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RESUMO 

 

Este presente trata de uma série de problemas que vem acontecendo em nosso meio sobre 

criminalidade sexual virtual, e de como isso esta aumentando cada vez mais, ficando algo 

‘‘comum’’ em nosso dia a dia, e de como as mulheres são os alvos principais a serem 

atingidas de tal madeira por pessoas de sua confiança. Discorro neste artigo, quais são os 

crimes e como eles se manifestam no mundo virtual. Formas de tratar o ocorrido e de como a 

lei e jurisprudência estão modificando e aperfeiçoando para o desenvolvimento da segurança 

daquelas que já foram atingidas. Casos estão sendo narrado neste trabalho para demonstrar o 

modo como agem e os motivos por tal ato. 

 

Palavras-chave: Confiança. Mulheres. Segurança  

 

 

VIRTUAL SEX CRIMES AND THEIR NEW FORMS OF TECHNOLOGY AND 

COMMUNICATION. 

  

 

ABSTRACT 

 

This present treats of a series of problems that is happening in our middle about virtual sexual 

criminality, and of as that this increasing more and more, being something '' common '' in ours 

day by day, and of as the women they are the main objectives the they be reached of such a 

wood by people of her trust. I discourse in this article, which you/they are the crimes and like 

them they show in the virtual world. Forms of treating him happened and of as the law and 

jurisprudence they are modifying and improving for the safety's development of those that 

were already reached. Cases are being narrated in this work to demonstrate the way as they 

act and the reasons for such an action. 

 

Keywords: Security. Trust. Women.  

 

 



 
 

1. INTRODUÇÃO  

 

Com a massificação do acesso à internet e, consequentemente, às redes sociais, a 

exposição das pessoas tornou-se algo fácil. Entretanto, é importante ressaltar que são os 

próprios indivíduos que divulgam informações e imagens sobre si mesmas para que outros 

possam ficar a par do que acontecem em suas vidas ocorrendo, assim, uma troca de 

informações e interação virtual.  

Neste sentido, percebe-se a necessidade de garantir a proteção do direito à imagem do 

indivíduo que sofre exposição no meio digital. Assim, há o questionamento acerca de como 

tal garantia seria efetivada, tendo em vista os institutos jurídicos e os preceitos 

constitucionais. 

O artigo discute as repercussões jurídico-penais da disseminação não autorizada de 

imagens íntimas (DNAI) no contexto brasileiro e os projetos de lei que tramitam no 

Congresso Nacional. A DNAI, também conhecida como pornografia não consensual ou 

pornografia de vingança, tem acontecido com mais frequência, proporcionalmente ao 

aumento na utilização dos meios eletrônicos e do mundo virtual. Com a facilidade de 

obtenção e divulgação de imagens através das redes sociais e de aplicativos de mensagens 

instantâneas, diversas pessoas, na sua maioria mulheres, foram vítimas da disseminação não 

autorizada de imagens íntimas. Os danos sofridos pelas vítimas vão desde importunações e 

assédios posteriores à divulgação ao suicídio. 

Na medida em que a liberdade sexual da vítima é violada não deve existir uma 

diferenciação, no sentido de punibilidade do agente causador do ato, considerando-se a 

atipicidade. O crime de estupro, se cometido mediante a utilização da internet, sem o contato 

físico, não obsta a configuração da conduta típica, uma vez que o bem jurídico tutelado restou 

frontalmente violado. 

A violência, em todas as suas categorias, sempre foi utilizada como instrumento de 

normalização de conduta, a fim de punir os indivíduos que agissem em desconformidade com 

determinado preceito.  

 A internet, desde seu surgimento, vem evoluindo, estando intimamente ligada aos 

meios de aquisição de poder pelo domínio de informações. O principal efeito desse domínio 

de informações é o constante aumento da perda da privacidade, voluntariamente ou 

involuntariamente. 
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2. MUNDO PÓS ORGÂNICO 

 

A sociedade se modernizou por conta dos avanços tecnológicos, tornando-se, quase 

que a um só tempo, passado, presente e futuro. Desconhecemos a real situação de segurança e 

o nível de controle que elas possuem para guardar e proteger essas informações, pois temos 

uma legislação ausente e semelhante à do sigilo fiscal, bancário e telefônico. 

