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RESUMO 

 

O presente artigo aborda a pornografia de vingança, a qual consiste em divulgações de 
conteúdos como vídeos, fotos e mensagens intimas, com teor sexual, não autorizadas pelas 

vítimas, com o intuito de humilhar e fazer com que elas passem por situações vexatórias 
perante à sociedade. Através de dados comprovados, no decorrer deste trabalho, demonstra-se 
claramente ser uma violência de gênero, tendo em vista que as vítimas se tratam de mulheres, 

sendo um artifício utilizado na atualidade pelo patriarcalismo e pelo machismo para ferir 
diretamente à dignidade da mulher. Dito isto, busca-se discorrer sobre o aspecto histórico e 

como os homens utilizam-se desse tipo de violência para atingi-las. Além disso, é importante 
salientar que serão demonstradas as leis vigentes, bem como as políticas de implementações 
das plataformas online, para que não haja a propagação do conteúdo.   

 
Palavras-chave: Privacidade. Violência de Gênero. Vingança.  

 

REVENGE PORN: A GENDER-BASED VIOLENCE ANALYSIS 

 

ABSTRACT 

This paper addresses revenge pornography, which consists of posting sexually explicit content 
such as videos, pictures, and intimate text messages without the victim’s consent, in order to 
humiliate them and make them go through demeaning situations before society. Through the 

proven data presented herein, such practice exposes itself as gender-based violence, as the 
victims are comprised of women, being a device currently used by patriarchy and male 

chauvinism to directly harm the dignity of women. Having said that, this paper elaborates on 
the historical aspects and how men use such violence to attack them. It is important to stress 
that this will be demonstrated by the legislation in force as well as implementation policies of 

virtual platforms so that there is no propagation of said content. 
 

Keywords: Gender-based violence. Privacy. Revenge. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O objetivo central desse trabalho é compreender o tipo penal conhecido comumente 

como “revenge porn” traduzido para “pornografia de vingança”, que consiste na divulgação 

de material intimo, sem o consentimento da vítima, visto que tais fatos ocorrem no ambiente 

virtual.   

Atualmente, as ferramentas proporcionadas pelo ambiente virtual são extremamente 

benéficas, tendo em vista que aproximam as pessoas universalmente através de um clique, 

mas em mãos erradas tornam-se uma ferramenta perigosa, uma vez que todos estão 

conectados nessa rede e possuem acessos rápidos e instantâneos a todo o momento. Há uma 

linha tênue entre o benéfico e o maléfico, uma vez que já não há limites entre o público e o 

privado.  

 Com essa proximidade tão grande que une as pessoas ao redor do mundo através de 

fotos, vídeos e ligações telefônicas, não seria diferente entre casais que desejam manter uma 

maior proximidade em relação à intimidade.   

Assim, a pornografia de vingança é quando um ex-companheiro, inconformado com o 

término do relacionamento ou por outro motivo banal, expõe, nas mídias de comunicação, 

fotos pornográficas cedidas pela vítima até então na constância do relacionamento, com base 

na confiança, todavia não permitidas por ela a serem divulgadas.  

 O direito à privacidade abrange totalmente o direito à imagem, à honra e à intimidade, 

que são resguardados pela Constituição Federal de 1988. A violação desses direitos acaba 

gerando danos imensuráveis e muitas vezes irreparáveis tanto na vida pública quanto na vida 

particular das vítimas do revenge porn.   

Assim, o presente artigo busca entender como o ordenamento brasileiro age diante de 

tais situações e como é punível o crime de pornografia de vingança. Ao decorrer deste 

trabalho, será comprovado, estatisticamente, que as vítimas desse crime sexual são, em sua 

maioria, as mulheres, buscando, assim, mostrar a violência de gênero. Além de todas as 

violências que as mulheres todos os dias sofrem fisicamente e verbalmente, também são 

vítimas de abuso no ambiente virtual.  

