 

Por fim, o artigo 241-E esclarece que a expressão “cena de sexo explícito ou 

pornográfica” compreende qualquer situação que envolva criança ou adolescente  em 

atividades sexuais explícitas, reais ou simulada, ou a exibição dos órgãos genitais de uma 

criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais. 

A associação Safernet Brasil38, em pesquisa acerca dos atendimentos realizados por 

meio de sua página online, revelou que garotas de 13 a 15 anos representam a maioria das 

vítimas de sexting39 e exposição íntima. Ainda, ao traçar o perfil das pessoas que buscam 

atendimento psicológico ofertado na página, mostrou-se que 60,71% das vítimas de sexting e 

exposição íntima estão na faixa etária de 10 a 17 anos. Nestes casos, o crime deixa de ser de 

menor potencial ofensivo e é apurado segundo os artigos do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, vistos acima. 

Apesar de a referida lei tratar acerca do objeto da pornografia não consensual de forma 

específica, abrangendo diversas situações em que o crime pode ser perpetrado, ela somente é 

                                                           
38 Disponível em: <http://www.safernet.org.br/site/institucional>. Acesso em: maio de 2017 
39 Sexting é a contração entre as palavras em inglês sex (sexo) e texting (enviar mensagens de texto). O 

fenômeno consiste no envio de mensagens com conteúdo sexual (principalmente fotografias e/ou vídeos), 

produzidos, geralmente, pela própria pessoa remetente ou com o seu consentimento, e enviado a outras pessoas 

através do celular. Disponível em: <http://pt.slideshare.net/ecglobal/relatorio-sexting-brasilpt > . Acesso em: 

maio de 2017. 
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aplicada se a vítima for menor de dezoito anos, não vigendo para o caso de o ofendido ser 

pessoa adulta, não sendo, pois, uma solução suficiente para os demais casos de revenge porn. 

4.1.2 Lei n° 11.340, de 07 de agosto de 2006: “Lei Maria da Penha” 

 

A Lei 11.340/06, simbolicamente chamada de “Lei Maria da Penha”, criou 

mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. 

Reconhecida pela Organização das Nações Unidas como uma das legislações mais avançadas 

do mundo na defesa às mulheres, a lei foi batizada com o nome da brasileira Maria da Penha 

Fernandes, vítima de violência doméstica, que buscou, junto ao Tribunal Interamericano de 

Direitos Humanos, a responsabilização do governo brasileiro em tomar medidas efetivas para 

processar e condenar seu ex-marido, acusado de cometer grave violência física e psicológica. 

Em seu segundo artigo, a lei garante o direito à saúde física e mental de toda mulher, 

independentemente da classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, 

idade e religião. Assim, toda e qualquer mulher, assegura a lei, goza dos direitos fundamentais 

à pessoa humana. 

Já o artigo 3° sustenta que o poder público deverá desenvolver políticas que visem 

resguardar a mulher de toda crueldade, violência e opressão, assegurados, dentre outros, os 

direitos à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência comunitária. 

Em seu artigo 5°, define: 

Art. 5o Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a 

mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, 

sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:  

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio 

permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente 

agregadas; 

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos 

que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou 

por vontade expressa; 

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha 

convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. 

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de 

orientação sexual. 

Art. 6o A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de 

violação dos direitos humanos. 
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Deste artigo, é possível compreender que a lei não visa proteger unicamente a 

integridade física da mulher, mas também sua integridade psicológica. Ademais, reconhece, 

no inciso III, que a violência doméstica e familiar perpetrada contra a mulher não se restringe 

ao âmbito da unidade doméstica, e alarga a tutela jurisdicional a toda relação íntima de afeto. 

Se entre a vítima de pornografia de vingança e o responsável pelo vazamento do material 

houver tido um relacionamento íntimo, independente de coabitação ou de violência material, 

o caso pode ser apurado nos termos definidos por esta lei. 

Pelo exposto até o momento, já restaria configurada, nos casos de pornografia não 

consensual em que o agente é ex-parceiro da vítima, a situação de violência doméstica e 

familiar a que a lei visa coibir. 

A norma, por sua vez, vai ainda longe quando, em seu artigo 7°, relaciona, de forma 

exemplificativa, as formas de violência e familiar passíveis de serem sofridas pela mulher. 

Senão veja-se: 

Art. 7o São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: 

I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade 

ou saúde corporal;  

II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano 

emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno 

desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, 

crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, 

isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, 

ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio 

que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; 

III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a 

presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante 

intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a 

utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método 

contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, 

mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o 

exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos; 

IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure 

retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de 

trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, 

incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades; 

V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, 

difamação ou injúria. 

Percebe-se, claramente, que tanto a violência psicológica como a violência moral são 

plenamente caracterizadas nos casos de pornografia de vingança. As ameaças sofridas antes 

da liberação do conteúdo e sua consequente intimidação e manipulação, a humilhação 
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causadas às vítimas, e o isolamento decorrente são condutas praticadas por parceiros e ex-

parceiros que implicam prejuízo à saúde psicológica, à autodeterminação e ao 

desenvolvimento pessoal da mulher. 

Embora o artigo 22 não preveja solução específica para os casos em que a violência é 

praticada com a utilização de meios eletrônicos, o parágrafo primeiro deste deixa claro que o 

juiz poderá lançar mãos de outros expedientes previstos na legislação em vigor. Assim, com 

base no poder geral de cautela, pode o magistrado buscar, em outras fontes normativas, 

medidas aptas a garantir a segurança da vítima. Observe-se: 

Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos 

termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou 

separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras: 

I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão 

competente, nos termos da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003; 

II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; 

III - proibição de determinadas condutas, entre as quais: 

a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite 

mínimo de distância entre estes e o agressor; 

b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação; 

c) freqüentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e 

psicológica da ofendida; 

IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de 

atendimento multidisciplinar ou serviço similar; 

V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios. 

§ 1o As medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de outras previstas 

na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o 

exigirem, devendo a providência ser comunicada ao Ministério Público. 