A revolução da tecnologia foi tão essencial para a implementação de um importante 

processo de reestruturação do sistema capitalista a partir da década de 80. No processo, o 

desenvolvimento e as manifestações dessa revolução tecnológica foram moldados pelas 

lógicas e interesses do capitalismo avançado, sem se limitarem às expressões desses 

interesses.1 

Vivemos hoje em um tempo em que os avanços na área tecnológica ocorrem cada vez 

mais rápidos, sendo praticamente impossível não participar dos avanços de processo que 

envolva o uso da técnica. 

  É importante ressaltar que as técnicas presentes e aplicadas em lugar e época 

determinados dentro de uma cultura, efetivam relações de força sempre diferentes entre os 

seres humanos, carregando consigo projetos, esquemas imaginários, implicações sociais e 

culturais bastante variados. 2 

Estas novas tecnologias têm alterado muito mais rapidamente o modo de vida da 

sociedade, tento sua estrutura de pensamento, seu modo do conhecimento e suas relações 

sociais, tornando-nos dependentes das da tecnologia, da rede internet e da telefonia móvel no 

ciberespaço; estamos diante de um novo espaço de comunicação que dispõe de uma mídia 

diferente da clássica. 

Segundo Martha Gabriel 3 

Com o avanço das tecnologias computacionais e de conexão 

temos nos transferido cada vez mais para as plataformas 

digitais não apenas no que se refere aos conteúdos que 

criamos, mas, também, e principalmente, nossa vida, 

relacionamentos, cognição, processamento. Esse processo de 

nos tornarmos híbridos do nosso corpo biológico expandido 

para as plataformas digitais (ciberespaço) é chamado de 

                                                             
-1CASTELLS. Manuel. A sociedade em rede. Tradução Ronei de Venancico Majer. 2 ed.. São Paulo: Paz e 

Terra. 1999.  p. 31-321 

2 LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução Carlos Irineu da Costa. 2.ed. São Paulo: Editora 34, 2003, p.23-25 
3 GABRIEL, Martha. A ilusão da conexão. Disponível em: http://campuse.ro/social/resource/38995/view.cp. 

Acesso em: 30.jan.2014. 
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cibridismo e é uma condição cada vez mais característica da 

vida humana. 

 

Hoje, uma das coisas mais surpreendente é o desenvolvimento tecnológico é a 

capacidade de agir à distância e, associada à crescente criação de situações e ambientes 

diferentes trocando informações. 

Com esse avanço tecnológico, a maior parte das pessoas passou então a viver suas 

vidas cada vez mais virtualmente, fazendo com que este mundo, com variadas atividades, se 

integrasse totalmente à nossa vida, proporcionando uma interatividade com uma rapidez 

impar, permitindo, cada vez mais, a possibilidade de transmissão de dados em velocidade 

inigualável, pois os computadores estão conectados e interligados em redes. 

 

3. DIREITO PENAL E A TECNOLOGIA 

 

Alguns artigos do Código Penal podem servir como base para tal defesa no mundo 

tecnológico, uma vez que o tipo penal em muitos os casos é aberto e de forma livre, fazendo 

com que seu cometimento aceite várias situações. Nos casos de exposição na internet, as 

autoridades têm utilizado os “Crimes Contra a Honra” enquadrando como difamação ou 

injúria a pornografia da vingança. 4Nos termos do artigo 139 do Código Penal, difamar 

alguém significa atacar alguém, imputando fato ofensivo a sua reputação. Tal fato pode ser 

verdadeiro ou falso, já que a prova de sua veracidade não é exigida pelo tipo penal e trata o 

dispositivo legal da honra objetiva, da imagem social da vítima.  5 

No art. 140 do Código Penal 6, comete tal ilícito aquele que injuria, ofende, insulta etc. 

a dignidade (amor próprio) ou o decoro (moral) de alguém. Nesse caso, fere-se o conceito que 

cada um tem de si, isso é a honra subjetiva. Destacamos a lição de Luís Régis Prado. 7 

 

Distingue-se a injúria da calúnia e da difamação por 

não significar a imputação de um fato determinado – 

criminoso ou desonroso – mas sim a atribuição de 

vícios ou defeitos morais, intelectuais ou físicos. Pode 

                                                             
4 Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação: 

  Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 
5 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm 

 6 Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: 

7 PRADO, Luis Régis. Comentários ao Código Penal.2 ed. São Paulo. Revista dos Tributais. 2003. p. 592 e 

593 
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ser um delito perpetrado através de palavras, gestos, 

canções, escritos, imagens, caricaturas, sinais etc. 