Dessa forma, este trabalho busca explanar sobre os aspectos históricos e culturais 

sobre o tema, demonstrando ser um artifício da classe masculina para manchar a imagem da 

mulher perante a sociedade e ferir diretamente sua dignidade. Além disso, será exposto sobre 

a aplicação das Leis 11.340/2006 e 13.718/18 diante deste crime e, também, será indagado 

sobre alguns casos que saíram na mídia de grande repercussão.  
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2 A PORNOGRAFIA DE VINGANÇA E O ASPECTO CULTURAL  

 

A pornografia de vingança, também conhecida “pornografia não consensual”, é 

caracterizada por disseminação de conteúdo impróprio não autorizado pela vítima, sendo ela, 

muitas vezes, chantageada e humilhada durante muito tempo, para que não denuncie abusos 

sofridos durante o relacionamento ou para que não se separe de seu agressor. Essa é uma 

realidade que muitas vítimas sofrem ao decorrer no mundo.  

Inicialmente, para podermos entender o aspecto histórico da pornografia de vingança, 

temos que fazer uma análise sobre o patriarcado, que, de acordo com Rodriguez (2018): 

 

O patriarcado trata-se de um conceito antigo e, historicamente, não foi uma 

contribuição feminista, já que Engels e Max Weber utilizavam a palavra em seus 

escritos com o significado de “o mais antigo sistema de dominação”. Portanto, para 

os dois autores, o patriarcado seria um sistema que tem relação de poder e, sendo 

assim, pode-se ler como sendo o domínio do homem sobre a mulher. Porém, foram 

as feministas que “desenterraram” o conceito e o definiram como uma forma de 

organização tanto política quanto econômica, religiosa e social, em que o homem 

detém o poder, ou seja, é ele quem possui a liderança e autonomia tanto no campo 

público como privado.  

 

Não há como se falar de patriarcado e não se referir ao machismo, uma vez que 

podemos definir como a ideia de que, para eles, as mulheres são inferiores aos homens em 

todos os aspectos e, por serem superiores, agem em detrimento a inferiorizar o gênero 

feminino de todas as formas possíveis.  

 Dessa forma, como já dito, o patriarcado é um sistema de dominação entre o homem 

sobre a mulher, fazendo com que elas sejam consideradas inferiores tanto fisiologicamente 

quanto intelectualmente. A pornografia de vingança não é algo recente, mas é um meio ardil 

que o machismo conquistou para ferir as mulheres e rebaixá-las perante a sociedade, o que já 

é feito desde os primórdios dos tempos. É fato que, conforme a evolução da sociedade, houve 

muitos alcances satisfatórios para o gênero feminino, porém podemos auferir que o machismo 

e o patriarcado ainda estão enraizados em muitas questões atuais, direta ou indiretamente.   

Partindo desse ponto e entendendo os dois conceitos, podemos auferir que a 

pornografia de vingança é uma das formas que o machismo encontrou para rebaixar as 

mulheres, utilizando seus corpos como objetificação e ridicularização para a sociedade.   

É importante salientar que o intuito do autor do crime de pornografia de vingança não 

é apenas postar as imagens e/ou os vídeos sexuais da vítima, mas sim ver o sofrimento que 

isso tudo irá causar, visto que não é apenas um evento isolado.  

Assim, após a disseminação do conteúdo, a vítima enfrentará uma série de 
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linchamentos virtuais, julgamentos, xingamentos, perseguições e assédios de pessoas 

próximas e, inclusive, de pessoas que nunca verá em sua vida, além de toda a pressão 

psicológica de ter que lidar com todo esse sofrimento, muitas vezes, sozinha, pois a sociedade 

machista não compactua com as vítimas do revenge porn.  

Por outro lado, pode ser que a intenção do autor não seja a disseminação em massa do 

conteúdo, mas é importante ressaltar que, muitas vezes, não há controle dos 

compartilhamentos, pois poderá ocorrer de alguém compartilhar a foto para uma pessoa e ela 

compartilhar com outra e assim sucessivamente, gerando um efeito dominó, no qual a 

extensão do dano já se torna imensurável e totalmente fora de controle da vítima.  

É interessante lembrar que, quando ocorreu o vazamento de um suposto nude do 

cantor Tiago Iorc, a internet viralizou com diversos “memes” enaltecendo o cantor, em 

contrapartida, quando foi vazado um nude da cantora Luísa Sonza, que teria mandado para 

seu marido, na época, a internet linchou-a de diversas maneiras possíveis e os ataques foram 

em massa. Assim, podemos ver um claro exemplo de como as vítimas sofrem por serem 

especificamente mulheres.   