É importante observar que, nos termos do artigo 41 da referida lei, configurada a 

situação de violência perpetrada entre pessoas que estão ou estavam em um relacionamento 

íntimo, não há possibilidade de aplicar a Lei dos Juizados Especiais, independente da pena 

cominada, tampouco as chamadas penas alternativas. 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.826.htm
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4.1.3 Lei n° 12.737, 30 de novembro de 2012: “Lei Carolina Dieckmann” 

A Lei 12.737/12 dispõe sobre a tipificação criminal de delitos informáticos. 

Acrescentou os artigos 154-A e 154-B ao Código Penal Brasileiro, além de haver alterado a 

redação dos artigos 266 e 298 da referida lei. 

Com isso, tornou crime a invasão de dispositivo alheio, conectado ou não à rede de 

computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, 

adulterar ou destruir dados ou informações, sem autorização expressa ou tácita do titular do 

dispositivo, ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. 

A pena prevista é de três meses a um ano, passível de ser aplicada inclusive a quem 

produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de computador com o 

intuito de permitir a invasão, conforme prevê o parágrafo primeiro do artigo 154-A. 

No parágrafo segundo do mesmo artigo, estabelece um aumento de pena de um sexto a 

um terço, se da invasão, resultar prejuízo econômico. No parágrafo quarto, de um a dois 

terços caso haja divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro, a qualquer título, dos 

dados ou informações obtidos; e, no parágrafo quinto, de um terço à metade, caso seja 

praticado contra autoridades elencadas nos incisos subsequentes40.  

Apesar de não tratar especificamente da obtenção e divulgação de fotos ou vídeos 

íntimos, a lei tutela casos de pornografia não consensual em que as vítimas, após a invasão 

feita por hackers em seus computadores, celulares, ou qualquer dispositivo informático, 

tiveram suas gravações expostas na internet. 

O caso da atriz Carolina Dieckmann pareceu ter servido de impulso à aprovação do 

então Projeto de Lei 2.793/11, proposto na Câmara dos Deputados em 2011. No início de 

maio de 2012, a atriz teve 36 fotos íntimas hackeadas de seu computador, sendo publicadas 

em vários sites pornográficos. Cinco das fotos apareciam no site da Companhia de Tecnologia 

e Saneamento Ambiental de São Paulo, após o endereço eletrônico também ter sido alvo de 

invasão41. Pela proximidade desses eventos com a promulgação da lei, esta acabou se 

popularizando com o nome de “Lei Carolina Dieckmann”. 

                                                           
40 Lei 12.737 de 30 de novembro de 2012. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2012/lei/l12737.htm>.  Acesso em maio de 2017. 
41 Disponível em: <http://oglobo.globo.com/rio/carolina-dieckmann-fotos-da-atriz-nua-aparecem-em pagina-do-

governo-de-sao-paulo-4906564>. Acesso em maio de 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12737.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12737.htm
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Antes da divulgação das fotos, um dos investigados, de 16 anos, ligou para o 

empresário da atriz exigindo a quantia de R$ 10 mil reais para que não fossem divulgadas as 

imagens. A vítima, contudo, não aceitou efetuar o pagamento. 

A investigação realizada mostrou que as fotos foram furtadas da caixa de mensagens 

do e-mail da atriz. Um programa mal intencionado fora instalado em seu computador, 

provavelmente após abrir uma mensagem do tipo spam, permitindo, então, aos hackers, o 

acesso ao computador. Como a ação deixou rastros, foi possível descobrir os envolvidos.42 

 

4.1.4 Lei n° 12.965, de 23 de abril de 2014: Marco Civil da Internet 

O Marco Civil da Internet, como ficou popularmente conhecida a Lei 12.965/14, 

representou um importante passo para a investigação dos envolvidos nos casos de pornografia 

de vingança, tratando ainda da responsabilidade civil dos sites hospedeiros e dos mecanismos 

de busca. 

Também apelidada de “Constituição da Internet”, visa regulamentar o uso da rede 

mundial de computadores no Brasil, estabelecendo princípios, garantias, direitos e deveres 

para usuários e prestadores de serviços na rede, determinando, inclusive, diretrizes para a 

atuação do Estado. 

Aprovado pela Câmara dos Deputados em 25 de março de 2014, e pelo Senado em 23 

de abril do mesmo ano, o projeto foi depois sancionado pela Presidente Dilma Rousseff, 

durante a cerimônia de abertura do Encontro Global Multissetorial sobre o Futuro da 

Governança na Internet, conhecido como NetMundial, onde se discutia a construção de um 

modelo global de governança para a rede mundial de computadores, com ênfase no direito à 

privacidade.43 

O Marco Civil da Internet é um marco legislativo civil, não tratando de crimes 

ocorridos no uso desta. Aborda, principalmente, temas relacionados ao princípio da 

neutralidade, à reserva jurisdicional e à responsabilidade dos provedores. 

                                                           
42 Disponível em:<http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,carolina-dieckmann-teve-as-fotos-roubadas-

por-hackers-imp-,8725576> . Acesso em: junho de 2017. 
43 Disponível em:<http://www.valor.com.br/politica/3525228/dilma-vai-tirar-duvidas-no-facebook-sobre-o-

marco-civil-da-internet>. Acesso em: junho de 2017. 
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Acerca da proteção à privacidade dos usuários, estabelece que os dados fornecidos 

pelo internauta não podem ser dispostos a terceiros pela empresa, sem o consentimento 

expresso e livre daquele. As operações daqueles que atuam na internet deverão ser as mais 

transparentes possíveis, podendo o usuário exigir a exclusão de seus dados pessoais em 

determinada rede social, caso resolva encerrar sua conta. Ainda, a proteção assegurada em lei 

só pode ser quebrada mediante ordem judicial. 

Outra inovação trazida por esta lei foi a garantia da privacidade das comunicações 

privadas em meios eletrônicos, uma vez que o sigilo das comunicações somente era garantido 

nos meios de comunicação tradicionais, como cartas e conversas telefônicas. 

Com a neutralidade da rede, o Marco Civil garante que os provedores tratem, de forma 

igual, todos os dados que circulam na internet, sem distinção por conteúdo, destino, origem ou 

serviço. Não pode um servidor, assim, beneficiar o fluxo de tráfego de um site ou de um 

serviço em detrimento de outro. Com isso, protege-se a liberdade do internauta em acessar o 

conteúdo que desejar, a livre concorrência na rede, a possibilidade de inovação, etc. 