 

A disseminação não autorizada o uso de imagens íntimas é uma prática recente, que 

em muito pode ser utilizada à popularização em celulares, com câmeras digitais e acesso à 

Internet. Essa conduta é capaz de destruir a vida das vítimas, razão pela qual tem merecido a 

atenção do Direito Penal. Atualmente, tem sido reforçada a necessidade de instrumentos 

adequados para proteção dos bens jurídicos já tutelados pelo Direito Penal em sintonia com as 

novas tecnologias e as consequentes novas formas de violação de direitos. Especialmente em 

se tratando de honra e de intimidade. A Internet vem sendo utilizada para as mais diversas 

formas de agressão, incluindo-se aqui a pornografia não consensual. No entanto, não se trata 

de demonizar a internet ou as novas tecnologias, mas mostrar como, nesse caso, elas também 

são utilizadas para violar direitos. 

Estudo do Cyber Civil Rights Initiative revelou que 80% das vítimas de pornografia de 

vingança vivenciaram severo estresse emocional e ansiedade, sendo que 90% delas eram 

mulheres 8. No entanto, apesar disso, nem sempre esse dano é reconhecido. Há quem afirme 

que se a vítima consentiu em fazer imagens privadamente, consente também em sua 

divulgação pública. Essa visão é muito semelhante àquela que culpa a vítima pelo estupro 

sofrido. Como se a vítima tivesse que sofrer por consequência que não foi ela que adquiriu, e 

ainda sair como culpada.  

Em uma proposta de produção de um guia para legisladores acerca do assunto, a 

professora de direito da Universidade de Miami, Mary Anne Franks assim define a 

pornografia não consensual 9: 

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 trocados dentro de uma relação 

confidencial, fotos roubadas e gravações de abusos sexuais. A 

pornografia não consensual frequentemente ocorre em casos de 

violência doméstica, com os agressores usando a ameaça de 

                                                             
8 FRANKS, Mary Anne. Drafting An Effective “Revenge Porn” Law: A Guide for Legislators. 2015. 

Disponível em . Acesso em 01 Mai. 2015 

9 FRANKS, Mary Anne. Drafting An Effective “Revenge Porn” Law: A Guide for Legislators. 2015. 

Disponível em . Acesso em 01 Mai. 2015 
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divulgação para evitar que suas parceiras os abandonem ou 

denunciem práticas abusivas. Traficantes de mulheres e cafetões 

também usam pornografia não consensual para encontrar 

indivíduos dispostos a sexo comercial. Estupradores tem 

gravado os seus ataques não apenas para humilhar suas vítimas 

como também para desencorajar as denúncias de estupro. 

 

Na Constituição Federal Brasileira, a intimidade encontra guarida no inciso 10 X do 

art. 5º, considerando-se esta inviolável, assim como a honra; e também no inciso 11 LX, que 

limita a publicidade dos atos processuais para a proteção da intimidade. No Direito Civil, o 

art. 12 21 do Código Civil protege a vida privada da pessoa natural, declarando-a inviolável e 

garantindo a sua proteção judicial. O Código Penal não tutela a intimidade propriamente dita, 

mas possui seção própria para tipificar os crimes contra a inviolabilidade dos segredos, que 

podem ser entendidos como uma parcela da intimidade de uma pessoa. Justamente nessa 

seção foi incluído o tipo da invasão de dispositivo informático, pela 13 Lei n. 12.737, de 30 de 

novembro de 2012, que ficou conhecida como Lei Carolina Dieckmann, ao ser aprovada 

depois da invasão no sistema de dados privado da atriz e publicação de suas fotos íntimas na 

internet.  

                                                             
10 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

X - são 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 

11 X - são 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; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm 

12 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 ato contrário a esta norma. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm 

13 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12737.htm 
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O fato narrado deve ser determinado. 14Assim como no crime de calúnia, a difamação 

também ataca a honra objetiva, de forma que é necessário que a imputação do fato chegue a 

terceiros. 