Tais eventos, que ocorrem com intimidações e linchamentos virtuais, são conhecidos 

também como Slut-Shaming, o qual induz a vítima a se sentir culpada pelo vazamento de seu 

conteúdo íntimo, fazendo-a se sentir inferiorizada e humilhada por ter tido a conduta de ter 

mandado fotos e/ou vídeos sexuais para seu(s) companheiro(s), tendo em vista que essa 

conduta não é compatível com seu gênero de acordo com a sociedade.   

 

2.1 DO ASPECTO HISTÓRICO  

  
A pornografia não é um crime recente, pois já fez inúmeras vítimas ao decorrer dos 

anos, mas para entendermos o contexto, precisamos analisar alguns casos a seguir. 

Conforme Cavalcante e Lelis (2016): 

 

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

ocorreu em 1980. 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 em seu quarto, num local que julgavam 

seguro. Algum tem- po depois, um vizinho e amigo do casal, Steve Simpson, invadiu 

seu apartamento e encontrou as imagens de La- Juan nua, e resolveu 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 um 

formulário, Simpson o fez com dados falsos, inclusive no que dizia respeito à 

sexualidade de LaJuan. Contudo, ao informar o número de telefone da vítima, 

divulgou seu contato verdadeiro, fato este que lhe gerou grande exposição após a 
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publicação da revista, pois por diversas vezes recebeu ligações sendo assediada, 

conforme se vê nos estudos de Marilise Gomes (2014), em sua monografia do curso 

de jornalismo.  

 

Após esse período, foram surgindo vários outros casos ao redor do mundo, conforme 

cita Buzzi (2015): 

 

No ano de 2008, o site de pornografia XTube informou em sua página que estava 

recebendo de duas a três reclamações semanais de mulheres expostas em vídeos 

hospedados no site, cuja publicação não fora consensual, alegando serem vítimas de 

ex-parceiros.  

Em 2010, é dada a primeira sentença de prisão por publicação online de conteúdo 

pornográfico com objetivo de vingança. Joshua Ashby, neozelandês de então 20 

anos, após o término do relacionamento com sua ex-namorada, ameaçou-a de morte 

e cortou todos seus vestidos. Em seguida, acessou a conta pública que a garota 

mantinha no site Facebook e, fazendo-se passar por ela, alterou a foto de perfil por 

uma foto nua que a ex-parceira o enviara durante o relacionamento, trocando ainda a 

senha da conta para que a foto não pudesse ser apagada. Doze horas depois, o site 

encerrou a conta, mas o conteúdo já havia viralizado por toda a internet.   

 

Não há dúvida de que, antes mesmo do primeiro fato mencionado, já existia 

o revenge porn, onde as vítimas não tinham voz para serem socorridas e cediam às chantagens 

de seus agressores. A pornografia de vingança apenas evoluiu, juntamente com as plataformas 

virtuais e, conforme a velocidade de propagação do conteúdo, ficou mais fácil para o autor do 

crime ter o que almeja, pois quanto mais pessoas verem o conteúdo exposto, mais a vítima 

será desonrada perante a sociedade.   

 

2.2 QUEM SÃO AS VÍTIMAS DO REVENGE PORN  

 

Como se trata de um problema de gênero, o revenge porn é uma exposição com intuito 

de ridicularizar e a maior vítima são as mulheres, conforme dito por Silva (2020): 

 

Pornografia de vingança é uma problemática de grande incidência de casos com 

mulheres como mostra uma pesquisa realidade pela Safernet, essa modalidade de 

crime já ultrapassa a faixa de crescimento de 120% ao ano, sendo que 81% das 

vítimas são mulheres. No Brasil, é considerado o crime virtual mais comum. As 

consequências desse ato levam mulheres a condições psicológicas críticas visto que 

se tornam chacota perante a sociedade e muitas vezes têm que mudar sua rotina por 

causa disso. Sem contar o registro de vítimas que chegaram a se suicidar por conta 

da humilhação sofrida. 