A lei também assegura a liberdade de expressão na internet, conforme já preconizado, 

de forma ampla, na Constituição Federal de 1988. A grande mudança, muito importante para 

as vítimas da pornografia não consensual, trata da retirada dos conteúdos do ar. Em geral, esta 

só será realizada mediante ordem judicial, com exceção feita aos casos de pornografia não 

consensual. Nestes, as vítimas podem solicitar a retirada do conteúdo íntimo, de forma direta, 

aos sites ou servidores que estejam hospedando o material. 

Assim dispõe o artigo 21, caput e parágrafo primeiro, da lei: 

Art. 21. O provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo gerado por 

terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade 

decorrente da divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagens, de 

vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter 

privado quando, após o recebimento de notificação pelo participante ou seu 

representante legal, deixar de promover, de forma diligente, no âmbito e nos limites 

técnicos do seu serviço, a indisponibilização desse conteúdo. 

Parágrafo único. A notificação prevista no caput deverá conter, sob pena de 

nulidade, elementos que permitam a identificação específica do material apontado 

como violador da intimidade do participante e a verificação da legitimidade para 

apresentação do pedido.44 

 

 Desta forma, se a regra geral é assegurar a liberdade de expressão, não sendo o 

provedor responsável pela remoção de quaisquer conteúdos, senão por ordem judicial, no caso 

                                                           
44 BRASIL. Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Brasília, DF, artigo 21. 
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do material íntimo exposto sem o consentimento dos envolvidos, estes não precisam ir até o 

judiciário para pedir sua indisponibilização, bastando uma notificação extrajudicial. Na 

hipótese de não ser respeitada a cláusula acima, o provedor se torna subsidiariamente 

responsável pelo conteúdo gerado por terceiros. 

 Ponto de intensa polêmica é o artigo 15 da referida lei, haja vista que este obriga, em 

seu caput, que todos os provedores de internet guardem os registros de acesso dos usuários 

pelo prazo de seis meses, podendo ainda esse período ser majorado a pedido da autoridade 

policial ou Ministério Público. Senão veja-se: 

Art. 15. O provedor de aplicações de internet constituído na forma de pessoa jurídica 

e que exerça essa atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins 

econômicos, deverá manter os respectivos registros de acesso a aplicações de 

internet, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 6 (seis) 

meses, nos termos do regulamento. 

§1º. Ordem judicial poderá obrigar, por tempo certo, os provedores de aplicações de 

internet que não estão sujeitos ao disposto no caput a guardarem registros de acesso 

a aplicações de internet, desde que se trate de registros relativos a fatos específicos 

em período determinado. 

§2º. A autoridade policial ou administrativa ou o Ministério Público poderão 

requerer cautelarmente a qualquer provedor de aplicações de internet que os 

registros de acesso a aplicações de internet sejam guardados, inclusive por prazo 

superior ao previsto no caput, observado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 13. 

§3º. Em qualquer hipótese, a disponibilização ao requerente dos registros de que 

trata este artigo deverá ser precedida de autorização judicial, conforme disposto na 

Seção IV deste Capítulo. 

§4º. Na aplicação de sanções pelo descumprimento ao disposto neste artigo, serão 

consideradas a natureza e a gravidade da infração, os danos dela resultantes, 

eventual vantagem auferida pelo infrator, as circunstâncias agravantes, os 

antecedentes do infrator e a reincidência. 

 

 Os críticos alegam que o artigo viola os princípios constitucionais da Presunção da 

Inocência e da Proporcionalidade, uma vez que as empresas deverão reter registros de todos 

os usuários, indiscriminadamente, inclusive daqueles que não são objeto de qualquer 

investigação. A prevenção ao crime não pode justificar medidas desproporcionais que 

coloquem toda a sociedade sob suspeita, afirmam. Além disso, ressaltam que o artigo afeta a 

privacidade dos internautas, ao realizar o monitoramento em massa dos consumidores.45 

Por outro lado, Ronaldo Lemos, em entrevista concedida ao BrasilPost, alega que o 

armazenamento dos registros de acesso dos usuários é algo benéfico para vítimas de crimes 

virtuais, especialmente as vítimas da pornografia de vingança. Com a guarda dos dados de 

maneira compulsória, torna-se mais fácil o rastreamento da primeira pessoa a divulgar o 

material, assim como das pessoas quem deram continuidade à divulgação, mapeando toda a 

                                                           
45 Disponível em:<http://marcocivil.org.br/campanha-veta15dilma-entenda-os-motivos/>. Acesso em: junho de 

2017. 
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cadeia de compartilhamento que as fotos ou vídeos tiveram, afirma. Desta forma, há maiores 

chances de que a investigação seja bem sucedida, resultando na apuração das 

responsabilidades dos envolvidos.46 

 

4.1.5 Projeto de Lei n° 5.555, de 09 de maio de 2013: “Maria da Penha Virtual” 

 

O Projeto de Lei 5.555, proposto em 09 de maio de 2013 pelo deputado federal João 

Arruda (PMDB/PR), visa alterar a Lei Maria da Penha com o objetivo de criar mecanismos 

para o combate à violação da intimidade da mulher, praticada através da internet ou em outros 

meios de propagação de informação, na forma de divulgação de material íntimo e 

informações pessoais sem seu consentimento. 

Em seu artigo 2º, o projeto altera o artigo 3º da Lei 11.340/06, acrescentando o direito 

à comunicação entre as garantias relacionadas na referida lei: 

Art. 3º Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos 

direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à 

comunicação, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à 

cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 

comunitária. (sem grifo no original) 

 

 Sua maior inovação, contudo, é o acréscimo do inciso VI ao artigo 7º, e do parágrafo 

5º ao artigo 22 da citada lei, que passariam a vigorar com a seguinte redação:  

Art. 7° São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: 

(...) 

VI – violação da sua intimidade, entendida como a divulgação por meio da Internet, 

ou em qualquer outro meio de propagação da informação, sem o seu expresso 

consentimento, de imagens, informações, dados pessoais, vídeos, áudios, montagens 

ou fotocomposições da mulher, obtidos no âmbito de relações domésticas, de 

coabitação ou de hospitalidade.47 

 E, ainda: 

Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos 

termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou 

separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras: 

(...) 