A ofensa atinge a reputação da pessoa em seu meio social ou profissional, à sua fama 

ou ao seu nome, à sua honra objetiva. Em razão disso, a exceção da verdade é muitíssimo 

mais rarefeita do que no crime de calúnia, admitindo-se somente em razão do interesse 

público. 15 

O tipo penal extorsão é descrito no art. 16158 do código penal tem ato de constranger 

alguém. Constranger é a conduta de quem obriga alguém a realizar uma ação ou omissão, na 

forma do tipo, mediante violência ou grave ameaça.17 

No art. 140 do Código Penal, comete tal ilícito aquele que injuria, ofende, insulta etc. a 

dignidade (amor próprio) ou o decoro (moral) de alguém. Nesse caso, fere-se o conceito que 

cada um tem de si, isso é a honra subjetiva. Destacamos a lição de Luís Régis Prado. 18   

 

Distingue-se a injúria da calúnia e da difamação por não 

significar a imputação de um fato determinado – criminoso ou 

desonroso – mas sim a atribuição de vícios ou defeitos morais, 

intelectuais ou físicos. Pode ser um delito perpetrado através de 

palavras, gestos, canções, escritos, imagens, caricaturas, sinais 

etc. 

 

4. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL 

 

A exposição pública de imagens íntimas, além de causar dano à privacidade, também 

pode ocasionar constrangimento através de outros meios do ambiente de convivência da 

                                                             
14 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal: parte geral: parte especial. 7 ed. rev., atual. e ampl. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011 672- 674 

15 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal: parte geral: parte especial. 7 ed. rev., atual. e ampl. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011 p. 674-675 

16  Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para 

outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm 

17 GOMES JR., João Florêncio de Salles. O Crime de Extorsão no Direito Penal Brasileiro. São Paulo: 

Quartier Latin, 2012 p. 33 

18 PRADO, Luis Régis. Comentários ao Código Penal.2 ed. São Paulo. Revista dos Tributais. 2003. Pg 592 e 

593. 



11 

 

pessoa, tais como uma suposta autorização para procurar a vítima através de rede sociais para 

encontros sexuais, quando as imagens aparecem junto aos contatos da vítima. Além disso, a 

exibição pública da intimidade pode ter consequências econômicas, podendo levar à rejeição 

ou perda de emprego.  

Atualidade do tema da disseminação não autorizada de imagens íntima, (DNAI) 

também chamada de “pornografia não consensual”. Em geral, essas imagens são obtidas sem 

consentimento, mas também podem ser obtidas consensualmente. Nesse caso, usualmente 

dentro de um contexto de relações privadas ou confidenciais, cujo consenso foi dado a um 

parceiro íntimo que mais tarde veicula as imagens após o rompimento da relação, como uma 

forma de vingança. 19 

A maioria das vítimas é composta por mulheres, revelando o desequilíbrio de gênero, 

a estrutura patriarcal de nossa sociedade, a negação da liberdade sexual feminina e uma 

imposição para que as mulheres sejam recatadas e castas, enquanto que aos homens o 

exercício da sexualidade plena é motivo de orgulho entre tal. Dessa forma, os danos à honra 

sofridos pelas mulheres são maiores do que os danos sofridos pelos homens. Além disso, há é 

extremamente comum culpar a mulher que compartilha as fotos. 

Tornou-se recorrente, por exemplo, a proximidade entre casais utilizando fotos e 

filmagens íntimas e estímulo à manutenção de uma vida sexual ativa e prazerosa. Decerto, 

esse material deve se destinar única e exclusivamente ao uso dos parceiros, fazendo valer o 

direito à intimidade previsto no 20 artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, que também 

abrange a inviolabilidade quanto ao exercício da sexualidade. Assim, os comportamentos 

sexuais praticados em um contexto de intimidade não devem ser propagados sem o 

consentimento de seus participantes. 