 

 
E, ainda, de acordo com Leal e Abreu (2018): 

 

No mesmo sentido, a organização EndRevengePorn realizou uma pesquisa em 2014 
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sobre a pornografia de vingança e constatou que dentre as vítimas desse crime, 90% 

(noventa por cento) eram mulheres, e dentre elas, 93% (noventa e três por cento) 

relataram que sofreram grande estresse emocional com a divulgação. E ainda, 57% 

(cinquenta e sete por cento) das vítimas alegaram que o conteúdo íntimo foi 

divulgado por um ex-companheiro, juntamente com seus dados pessoais.  

 

Conforme Comunello (2019), as estatísticas continuam:   
 

O Projeto Vazou (https://www.projetovazou.com/), finalizado em dezembro de 2018, 

recebeu 141 depoimentos anônimos, sendo 84% de mulheres. A pesquisa identificou 

que, em média, as mulheres tinham 24 anos ao responderem a pesquisa, mas 19 anos 

quando o fato ocorreu. A maioria (81%) informou conhecer quem vazou os arquivos. 

Esses eram majoritariamente do sexo masculino (84%), com idade média de 23 anos 

à época da gravação. O estudo também indica que o meio de compartilhamento mais 

comum foi a plataforma WhatsApp (70%), seguida pelo Facebook (26%).  

A maior parte das vítimas (82%) relatou ter tido algum tipo de relacionamento 

afetivo com a pessoa responsável pelo vazamento não consentido. Mais da metade 

(60%) sabia da gravação e a havia autorizado/fornecido, e cerca de 44% acreditam 

que o motivo do vazamento foi "vingança". Na maioria dos casos registrados na 

pesquisa, não houve investigação policial (82%) nem processo judicial (86%).  

 

 Nesse contexto, as estatísticas demonstram que as maiores vítimas 

do revenge porn são as mulheres. Os números são alarmantes.   

Cabe salientar que, para se enquadrar no crime de pornografia de vingança, não 

precisa necessariamente o sujeito ativo, ou seja, o autor do crime ser um ex-companheiro para 

divulgar o conteúdo íntimo, mas é a forma mais corriqueira relatada pelas vítimas.  

Inclusive, há muitos casos em que as vítimas não tem ciência das fotografias e/ou das 

filmagens divulgadas, podendo a propagação do conteúdo ser feito por amigos(as), familiares 

e pessoas da sua convivência.   

 

2.3 DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA HONRA, DA VIDA PRIVADA E DO 

DIREITO À IMAGEM À LUZ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

Não há como falar em violações de direitos e não citar a dignidade da pessoa humana, 

principalmente em relação à pornografia de vingança. Ao ser consumado esse crime, 

automaticamente é violado o direito fundamental adquirido pela vítima com o início de sua 

personalidade jurídica. Assim como informa Nucci (2017):  

 
Segundo nos parece, o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana 

possui dois prismas: objetivo e subjetivo. Objetivamente, envolve a garantia de um 

mínimo existencial ao ser humano, atendendo as suas necessidades vitais básicas, 

como reconhecido pelo art. 7.º, IV, da Constituição, ao cuidar do salário mínimo 

(moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, 

previdência social). Inexiste dignidade se a pessoa humana não dispuser de 

condições básicas de vivência.12 Subjetivamente, cuida-se do sentimento de 



9 
 

respeitabilidade e autoestima, inerentes ao ser humano, desde o nascimento, quando 

passa a desenvolver sua personalidade, entrelaçando-se em comunidade e 

merecendo consideração, mormente do Estado. (NUCCI, 2017, p.127) 

 

A dignidade da pessoa humana está prevista no art. 1, inciso III, da Constituição 

Federal de 1988: “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 

dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 

Direito e tem como fundamentos: III - a dignidade da pessoa humana”. 

A violência contra a mulher atinge em cheio o princípio da dignidade da pessoa 

humana, tendo em vista que em 1994 foi promulgada a Convenção Interamericana Para 

Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher no Belém do Pará, que foi de suma 

importância para resguardar os direitos do gênero feminino, dando espaço posteriormente à 

Lei 11.340/06, conhecida mundialmente como Lei Maria da Penha (BRASIL, 2006):  

 

Artigo 1. Para os efeitos desta Convenção, entender-se-á por violência contra a 

mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou 

sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na 

esfera privada.  