§5° Na hipótese de aplicação do inciso VI do artigo 7º desta Lei, o juiz ordenará ao 

provedor de serviço de e-mail, perfil de rede social, de hospedagem de site, de 

hospedagem de blog, de telefonia móvel ou qualquer outro prestador do serviço de 

propagação de informação, que remova, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o 

conteúdo que viola a intimidade da mulher.48 

                                                           
46Disponível em:<http://www.brasilpost.com.br/2014/03/28/pornografia-da-vinganca-marco-

civil_5052468.html> . Acesso em: junho de 2017. 
47 BRASIL. Projeto de Lei nº 5.555, de 09 de janeiro de 2013, Brasília, DF, artigo 3º. 
48 BRASIL. Projeto de Lei nº 5.555, de 09 de janeiro de 2013, Brasília, DF, artigo 4º. 
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 Deste modo, dentre as formas de violência contra a mulher, a Lei Maria da Penha 

passaria a prever, especificamente, a pornografia não consensual, tida como uma violação da 

intimidade da mulher através da exposição não autorizada de imagens, vídeos, áudios, etc., 

obtidos pelo parceiro ou ex-parceiro, valendo-se da “condição de coabitação ou de 

hospitalidade”. 

Ainda, dentre as medidas protetivas de urgência previstas no artigo 22 do referido 

estatuto, o juiz estaria autorizado a ordenar a remoção do material, no prazo de 24 horas. 

No entanto, no modo como a redação da Lei Maria da Penha encontra-se hoje, a 

pornografia de vingança ocorrida entre parceiros e ex-parceiros pode ser entendida como 

violência psicológica perpetrada contra a mulher, o que tornaria o projeto de lei possivelmente 

desnecessário. 

No âmbito penal, o substitutivo aprovado cria o crime de Exposição Pública da 

Intimidade Sexual, pela inserção do art. 140-A no Código Penal, definido como “ofensa à 

dignidade ou ao decoro de outrem, divulgando por meio de imagem, vídeo ou qualquer outro 

meio, material que contenha cena de nudez ou de ato sexual de caráter privado”. A pena 

cominada para o crime é de reclusão de três meses a um ano com aumento de um terço à 

metade se o crime for cometido por motivo torpe ou contra pessoa com deficiência. 

Atualmente, o projeto de lei foi aprovado pela Câmara dos Deputados em 21 de 

fevereiro deste ano. O substitutivo aguarda envio ao Senado Federal para apreciação pela casa 

revisora do Projeto de Lei.49 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49  Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=576366>. 
Acesso em maio de 2017. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=576366
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4.1.6 Projeto de Lei n° 6.630, de 23 de outubro de 2013 

 

De autoria do então deputado federal Romário (PSB/RJ), este projeto difere-se do 

anterior por sua intenção em criar um novo tipo penal para a conduta da pornografia de 

vingança, alterando, assim, não a Lei Maria da Penha, mas o Decreto-lei n° 2.848/40 (Código 

Penal Brasileiro). 

Em seu artigo primeiro, afirma seu objetivo em “tornar crime a conduta de divulgar 

fotos ou vídeos com cena de nudez ou ato sexual sem autorização da vítima.50 

Propõe, assim, o acréscimo do artigo 216-B ao Título VI do Código Penal, que trata 

dos Crimes Contra a Dignidade Sexual, passando o novo tipo, denominado “Divulgação 

indevida de material íntimo”, a figurar dentre os crimes de estupro (artigo 213); violação 

sexual mediante fraude (artigo 215) e assédio sexual (artigo 216-A). 

Em seu artigo 2º, o Projeto de Lei 6.630/13 dispõe da seguinte redação para o caput do 

novo artigo: 

Art. 2º O Decreto-lei nº 2848, de 7 de dezembro de 1940, passa a vigorar acrescido 

do seguinte art. 216-B:  

Divulgação indevida de material íntimo 

Art. 216-B. Divulgar, por qualquer meio, fotografia, imagem, som, vídeo ou 

qualquer outro material, contendo cena de nudez, ato sexual ou obsceno sem 

autorização da vítima.  

Pena – detenção, de um a três anos, e multa. [...]51 

 

 O parágrafo primeiro do novo artigo proposto dispõe que está sujeito “à mesma pena 

quem realiza montagens ou qualquer artifício com imagens de pessoas”. Ficariam, assim, 

também abarcados pela lei os casos em que as gravações viralizadas na internet não são 

verídicas, mas são manipulações de imagens e gravações feitas com o objetivo de simular 

situações que a vítima não vivenciou. 

 O parágrafo segundo inaugura a forma majorada do novo tipo penal, com previsão de 

aumento de pena caso seja cometido com o objetivo de vingança ou humilhação; ou por 

agente com o qual a vítima mantinha relacionamento íntimo: 

§2º A pena é aumentada de um terço se o crime é cometido: 

I - com o fim de vingança ou humilhação;  

II - por agente que era cônjuge, companheiro, noivo, namorado ou manteve 

relacionamento amoroso com a vítima com ou sem habitualidade.52 

 

                                                           
50 BRASIL. Projeto de Lei nº 6.630, de 23 de outubro de 2013, Brasília, DF, artigo 1º. 
51 BRASIL. Projeto de Lei nº 6.630, de 23 de outubro de 2013, Brasília, DF, artigo 2º, caput. 
52 BRASIL. Projeto de Lei nº 6.630, de 23 de outubro de 2013, Brasília, DF, artigo 2º, parágrafo segundo. 
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Em seu parágrafo terceiro, prevê o aumento da pena da metade se a vítima é menor de 

dezoito anos, ou é pessoa com deficiência: 

§3º A pena é aumentada da metade se o crime é cometido contra vítima menor de 18 

(dezoito) anos ou pessoa com deficiência.53 

 

 Ainda, o projeto de lei institui a obrigação do agente em indenizar a vítima por todas 

as despesas decorrentes de mudança de domicílio, instituição de ensino, tratamentos médicos 

e psicológicos, bem como perda de emprego, não excluindo este dever o direito da vítima em 

pleitear por reparação civil por outras perdas e danos materiais e morais. 

Por fim, em seu artigo 5º, o projeto estabelece que se o crime for cometido, por meio 

da internet, o juiz deverá, na sentença penal condenatória, aplicar pena que impeça o acesso às 

redes sociais ou serviços de e-mail e mensagens eletrônicas por parte do condenado, pelo 

prazo de até dois anos, devendo ser levada em consideração a gravidade da conduta. 