 

 

4.1. ESTUPRO VIRTUAL 

 

O primeiro caso de estupro no mundo virtual foi descrito pelo escritor e jornalista 

Julian Dibbell, ao relatar violências e abusos cometidos por usuários nesse meio. De acordo 

                                                             
19 FRANKS, Mary Anne. Drafting An Effective “Revenge Porn” Law: A Guide for Legislators. 2015. 

Disponível em . Acesso em 01 Mai. 2015 
20 Art. 5º, inciso X da CF/88 - são 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; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm 
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com o jornalista tecnológico, essa violência é comum em jogos e foi anunciada a 25 anos 

atrás, em 1933, e o problema ainda não tem solução. No Brasil, a primeira condenação por 

esse tipo de delito ocorreu em 10 de agosto de 2017, no Piauí, resultando na prisão de um 

técnico de informática que ameaçava publicar fotos íntimas da vítima caso a mesma não 

mandasse imagens praticando atos libidinosos para o agressor. A imagem da vítima é 

comprometida, assim como o seu trabalho, seus relacionamentos familiares e sociais e sua 

autoestima, gerando, assim, diversas consequências para os indivíduos que passaram por esse 

constrangimento.  

Segundo Malaquias 21, o crime cibernético próprio é aquele que tem relação com o 

surgimento das novas tecnologias, ou seja, é o crime que depende do meio virtual para que 

seja praticado, como por exemplo, a invasão de dispositivo eletrônico. Já o crime cibernético 

impróprio está relacionado aos crimes que não dependem do meio virtual para que sejam 

consumados, pois são crimes comuns que já existem no Código Penal, sendo a tecnologia um 

novo instrumento para a prática delitiva, o que se observa no delito de estupro, conforme 

narrado a seguir.   

Deste modo, o estupro virtual é um exemplo de crime cibernético impróprio, tendo a 

mesma capacidade de lesionar o bem jurídico liberdade sexual do indivíduo, tal qual em uma 

situação fática real. 22 Segundo Regis Prado, o valor que merece a tutela penal deve estar 

diretamente relacionado com a proporção dos efeitos resultantes do Direito Penal, por isso, 

somente determinados bens jurídicos merecem proteção. No caso da liberdade sexual, 

desdobramento do princípio da dignidade da pessoa humana, é indiscutível sua importância 

social, merecendo proteção, mesmo quando a violação seja virtual.  

Outro caso a ser citado é o suicídio cometido por Giana Laura Fabi, de 16 anos, após 

ter descoberto que fotos íntimas dela teriam sido publicadas na internet. Após tomar 

conhecimento, afirmou que não conseguiria viver com a humilhação e, dessa maneira, acabou 

cometendo o ato de tirar a própria vida. Casos como dessas duas jovens se tornaram 

sucessivos e cabe uma mudança na legislação brasileira para que essas mulheres possam 

assistir e participar dos avanços tecnológicos com segurança. 

A violência contra a mulher na rede mundial de computadores é cada vez maior. Com 

a intenção de evitar novos crimes contra mulheres nesse meio, em abril de 2018 foi 

                                                             
21 MALAQUIAS, Roberto Antônio Darós. Crime Cibernético e Prova: A Investigação Criminal em Busca da 

Verdade. 2. ed. Curitiba: Editora Juruá. 2015; 

22 PRADO, Luiz Regis. Bem jurídico-penal e Constituição. 2 ed. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais. 

1997. 
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sancionada a lei 23 13.642/2018, a Lei Lola, que autoriza a Polícia Federal a investigar crimes 

que propagam conteúdo misógino. A partir disso, qualquer tipo de violação que difunde ódio 

ou aversão às mulheres será apurado pela Polícia Federal. O estupro virtual é um exemplo de 

crime que visa constranger e humilhar outro indivíduo e que precisa ser regularizado na 

Constituição Brasileira. 

 

4.2. REVENGE PORN 

 

O termo “revenge porn” parece ter surgido inicialmente na década de 1980 e não 

envolve nem vingança de um companheiro nem a internet, segundo o site americano, New 

York – News & Politics1 . - 24 

Assim, o “revenge porn” acabou se tornando o termo adotado pela internet e o mais 

comum para se referir a fotos privadas envolvendo nudez que acabam nas redes sociais contra 

a vontade das vítimas, por causa de publicações feitas por seus ex companheiros.  

O problema do “revenge porn” é maior, muitos criminosos não são motivados por 

vingança. 25 Apesar de muitos casos partirem de uma exposição por parte de um dos 

envolvidos no relacionamento, há diversos motivos que levam à divulgação por pessoas que 

sequer conhecem a vítima: como por pura má-fé, vingança, inveja, muitas das vezes sem 

pensar no dano que pode ser ocasionado a outrem, apenas pelo divertimento de compartilhar 

algo desgostoso que ocorre na vida da outra pessoa.  