Artigo 2. Entende-se que a violência contra a mulher abrange a violência física, 

sexual e psicológica.  

a)ocorrida no âmbito da família ou unidade doméstica ou em qualquer relação 

interpessoal, quer o agressor compartilhe, tenha compartilhado ou não a sua 

residência, incluindo-se, entre outras turmas, o estupro, maus-tratos e abuso sexual).  

   

Assim como resguardados o direito à honra, à vida privada e à imagem, a Carta Maior 

assegura esses direitos invioláveis, dessa forma, cabe ao indivíduo ter controle sobre sua 

própria vida, visto que é um direito fundamental inerente a todo o ser humano. Ao violar esse 

direito, o autor do crime revenge porn viola os preceitos mínimos inerentes, inclusive a ele 

mesmo.   

 É importante frisar que, a partir do momento em que a vítima compartilha da sua 

intimidade através de imagens e/ou vídeos para outrem, não exclui o seu direito à honra, à 

imagem e à vida privada, como promulga a Constituição Federal. O fato de compartilhar com 

uma pessoa mediante confiança, não dá o direito e não exclui a culpabilidade do agente que 

divulgou esse conteúdo.  

 

 

3 REVENGE PORN E AS LEIS 11.340/06 E 13.718/18 

 

A Lei Maria da Penha foi criada exclusivamente para combater violências, cujos 
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autores do delito tenham vínculo, seja por meio do afeto, da família ou da convivência. Dessa 

forma, o sujeito ativo poderá ser companheiro, ex-companheiro, ascendente, descendente ou 

irmão.   

A história da vítima Maria da Penha é muito árdua, visto que nunca desistiu de seus 

direitos e de todas as mulheres brasileiras e, através de sua luta, as mulheres possuem uma lei 

que as resguardam mediante agressões físicas, psicológicas, verbais etc. 

Conforme o Instituto Maria da Penha (2020): 
 

A Lei Maria da Penha foi sancionada em 7 de agosto de 2006 pelo presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva. Com 46 artigos distribuídos em sete títulos, ela cria 

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

em conformidade com a Constituição Federal (art. 226, § 8°) e os tratados 

internacionais ratificados pelo Estado brasileiro (Convenção de Belém do Pará, 

Pacto de San José da Costa Rica, Declaração Americana dos Direitos e Deveres do 

Homem e Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra a Mulher).  

 

A lei Maria da Penha assegura, a todas as mulheres, proteção contra a violência 

doméstica no seio familiar. Assim, Leal e Abreu (2020) expõem:  

 
Nessa perspectiva, a pornografia de vingança constitui claramente uma violência 

psicológica e moral. Pode ser considerada como psicológica porque atinge 

diretamente autoestima e a saúde mental da mulher. Maria Berenice Dias (2007) 

ressalta a dificuldade da mulher em perceber que manipulações de vontade, 

chantagens emocionais, vigilância e controle excessivo, humilhações e 

constrangimentos, por exemplo, caracterizam violência psicológica.  

 

Apesar do resguardo que as mulheres possuem através da Lei Maria da Penha e da 

Constituição Federal, não existia um tipo penal exclusivo em que se enquadrasse o crime de 

pornografia de vingança, o qual recaía sobre os tipos penais de difamação ou injúria e era 

processado no rito da Lei Maria da Penha, nos casos em que o sujeito ativo se enquadrasse 

nessa lei (LEAL, 2018). 

Posteriormente, por meio da comoção nacional, foi promulgada a Lei 12.737/2012 

intitulada como “Lei Carolina Dieckmann” introduzindo, ao Código Penal, o art. 154-A: 

 

Art. 154-A. Invadir dispositivo informático 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:  

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.  

 

Logo, percebeu-se que nada adiantaria para a Pornografia de Vingança, tendo em vista 
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que o tipo é específico quanto ao “invadir”, no sentido de hackear imagens, o que não se 

enquadrava quando as vítimas cediam às fotos e/ou os vídeos íntimos.   

No ano de 2018, foi sancionada a Lei de Importunação Sexual, Lei 13.718/18. Assim, 

especificamente, no art. 218-C, consta: 

 
Art. 218-C. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, 

distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio - inclusive por meio de 

comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática -, fotografia, vídeo 

ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de 

vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou, sem o consentimento da 

vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia:  

Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o fato não constitui crime mais 

grave.  
§ 1º A pena é aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) se o crime é praticado 

por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou 

com o fim de vingança ou humilhação. 