Em entrevista concedida à Revista Marie Claire, o hoje senador Romário declarou 

acreditar que o agravamento da pena aplicada aos acusados, nos casos de pornografia de 

vingança, poderia ajudar a diminuir o número de eventos, e que a condenação do culpado pela 

divulgação de material íntimo serviria como uma absolvição moral não só para a vítima, mas 

para familiares e amigos também.  

O senador ainda reforçou que o principal culpado nestes casos é a pessoa que divulga, 

pois tem o claro objetivo de humilhar e denegrir a imagem da mulher. Ante a impossibilidade 

de punir todas as pessoas que compartilham esse tipo de conteúdo na internet, uma vez que, 

após viralizado, o conteúdo espalha-se pela rede e alcança dezenas de milhares de pessoas, ele 

acredita que as pessoas com maior visibilidade social devam ter mais responsabilidade com o 

conteúdo que veiculam nas redes sociais, cuidando para não expor de forma desnecessária as 

vítimas.54 

 Atualmente, este projeto de lei encontra-se arquivado, bem como os projetos apensos a 

ele, por serem correlatos, tais como a PL n° 6.713/2013, a PL n° 6831/2013, bem como a PL 

n° 7.377/2014, dentre outras, haja vista que a matéria tratada foi considerada prejudicada em 

                                                           
53 BRASIL. Projeto de Lei nº 6.630, de 23 de outubro de 2013, Brasília, DF, artigo 2º, parágrafo terceiro. 
54 Disponível em: <http://revistamarieclarie.globo.com/Mulheres-do-Mundo/noticia/2013/11/pornografia-de-

revanche-nossa-sociedade-julga-mulheres-como-se-o-sexo-denegrisse-honra-diz-romario.html>. Acesso em: 

junho de 2017. 
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face da aprovação do Substitutivo adotado pela Comissão de Constituição e Justiça e 

Cidadania (CCJC).55 

4.2 Decisões dos Tribunais Penais Brasileiros acerca do “Revenge Porn” 

Como fora abordado em um outro momento, a jurisprudência vem enfrentando a 

pornografia não consensual através de analogias com outras leis já existentes em nosso 

ordenamento jurídico, geralmente utilizando-se de tipificações como a difamação e a injúria e, 

em outros casos,com a ameaça também. 

Para um melhor vislumbre da situação, demonstrar-se-á duas decisões da 

jurisprudência penal acerca do tema. Todavia, se faz mister relatar, que julgados a respeito da 

temática no âmbito penal são quase escassas, na grande rede, pois principalmente em 

jurisprudência dos tribunais estaduais as decisões são unânimes julgando esse crime terrível 

na seara cível, com ações por danos morais e materiais. No entanto, não se debruçará sobre as 

questões cíveis. 

A primeira diz respeito a uma Apelação Criminal enumerada pelo número 756.367-3, 

que fora julgada pelo Tribunal de Justiça do estado do Paraná, diz respeito ao caso da 

jornalista Rose Leonel, a ementa dispõe:  

PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE INJÚRIA E DE DIFAMAÇÃO. ARTS. 139 E 

140 DO CÓDIGO PENAL. AGENTE QUE POSTA E DIVULGA FOTOS 

ÍNTIMAS DA EX-NAMORADA NA INTERNET. IMAGENS E TEXTOS 

POSTADOS DE MODO A RETRATÁ-LA COMO PROSTITUTA EXPONDO-SE 

PARA ANGARIAR CLIENTES E PROGRAMAS. PROVA PERICIAL QUE 

COMPROVOU A GUARDA NO COMPUTADOR DO AGENTE, DO 

MATERIAL FOTOGRÁFICO E A ORIGEM DAS POSTAGENS, COMO A 

CRIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BLOG COM O NOME DA VÍTIMA. 

CONDUTA QUE VISAVA A DESTRUIR A REPUTAÇÃO E DENEGRIR A 

DIGNIDADE DA VÍTIMA. AUTORIA EMATERIALIDADE COMPROVADAS. 

CONDENAÇÃO CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO (...) 

3. Comete os crimes de difamação e de injúria qualificadas pelo emprego de meio 

que facilita a sua propagação arts. 139 e 140, c.c. 141, II do CP o agente que posta 

na Internet imagens eróticas e não autorizadas de ex-namorada, bem como textos 

fazendo-a passar por prostituta. 

 

A apelação foi interposta por E.G.S, o autor da disseminação do conteúdo íntimo da 

sua ex-namorada R.L na web,em uma resposta à ação impetrada por ela.O caso é que o autor, 

inconformado com o término do relacionamento de cerca de três anos com a vítima, passou a 

denegri-la com comentários de baixo calão para seus familiares e amigos. E.G.S não satisfeito 

passou a enviar fotos íntimas originais, bem como utilizando-se de foto, montagens da sua ex-

namorada, para diversas pessoas, além de fornecer telefones e outros contatos da vítima. 

                                                           
55 Disponível em: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=598038. Acesso 

em: junho de 2017. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=598038
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R.L. o notificou, alertando que, caso não cessasse com o que vinha fazendo contra ela, 

prestaria uma queixa-crime contra ele. No entanto, E.G.S a ignorou e continuou a propagar as 

imagens. R.L perdeu a guarda de um de seus filhos, bem como o seu emprego devido à 

repercussão dada. A vítima então cumpriu a promessa feita e fez a queixa-crime o acusando 

de ter cometido os crimes de calúnia (art. 138), difamação (art. 139) e injúria (art.140), todos 

do Código Penal. 