Ressalta-se que neste contexto a autorização para tirar a foto e a autorização para 

publicar a foto, são coisas diferentes, e para alguns juristas essa diferença tem efeitos práticos 

na tutela jurídica. 26 

A Difícil questão sobre o consentimento A Partilha consensual 

de imagens íntimas (nuas) muitas vezes é feita com a 

compreensão implícita ou expressa de que estas imagens 

permanecerão confidenciais. Como vítimas de pornografia 

vingança geralmente afirmam, elas compartilharam suas 

imagens íntimas e fotos nuas porque, e somente porque, seus 

                                                             
23 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13642.htm 

24 http://nymag.com/news/features/sex/revenge-porn-2013-7 

25 FRANKS, Mary Anne. CITRON, Danielle Keats. Criminalizing Revenge porn. Wake Forest Law Review, 

2014. vol. 49. P. 1. 

26 FRANKS, Mary Anne. CITRON, Danielle Keats. Criminalizing Revenge porn. Wake Forest Law Review, 

2014. vol. 49 (FRANKS, 2014 p. 354 e 355) 

http://nymag.com/news/features/sex/revenge-porn-2013-7
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parceiros lhes asseguraram que estas imagens seriam mantidas 

em sigilo. No entanto, o público tem dificuldade em reconhecer 

a importância dessa “promessa” de confidencialidade, ainda que 

implícita, no contexto de um relacionamento. Críticos resistem a 

criminalização da pornografia de vingança com o argumento de 

que o consentimento de ter ou tirar fotos em um contexto de um 

relacionamento de confiança se traduz em consentimento em 

outros contextos, como compartilhar estas imagens com o 

mundo. Esse entendimento de consentimento é contrário à ideia 

de compartilha  informações confidenciais em um contexto 

restrito. Expressos como, por exemplo, na lei de privacidade e 

na lei de bolsas de estudos. Consentimento para compartilhar 

informações em um contexto não serve como consentimento 

para compartilhar essa informação em outro contexto. Quando 

uma pessoa dá seu cartão de crédito a um garçom, ela não está 

consentindo para deixar o garçom usar esse cartão para fazer 

compras pessoais. Quando uma pessoa confia um médico com 

informações confidenciais de saúde, ela não está autorizando 

que o médico de compartilhar essas informações com o público. 

O que os companheiros compartilham um com o outro não é 

equivalente a compartilham com colegas de trabalho, 

conhecidos ou empregadores. O consentimento é contextual; 

não é um interruptor liga e desliga. (Grifo e tradução nossa) 

 

Assim, a autorização para tirar a foto ou autorização para visualizar a foto recebida é 

incompatível com a ideia de publicar a foto e compartilhá-la com outros (whatsapp, facebook, 

blogs, etc.), geralmente causando danos irreparáveis as vítimas. 

A ilusão de anonimato faz com que as pessoas tenham coragem de atingir a honra 

alheia, uma vez que, não estando na presença da pessoa a ser atingida, torna-se muito mais 

fácil e prazeroso ofender a honra e manchar a imagem de outrem, e por serem diferentes 

sistemas (civil law e common law), as vítimas no Brasil e nos Estados Unidos adotam 

maneiras distintas de buscar o poder judiciário na tentativa de ressarcir seus danos e retirarem 

imagens da internet. 

Enquanto a legislação penal anda a pequenos passos, e pouquíssimos casos têm o 

enquadramento da atitude em algum tipo penal vigente, os violadores de direitos não 

conseguem se exonerar da responsabilidade civil.  

 

4.3.  EXTORSÃO SEXUAL 

 

Hoje, essa violência de gênero cometida com a violação da sexualidade como 

instrumento de vingança encontra como um dos crimes mais cometidos na sociedade o 
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desenvolvimento tecnológico. Fotos e vídeos íntimos passaram a ser publicados na internet, 

por parceiros que não aceitaram o fim do relacionamento e buscam neste ato atingir a vítima, 

principalmente nos aspectos moral e psicológico. 