 

Assim, tem-se um grande avanço, visto que agora há um tipo penal que se enquadre 

especificamente no crime de pornografia de vingança, não havendo lacunas como os outros 

tipos penais já vigentes.   

Além disso, Santos e Silva (2019) citam que:  

 

Significa dizer que a “pornografia da vingança” poderá ser efetivamente punida, será 

possível viabilizar a quebra do sigilo telefônico e telemático (internet), visto que a 

Lei de interceptação telefônica (Lei 9696/1996, art. 2º, inciso III) exige que o crime 

tenha pena de reclusão para autorizar a quebra deste sigilo que pode viabilizar a 

identificar o autor do ato e coletar provas necessárias.   

 

Dessa forma, com o avanço da lei supramencionada, o agente será identificado e 

punido sem lacunas ou alegações, caso haja ausências de provas. 

 

 

4 CASOS CONCRETOS  

 

4.1 ROSE LEONEL  

 

O caso de Rose Leonel é um dos casos mais antigos e mais conhecidos nacionalmente 

sobre pornografia de vingança, visto que ocorreu no ano de 2006. A vítima residia na cidade 

de Maringá/PR e exercia o cargo de jornalista em um programa de televisão local e era 

colunista do O Diário. No ano de 2005, ela terminou seu relacionamento de 4 anos com 

Eduardo Gonçalves e ele ameaçou dizendo que iria “acabar com sua vida”. Em janeiro do ano 
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de 2006, Eduardo enviou e-mail para cerca de 15 mil pessoas com fotos da vítima nua em 

formato de catálogo e, ainda, com todos os números telefônicos da vítima (BUZZI, 2015). 

Rose Leonel teve sua vida e de seus dois filhos devastada, pois foi demitida de seu 

emprego e teve que mudar seus filhos de colégio em decorrência das violências que eles 

estavam sofrendo dentro da sala de aula.  

Eduardo foi julgado no ano de 2011 e foi condenado a 1 ano, 11 meses e 20 dias de 

prisão de detenção, a qual foi revertida em prestação de serviço comunitário e, ainda, o 

pagamento de R$ 1.200,00 mensais para a vítima no período que durar a detenção.  

Em entrevista para a Época (2016), Rose informou:  

 
ÉPOCA – Quanto tempo faz? Você ainda sofre com os danos? 

Rose – Sofro muito com o crime que ainda ocorre. É ilusão você falar que o que está 

na internet vai ser deletado um dia. O que está na internet nunca vai sair. O que 

difere a pornografia de vingança dos outros crimes é a continuidade. É como se 

alguém lhe desse uma facada e ficasse lá, remoendo, e a cicatriz nunca se fechasse. 

O crime que se viraliza traz consequências terríveis, o atentado contra a honra se 

perpetua ali na rede internacional de computadores. O dano é irreparável, as 

consequências são imensuráveis. 

 

Após o ocorrido, Rose Leonel utilizou-se de sua história de sofrimento para ajudar 

outras mulheres, tendo em vista que quando sofreu ataques virtuais, ela não possuía nenhum 

tipo de amparo jurídico, pois foi um dos primeiros casos de pornografia de vingança no 

Brasil. 

Atualmente, Rose Leonel faz parte da ONG “Marias da Internet”, em que busca dar 

um amparo emocional para as vítimas, assim como exposto na matéria do G1 (2014):  

 

O objetivo é informar, orientar e dar suporte para as vítimas. Sou uma mulher que 

quer lutar por todas as outras  mulheres. Isso me fortalece, me faz caminhar. Me sinto 

sendo útil erguendo essa bandeira, tendo essa missão", ressalta Rose. "Que bom 

seria se eu tivesse a oportunidade de conversar com todas as mulheres que passaram 

por isso. Quantas vidas seriam salvas, não é mesmo? 