No entanto, o juiz de 1º grau entendeu que o autor se enquadrava, apenas, nos dois 

últimos supramencionados crimes. Desse modo, o condenou à pena de 01 ano, 11 meses e 

vinte dias de detenção. Todavia, como se é permitido por lei, houve uma substituição da pena 

por outras duas restritivas de direito, através da transação penal, culminando em serviços 

comunitários e indenização pecuniária pelo mesmo tempo da pena à vítima. Todavia, mesmo 

após o acordo feito com o MP, o ofensor continuou com a publicação do conteúdo íntimo de 

R.L, pois não havia sido solicitado em audiência a devolução dos materiais, aproveitando-se 

disso, aquele continuou as divulgações. A juíza substituta em 2º grau, Lilian Romero, foi a 

relatora do recurso e assim, conforme a decisão do juiz a quo, optou por acompanhar a mesma 

decisão feita por ele sobre a manutenção dos crimes imputados ao autor alegando que:  

“Em suma, a prova é farta e robusta a demonstrar que o apelante foi o autor das 

postagens de textos e imagens da apelada. O conteúdo dos textos (onde ela é 

reportada como prostituta que se expunha para angariar programas e clientes, 

havendo inclusive veiculação do telefone pessoal dela e nome da empresa onde 

trabalhava, entre outros) e das imagens (fotos da apelada nua ou seminua e em 

algumas praticando sexo oral) inquestionavelmente destruiu a sua reputação tanto no 

plano pessoal, profissional como familiar, além de lhe ter ofendido a dignidade e 

decoro. Uma rápida visualização das páginas da Internet, constantes da perícia, 

assim como das fotos, basta para demonstrar a ofensa à reputação e à dignidade da 

apelada. Está comprovado nos autos, outrossim, que em virtude dos fatos a apelada 

perdeu o emprego e a guarda do filho mais velho. A propagação do material, 

facilitada pelo alcance da Internet, alcançou aproximadamente 200.000 endereços, 

em vários países, sem contar os milhares de acessos diários ao blog. 

A gravidade da conduta se evidencia não apenas pela extensão da propagação do 

material como também pelo fato de o apelante ter sido previamente alertado, via 

notificação e também na ação ajuizada no Juizado Especial Criminal, e mesmo 

assim postou e divulgou o material, de forma reiterada e continuada, com a clara 

intenção de arrasar com a reputação e atacar a dignidade da apelada, devassando a 

intimidade dela e atingindo inclusive terceiros inocentes, como os filhos dela. Ante o 

exposto, impõe-se a confirmação da condenação pelos crimes de difamação e de 

injúria (em concurso formal), ambos qualificados pelo emprego de meio que 

facilitou a sua propagação (arts. 139 e140, c.c.141, II, do CP), de forma continuada 

(art.71 do CP), assim como da pena aplicada”. 

Desse modo, a juíza indeferiu o recurso de E.G.S, pois todas as provas trazidas pela 

vítima aos autos eram verídicas e incontestáveis, mostrando, portanto, a gravidade a qual foi 

acometida., demonstrando-se também a verdadeira intenção do ex-namorado, que era a de 

acabar com a sua vida. 
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 Outra decisão trazida diz respeito à apelação criminal n° 0032404-70.2012.8.07.0016, 

julgada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e traz a seguinte 

ementa: 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. INJÚRIA. ABSOLVIÇÃO POR 

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA 

DEMONSTRADAS. PALAVRA DA OFENDIDA RESPALDADA POR OUTRAS 

PROVAS. RECONHECIMENTO DA RETORSÃO. INJÚRIA INICIAL 

PROFERIDA PELO QUERELADO. IMPOSSIBILIDADE. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 

804 DO CPP, C/C O SEU ART. 3º E INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 

20, § 3º, ALÍNEAS A, B e C DO CPC. 

1. Versão da lesada no sentido de que o apelante a ofendeu com impropérios, 

confirmada por outros depoimentos, constitui prova suficiente a embasar a 

condenação.  

2. A retorsão não pode ser aplicada a quem proferiu a injúria retorquida, como no 

presente caso, em que o apelante tomou a iniciativa da injúria contra a ofendida.  

3. O art. 804 do Código de Processo Penal determina a condenação do vencido ao 

pagamento das custas processuais; os honorários advocatícios também podem ser 

aplicados ao vencido, consoante o art. 3º do referido codex, aplicando-se 

analogicamente as regras do art. 20 do Código de Processo Civil. 

4. Recurso conhecido e desprovido. 

 

Trata-se, resumidamente, de apelação criminal interposta pelo acusado N.J.F.C. contra 

a sentença proferida no Terceiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher 

de Brasília, que o condenou a um mês e cinco dias de detenção, em regime inicial aberto, por 

infração ao art. 140 do Código Penal, bem como ao art. 5º da Lei n. 11.340/2006. Consta no 

relatório da decisão que o acusado e a vítima, A.R.R., mantiveram relacionamento amoroso 

por cerca de um ano e meio. Com o término, o apelante passou a agredir física e verbalmente 

a ex-parceira, “abordando-a de forma insistente e agressiva, proferindo palavras chulas e 

ofensivas”. 

O acusado, ainda, enviava mensagens de celular e e-mails à vítima, com a finalidade 

de “macular e desestruturar a integridade psicológica, emocional e moral da ofendida, 

referindo-se a ela de modo pejorativo, humilhante, injuriante, ofendendo sua dignidade e sua 

honra subjetiva, chamando-a de ‘vagabunda, parasita, sanguessuga, mosca morta’, alegando 

que era ela portadora de doenças sexualmente transmissíveis.” 

A vítima manteve-se inerte diante das agressões sofridas até que começou a receber 

“mensagens difamantes e injuriosas de pessoa desconhecida, pelo celular, bem como através 

de e-mails com teor vulgar, fazendo referências a fotos íntimas da apelada.” Neste momento, 

registrou boletim de ocorrência, que culminou em ação penal por perturbação da 

tranquilidade. 
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O ex-parceiro, no entanto, dedicou-se, durante cinco meses, a disseminar, dentro do 

ambiente de trabalho da vítima, fotos íntimas desta, “com o inequívoco animus injuriandi e 

difamandi”. Além dos e-mails que enviava através da internet interna da empresa que 

trabalhavam, xingava a apelada nos corredores e no estacionamento da empresa, geralmente 

com palavras relacionadas à vida sexual da ex-parceira. 

O apelante, por sua vez, defendeu-se, alegando que já havia apagado as fotos após o 

término do relacionamento, e não é o responsável pelo compartilhamento. Sustentou, ainda 

que “as testemunhas são amantes da apelada, o que afasta a credibilidade de seus 

depoimentos”. Buscou, assim, desacreditar a vítima, uma vez que, em sua percepção, a 

liberdade sexual que gozava a ex-parceira justificaria a falta de respeito com que foi tratada.  

O recurso foi conhecido, porém, negou-se provimento, e a pena estabelecida foi de um 

mês e cinco dias de detenção, em regime inicial aberto, pelas injúrias proferidas, configuradas 

no âmbito da violência doméstica e familiar, sendo mantida em sede recursal. 