Trata-se, assim, de uma espécie de violência simbólica, conceito estabelecido por 

Bordieu para se referir à desnecessidade de justificação à força da ordem masculina, de 

maneira que a sociedade funciona sempre com vistas à ratificar essa dominação, inclusive 

distribuindo atividades específicas a cada um dos gêneros, trazendo naturalidade à relação 

estabelecida, e possibilitando que a mulher seja também propagadora dela. 27   

Em estudo desenvolvido, Eva Blay conclui que a violência física contra a mulher, não 

raramente consubstanciada em femicídio, ainda persiste por diversas causa, como pela 

manutenção da cultura de subordinação de gênero (considerando-se a mulher como 

propriedade eterna e inalienável do homem), pela dramatização romântica do amor passional 

vinculada por meios de comunicação como a televisão e o rádio, pela impressão de 

impunidade dos procedimentos judiciais e, ainda, pela desídia na atuação estatal frente ao 

tratamento das denúncias e julgamento dos réus. 28 

Assim, seja homem ou mulher, as vítimas da pornografia de vingança têm como ponto 

em comum a feminilidade. O fato de possuir características, geralmente, atribuídas às 

mulheres torna homens mais propensos a ter sua intimidade exposta. Verifica-se que há uma 

divisão entre o corpo feminino e o corpo masculino, ou seja, há uma divergência entre os 

valores atribuídos a cada um deles 29.  

Há também uma divergência entre a sexualidade masculina e a sexualidade feminina 

em que a diferença essencial seria a conexão do sexo a sentimentos. Foi disposto que a mulher 

relacionaria a conjunção carnal à ligação afetiva e o homem poderia manter relações sexuais 

sem desenvolver sentimentos pela outra pessoa. Deste modo, ao homem seria possibilitado o 

sexo pelo simples prazer, enquanto, para a mulher, deveria haver um romantismo envolvido.30 

 

4.4.  LEI 12.965/14 MARCO CIVIL 

                                                             
27 SAFFIOTI,Heleieth I. B. Contribuições feministas para o estudo da violência de gênero. Cadernos Pagu, 

s/n, n. 16, p. 115-136, Campinas, 2001. p. 118-119) 

28 BLAY, Eva Alterman. Violência contra a mulher e politicas publicas. Estudos Avançados, São Paulo, v. 17, 

n.49, p. 87-98, 2003. p.  

29 JANUÁRIO, Soraya Barreto. Masculinidades em (Re)construção: gênero, corpo e publicidade. Covilhã: 

Editora LabCom IFP, 2016. Disponível em: Acesso em: 21 abr. 2018. P. 141 

30 BADINTER, Elisabeth. Rumo Equivocado. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. P. 125 
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O Marco Civil da Internet é uma lei que regulamenta o uso da Internet no Brasil. O 

próprio artigo 1º desta Lei visa esclarecer o seu propósito, in verbis:31 

O projeto do Marco Civil da Internet foi lançado em 29/10/2009 por iniciativa da 

Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça em parceria com a Escola de 

Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getúlio Vargas. Foram realizadas duas consultas 

públicas por meio de um blog na Internet, adotando assim, uma abordagem de construção 

colaborativa na qual toda a sociedade teve condições de participar e debater o projeto, o que 

democratizou o processo legislativo. 

Embora tenha trazido regulamentação para muitos fatos sociais que estavam 

descobertos, essa lei, assim como as anteriores e qualquer outra, trata apenas da 

responsabilidade de servidores e provedores em um eventual dano, isto é, não ocorre 

tipificação alguma de crime com relação à exposição de fotos ou vídeos na internet, apenas 

uma regulamentação quanto à responsabilização por danos causados pela exposição. 32 

Com a vigência da nova legislação, os provedores somente serão responsabilizados 

por danos gerados a terceiros se não respeitarem ordem judicial que exige a retirada dessas 

publicações, bem como decisões sobre informações, registro de conexões, dados pessoais etc. 

de pessoas que possam ser responsáveis pela exposição.  

A finalidade desta lei é determinar de forma clara, os direitos e responsabilidades 

inerentes ao uso da Internet, seja confirmando normas até então já existentes em nosso 

ordenamento jurídico pátrio, seja criando novas normas específicas, visando promover 

maior segurança jurídica nas relações estabelecidas no meio virtual. 