 

 
4.2 JÚLIA REBECA DOS SANTOS E GIANA DOS SANTOS FABI 
 

 

Os inúmeros casos de pornografia de vingança no Brasil são alarmantes, 

principalmente aqueles que possuem um desfecho fatal, o que não foi diferente com a 

adolescente Júlia Rebeca dos Santos, de 17 anos, como noticiado pelo G1 (2013): 

 
Júlia Rebeca, que morava em Parnaíba, no litoral do Piauí, gravou um vídeo de sexo 

com uma garota e um rapaz, ambos menores de idade. As imagens foram 

distribuídas por celulares na cidade. Envergonhada após o compartilhamento do 

http://g1.globo.com/pi/piaui/cidade/parnaiba.html
http://g1.globo.com/pi/piaui/cidade/parnaiba.html
http://g1.globo.com/pi/piaui/cidade/parnaiba.html
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vídeo, ela se despediu da mãe em uma rede social. “Eu te amo, desculpa eu n ser a 

filha perfeita, mas eu tentei... desculpa desculpa eu te amo muito”, postou a garota.  

Antes, Julia havia publicado a seguinte mensagem: “É daqui a pouco que tudo 

acaba”. A última mensagem deixada na rede foi: “Tô com medo, mas acho que é 

tchau pra sempre”. 

 

Após as mensagens de despedida encontradas nas redes sociais, a vítima se suicidou 

com um fio de prancha alisadora em seu pescoço (G1, 2013). 

Diante da humilhação pública sofrida pelas vítimas, elas não encontram outra saída, 

pois a vergonha é tão grande que acaba sendo um gatilho para que atentem contra sua própria 

vida, principalmente se não há apoio das pessoas que estão ao seu redor. O bullying 

infelizmente é algo comum na fase na adolescência e, dessa forma, os outros colegas não 

possuem empatia com as vítimas do revenge porn.  

Infelizmente, teve o mesmo desfecho a história de Giana dos Santos Fabi. A 

adolescente de 16 anos foi encontrada morta após um amigo ter divulgado uma gravação via 

Skype, a qual a vítima mostra seus seios. Giana soube da divulgação através de sua prima e, 

horas depois, após postar que “não seria mais estorvo”, se suicidou com uma corda e foi 

encontrada por seu irmão (BUZZI, 2015). 

Vale ressaltar que, nos casos que a vítima é criança ou adolescente, o agente criminoso 

concorrerá pelo art. 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente: 

 

Art. 241-A. 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: (Incluído pela Lei nº 11.829, de 

2008) 

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 11.829, de 

2008)  

  

 O ato de trocar imagens e vídeos através de mensagens de texto ou de outros 

aplicativos de interação social é conhecido como “Sexting”, sendo muito utilizado por 

menores de idade. O Sexting está diretamente ligado com a Pornografia de vingança, tendo 

em vista que é como o sujeito ativo recebe as mensagens, fotografias ou vídeos da vítima e, 

por algum motivo relacionado à vingança, divulga este conteúdo. Esse termo é traduzido pelo 

TechTudo (2019) como sendo:  

 
O termo "sexting" é a junção das palavras das palavras "sex" e “texting”, que pode 

ser traduzida livremente como "sexo por mensagens de texto". Atualmente, a  palavra 

tem um significado mais abrangente e se refere também o envio de fotos, vídeos e 

mensagens de áudio. Isso se deve à modernização da prática com o avanço das 

tecnologias móveis e a chegada de aplicativos de bate-papo, como 

WhatsApp, Messenger, Instagram e Snapchat, que permitiram novas possibilidades. 

http://g1.globo.com/pi/piaui/cidade/parnaiba.html
http://g1.globo.com/pi/piaui/cidade/parnaiba.html
http://g1.globo.com/pi/piaui/cidade/parnaiba.html
http://g1.globo.com/pi/piaui/cidade/parnaiba.html
http://g1.globo.com/pi/piaui/cidade/parnaiba.html
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Assim, o sexting passa a ser entendido de uma maneira ampla, como a troca de 

conteúdo erótico pessoal por qualquer meio eletrônico. 