Faz-se necessário, também, mencionar que a conduta da pornografia de vingança 

também pode configurar o delito previsto no artigo 158 do Código Penal Brasileiro, quando 

tiver por objetivo o constrangimento da vítima, a fim de obter vantagem econômica. Nesse 

sentido, tem-se o julgamento habeas corpus n° 0046493-40.2014.8.21.7000, impetrado em 

favor de R.S.S contra o ato do juiz de direito da 2ª Vara Judicial da Comarca de Rio Grande, e 

julgado pela 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: 

HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. EXTORSÃO. 

TRANCAMENTO DA AÇÃO  

PENAL EM FACE DO RECONHECIMENTO DO PRINCIPIO DA 

INSIGNIFICÂNCIA E DO PRINCÍPIO DA FRAGMENTARIEDADE. 

IMPOSSIBILIDADE.  

Não há falar em trancamento da ação penal por meio de habeas corpus quando não 

está efetivamente comprovada a atipicidade da conduta ou a inocência do paciente.  

Da mesma forma, quanto ao pedido de trancamento da ação penal em decorrência da 

aplicação do princípio da fragmentariedade, melhor sorte não assiste o paciente. E 

isso porque, no presente caso, não existe ou, pelo menos, não se percebe exclusiva 

tonalidade cível na controvérsia, como se quer fazer crer.  

No caso dos autos, o paciente teria ameaçado gravemente sua ex-companheira a 

fim de obter para si indevida vantagem econômica, afirmando que divulgaria 

suas fotos íntimas acaso ela executasse a sentença judicial de dissolução de união 

estável do casal, liberando o veículo BMW que estava na posse do réu.  

ORDEM DENEGADA56. [sem grifo no original]. 

                                                           
56 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Habeas Corpus nº 0046493-

40.2014.8.21.7000. Relator: Desembargador José Conrado Kurtz de Souza. 7ª Câmara Criminal. Porto Alegre, 

RS, 20 de março de 2014. Diário da Justiça Eletrônico, 28 de março de 2014. Disponível em: 

<http://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal+de+Justi%E7a&ver

sao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=70058539305&num_processo=7005

8539305&codEmenta=5690401&temIntTeor=true>. Acesso em: 12 de mai. 2017. 
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O habeas corpus foi impetrado contra decisão do juiz de direito que recebeu a 

denúncia feita pelo Ministério Público, acusando o paciente como incurso nas sanções do 

artigo 158 do Código Penal, por haver constrangido sua ex-companheira, mediante grave 

ameaça, com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica. O denunciado, em 

agosto de 2012, telefonou para a vítima, sua então companheira, afirmando que se esta 

executasse a sentença judicial de dissolução de união estável do casal, a qual determinara que 

o acusado entregasse o veículo BMW à vítima, ele divulgaria nas redes sociais imagens 

íntimas da ex-companheira.  

Em sua fundamentação, o impetrante alegou a atipicidade do fato, “sendo caso de 

aplicação do princípio da insignificância, em face da mínima ofensividade da conduta, 

inexistência de periculosidade social e inexpressividade da lesão”. Alegou, ainda, “a 

incidência do princípio da fragmentariedade, tendo em vista que a lide pode ser resolvida na 

esfera cível, sem necessidade de intervenção do direito penal”. Sustentou “ausência de justa 

causa para a ação penal”, e pugnou, no mérito, “pela absolvição ante a impossibilidade de 

comprovar a grave ameaça, elemento caracterizador do crime de extorsão”. Requereu, por 

fim, seja concedida liminar para trancar a ação penal em curso, e, ao final, a concessão da 

ordem em caráter definitivo. 

O desembargador entendeu que, ao contrário do alegado pelo impetrante, há prova da 

materialidade e fortes indícios da autoria do alegado crime. Não acatou a tese da 

insignificância, tampouco o pedido de trancamento da ação penal. Entendeu por típica a 

conduta do denunciado, devendo os demais argumentos serem apreciados na instrução do 

processo. Negando o pedido liminar, denegou a ordem. 

Não se trata, especificamente, de condenação ou absolvição pelo crime de extorsão 

utilizando-se de material íntimo da vítima, mas sim de um exemplo de que a ameaça de 

divulgar material íntimo na internet, sem o consentimento da envolvida, é tida pelo judiciário 

como grave, capaz de ensejar denúncia por parte do Ministério Público, caso o objetivo da 

pessoa seja o constrangimento com o fim de obter para si alguma vantagem econômica.  

A quarta e última decisão trazida trata-se de apelação criminal julgada pelo Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo, sem ementa disponível. 

 S.T.R.S., ex-companheiro de K.J.C, foi condenado em primeira instância a seis anos 

de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de quinze dias-multa, por infração ao 

disposto no artigo 158, caput, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal, e a um mês de 
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detenção, no regime semiaberto, por infração ao disposto no artigo 147 do mesmo dispositivo 

legal.57 

Consta no relatório que o acusado e a vítima viveram em união estável por um ano e 

meio. Após a separação, o apelante passou a exigir que a ex-companheira lhe entregasse 

dinheiro e bens imóveis, ou disponibilizaria na internet vídeos íntimos do casal que ele havia 

gravado – alguns com o consentimento dela, e outros sem que ela soubesse. 

Na primeira oportunidade, o recorrente exigiu da vítima a entrega de R$ 700,00 

(setecentos reais), no que foi atendido. No entanto, não lhe entregou os vídeos da forma como 

haviam acordado. As ameaças e chantagens não pararam, e a vítima requereu, junto ao juízo 

cível, ordem judicial que obrigasse o réu a entregar os arquivos digitais. No entanto, “antes de 

entregar ao oficial de justiça o dispositivo contendo as imagens íntimas do casal, o recorrente 

fez cópia de todo material, e novamente constrangeu a vítima, sob ameaças de morte, a lhe 

entregar os bens que estavam em sua casa, ou iria postar os vídeos na internet”. 