                                                             
31 Art. 1º Esta Lei estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil e 

determina as diretrizes para atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em relação à 

matéria 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm 

32 CULTURA DIGITAL. Marco Civil da Internet seus direitos e deveres em discussão. Disponível 

em: http://culturadigital.br/marcocivil/sobre/. Acesso em: 21 Fev. 2016. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/117197216/lei-12965-14
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/117197216/lei-12965-14
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/117197216/lei-12965-14
http://culturadigital.br/marcocivil/sobre/
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Henrique Garbellini Carnio e Willis Santiago Guerra Filho lecionam a respeito 

do Marco Civil da Internet:33 

 

A Lei do Marco Civil traz em seu conteúdo uma 

legislação que traça como norte uma conformação 

constitucional ao estabelecer princípios e garantias 

voltados para as relações na Internet, princípios e 

garantias estes que já estão, certamente em sentido 

amplo, apresentados em nossa Constituição 

 

Tal norma surge com o intuito de sanar algumas omissões e lacunas deixadas por 

outras leis, bem como regulamentar a utilização do “mundo virtual”, fazendo com que a 

responsabilidade recaia apenas àquele que deu ensejo à exposição, mas não sanando um 

problema que é a necessidade de tipificação de um crime. 

Antes do Marco Civil da Internet não havia uma lei específica que abordasse os 

temas relacionados aos direitos dos usuários da rede e os deveres dos provedores de 

serviços de Internet. Os litígios envolvendo o ambiente eletrônico eram julgados com base 

na legislação existente à época, tais como, a Constituição Federal e o Código Civil, dentre 

outras leis esparsas. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Em que pese à realidade brasileira quanto à matéria ainda estar avançando na temática 

da proteção de dados pessoais, inexistindo ainda um texto de lei específico para o ambiente 

cibernético que garanta direitos fundamentais, há de se salientar a intensificação dos debates 

no sentido de garantir uma proteção da intimidade e privacidade, que se torna a cada dia mais 

vulnerável frente aos avanços da ciência e da tecnologia e interesses dos órgãos econômicos. 

É preciso também, através da educação digital, levar a todos, no presente como no 

futuro, lições importantes que possam evitar e previr a vulnerabilidade dos dados pessoais no 

ambiente digital. 

                                                             
33 CARNIO, Henrique Garbellini; GUERRA FILHO, Willis Santiago. Metodologia jurídica político-

constitucional e o marco civil da internet: contribuição ao direito digital. In: MASSO, Fabiano Del; 

ABRUSIO, Juliana; FLORÊNCIO FILHO, Marco Aurélio (coords.). Marco Civil da Internet: 

Lei 12.965/2014. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. P. 23. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/117197216/lei-12965-14
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/117197216/lei-12965-14
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/117197216/lei-12965-14
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/117197216/lei-12965-14
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/117197216/lei-12965-14
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Integrar o mundo virtual é uma tendência que cada vez mais se enraíza em nossa 

cultura, fazendo com que as pessoas conscientemente divulguem informações. Com a falta de 

normas que regulam, proíbam e desmotivem a prática da pornografia da vingança e, nesse 

caso, punem  à vítima, escandalizando sua vida e a mesma tem que buscar a responsabilização 

dos autores da exposição na esfera cível, isto é, uma indenização.  

No Brasil, uma indenização decorrente da violação dos direitos da personalidade por 

meio da pornografia da vingança se dá de uma maneira acessível uma vez que são crescentes 

os números de advogados no mercado, bem como o valor atribuído ao serviço destes 

profissionais e o método de pagamento. 

A ação estudada diz respeito a danos morais. Contudo, há o rastro no meio digital das 

imagens divulgadas, que podem continuar infligindo sofrimento à vítima. Neste sentido, 

entende-se a necessidade da aplicação do direito ao esquecimento. Este é entendido como 

integrante implícito do rol de direito de proteção à imagem e intimidade do indivíduo 

No presente trabalho, é tratado também os diversos males causados a vítima como: 

violência moral e sexual, psicológica e por vezes patrimonial, quando há necessidade de 

mudar de endereço ou da demissão do trabalho. Isso é atrelado a perda do direito do 

esquecimento, pois os materiais postados na Internet tornam-se virais e eternizados no 

computador de muitos usuários. 

No Brasil não existem leis criminais que abrangem esta conduta criminosa – com 

exceção do Estatuto da Criança e do Adolescente que poderia servir de norte – apenas 

projetos de lei em tramitação, e, somente a tutela civil não é suficiente para inibir e punir as 

pessoas que expõe imagens de outrem sem autorização. 
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