A vítima, “temerosa por sua privacidade, [...] foi à casa do recorrente para lhe entregar 

os objetos que havia demandado, esperando receber dele, definitivamente, os arquivos 

contendo os vídeos dos momentos íntimos do casal.” No entanto, ao chegar ao imóvel, o 

acusado novamente ameaçou de morte a ex-companheira, determinando que ela deixasse os 

bens e fosse embora, ou a mataria.58 

A vítima, então, representou contra o ex-companheiro pelo crime de ameaça, 

solicitando, ainda, medidas protetivas. Novamente, tem-se aqui um agente, ex-companheiro 

da vítima, que, aproveitando-se do temor de humilhação social a qual estaria exposta a vítima, 

caso seus vídeos fossem publicados, e também certo de que não sofreria nenhum julgamento 

moral por protagonizar juntamente o vídeo, ou seja, valendo-se do duplo padrão sexual 

gozado pelos homens em detrimento das mulheres, não achou por mal constranger a vítima 

para que se submetesse à sua vontade,sob pena de ter sua intimidade violada por milhares de 

desconhecidos. 

 O desembargador relator, acerca das teses defensivas, assim entendeu: 

E, não se tem dúvida acerca da correta tipificação do delito mais grave (extorsão), 

no caso em testilha, sobretudo porque o recorrente visava à obtenção de vantagem 

                                                           
57 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Criminal nº 3001162-74.2013.8.26.0114. 

Relator: Desembargador Juvenal Duarte. 5ª Câmara de Direito Criminal. São Paulo, SP, 21 de agosto de 2014. 

Diário da Justiça Eletrônico, 28 de agosto de 2014. Disponível em: 

<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=7809812&cdForo=0>. Acesso em:13 maio de 2017.

  

58 Op. Cit. 
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indevida, vale dizer, pretendia (e conseguiu, lembre-se) a entrega dos bens móveis 

que estavam sob a responsabilidade da ofendida, por determinação judicial, 

circunstância que torna ainda mais grave a sua conduta, impregnada, é óbvio, de 

dolo, isto é, da vontade livre e consciente, não só de ameaçar e constranger, para o 

fim de obter vantagem ilícita e indevida, mas, ainda, de descumprir a ordem do 

magistrado, tanto que ludibriou o oficial de justiça, simulando a entrega de todas as 

imagens que possuía, mas, como se viu, preservou em seu poder cópia de tal 

material digital para o fim específico de cometer, ainda, crime de desobediência, 

reiterar a extorsão e, por fim, ameaçar a vítima de morte. 

 

A sentença imputada ao apelante restou confirmada em segundo grau, negando-se 

provimento ao recurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como objetivo discutir a falta de legislação eficaz que proteja 

os direitos da personalidade da pessoa humana, especificamente, da mulher, tendo em vista 

que esta tem sido a principal vítima da nova forma de violência que fora propagada pelos 

meios de comunicação atuais. Apesar de o ordenamento jurídico brasileiro possuir algumas 

leis que versam sobre os meios digitais, elas não são suficientes para combater e amenizar o 

grande mal da “pornografia por vingança”. 

Para isso, foram abordados alguns aspectos gerais da internet, como o seu contexto 

histórico e a forma como o Direito e o Judiciário vêm lidando com a nova era tecnológica, e 

como cada vez mais tem crescido a quantidade de processos envolvendo os meios digitais, 

principalmente sobre as redes sociais. 

Foi feita, também, uma reflexão da proteção jurídica aos direitos fundamentais, 

apresentando a previsão estabelecida pela Constituição Federal de 1988, pelo Código Civil 

Brasileiro e pelo Código Penal Brasileiro, fazendo uma análise dos dispositivos pertinentes 

aos direitos de intimidade, privacidade, honra e imagem, e como esses direitos são afetados 

pelo uso indevido da internet. 

É bem sabido que o caráter ímpar presente no revenge porn de ataque concomitante à 

honra objetiva e subjetiva da pessoa, bem como as consequências avassaladoras para a vítima, 

não encontradas em nenhum outro delito que atente contra a honra, reclama a necessidade de 

se instituir uma nova figura típica no Código Penal idônea para tratar a matéria com a devida 

equanimidade, seja para o agente ativo ou passivo da conduta, pois não há subsunção perfeita 

do fato a nenhuma figura típica até então prevista no ordenamento jurídico brasileiro. Frente a 

essa peculiaridade, surgiram, desde 2013, vários Projetos de Lei no Congresso Nacional 

declinados à criminalização da pornografia não consensual, em especial, o revenge porn.  

Contudo, mesmo com a aprovação na Câmara dos Deputados do PL 5.555/13, 

figurando significativo avanço para incriminar a conduta, o texto do substitutivo proposto 

ainda se mostra aquém das expectativas da sociedade. A norma penal, apesar de abrangente, é 

silente em determinados aspectos – como a obrigação de reparar o dano sofrido ou previsão 

de agravantes por patologias desenvolvidas em decorrência do crime, bem como da 

possibilidade de suicídio – e a pena cominada é, do ponto de vista do criminoso, inócua por se 

tratar de pena demasiadamente branda. 
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Dessa forma, não existirão, do ponto de vista prático e material, grandes diferenças 

entre o tratamento da justiça antes e após a aprovação do projeto de lei. Isso porque o 

resultado para o criminoso, hoje ou com a lei em vigor, será o mesmo, visto que as penas são 

equivalentes e está ausente a previsão de particularidades para o crime. Além disso, tal projeto 

mostra-se quase desnecessário quando se analisa que a pornografia de vingança pode ser 

tratada como violência psicológica praticada contra a mulher. 

O texto mostra ainda desprezar as orientações da doutrina majoritária no que se refere 

à consideração de patologias psíquicas, não prevendo a possibilidade de agravamento da pena 

em razão dos resultados advindos da conduta delituosa. Peca, também, em não criar 

mecanismos para reparação do dano causado, ou retratação, desamparando a vítima. 

Em síntese, o texto aprovado, apesar de acolher os anseios sociais, tipificar o delito e 

inserir essa espécie de pornografia não consensual no rol de crimes contra a mulher, o faz de 

forma rasa e prolixa, deixando, ainda, de fora dessa proteção todos os indivíduos aos quais a 

Lei 11.340 de 2006 não vise proteger. 

Ademais, não só a legislação é o caminho para a mudança de comportamento social 

que possibilite erradicar esse tipo de violência. É importante ainda a educação e a formação 

de indivíduos que compreendam a essência da igualdade entre todo e qualquer ser humano, 

sem que um considere-se possuidor de mais direitos do que os outros.  
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