 

 

 

5 POLÍTICAS DAS PLATAFORMAS DIGITAIS PARA EVITAR A PROPAGAÇÃO 

DO CONTÉUDO 

 

Com relação à plataforma Facebook, SATURNO (2018) informa: 

 
A responsabilidade pelo sofrimento das vítimas de pornografia de vingança também 

está nas mãos das redes sociais, e o Facebook entendeu isso há cerca de um ano, 

quando anunciou ferramentas específicas para combater o compartilhamento não-

autorizado de materiais íntimos em seu ambiente de convívio virtual. O tempo entre 

o material ser denunciado como pornografia no Facebook e ele ser ativamente 

revisado e excluído pela equipe de monitoramento da rede social é de extrema 

importância, uma vez que a maior rapidez em apurar as denúncias e apagar as 

imagens significa menos compartilhamentos e cópias do material, implicando em 

menor exposição para a vítima. Desta forma, a ferramenta implementada há cerca de 

um ano dá prioridade à análise desse tipo de material, de maneira a evitar a 

propagação do dano à imagem. 

 

Nesse mesmo sentindo, o Google também aderiu políticas para remediar as possíveis 

pornografias de vingança, o qual a vítima deverá preencher um formulário em que estiver as 

fotos e/ou vídeos íntimos (GOOGLE, 2020).  

Com a Microsoft não foi diferente, todavia é necessário encaminhar o conteúdo para a 

análise,  assim como informa Loureiro (2016): 

 

No entanto, é importante lembrar que a Microsoft não aceita qualquer pedido para 

remoção de conteúdo sem antes levá-lo para análise. No segundo semestre de 2015, 

cerca de 63% dos pedidos foram atendidos de forma positiva. O percentual equivale 

a 338 requisições aceitas de 537 ao total. 

 

 

Assim, o Twitter também possui, em duas diretrizes, a proibição de publicação de 

imagens não consensuais: “Não é permitido publicar ou compartilhar fotos ou vídeos íntimos 

de alguém que tenham sido produzidos ou distribuídos sem o consentimento dessa pessoa” 

(TWITTER, 2020). 

 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Conforme o que foi apresentado neste trabalho, por meio de conceitos e fatos 

históricos, é importante frisar que o crime aqui exposto é uma evolução do patriarcado, 

https://olhardigital.com.br/noticia/microsoft-e-google-se-unem-para-combater-porno-da-vinganca/56587
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conforme a revolução da internet, sendo uma forma de humilhar o corpo, a alma e o espírito 

de toda a vítima do Revenge Porn. 

Assim, foi possível observar que esse crime virtual não é recente, visto que o 

primeiro registro foi em 1980, mas levou um longo caminho para ser tipificado pelo 

ordenamento brasileiro corretamente. Inicialmente, era tido como injúria ou difamação, 

passou a ser regulamentada pela lei intitulada nacionalmente como Lei Carolina Dieckmann e, 

posteriormente, ganhou a devida tipificação através da Lei de Importunação Sexual.   

Destarte, foi constatado, através de estatísticas, que este crime é uma violência de 

gênero, o qual é utilizado como artifício do machismo e do patriarcado para humilhar e gerar 

danos irreparáveis nas vidas de suas vítimas.  

Por meio de casos reais, como Rose Leonel, Júlia Rebeca dos Santos e Giana dos 

Santos Fabi, sendo as duas últimas com o final trágico em suas vidas, foi demonstrado o 

quanto o crime de pornografia de vingança poderá causar danos permanentes na vida da 

vítima e de todos aqueles que estão ao seu redor.  

Diante dos argumentos apresentados no presente trabalho, concluí-se que, após o 

árduo trabalho de todas as vítimas em suas lutas diárias para requererem e serem reconhecidos 

os seus direitos como mulher, conseguiram o que tanto almejaram: a devida punição para seus 

agressores.  

 Anteriormente, era muito difícil comprovar, por meio de provas concretas, quem seria 

o autor do crime, uma vez que era fácil criar perfis fakes para divulgar o conteúdo íntimo. 

 Com a Lei de importunação sexual, ficou mais fácil identificar os autores desse crime, 

utilizando a quebra do sigilo telefônico como um meio de prova inabalável para que o Estado 

os puna devidamente.   

Dessa forma, assim como a evolução da internet, é possível reconhecer a grande 

evolução das redes sociais, no sentido de evitar a propagação em massa do conteúdo e a 

retirada do material o mais rápido possível, para causar menos danos possíveis às vítimas. É 

importante enaltecer essa evolução, pois é por meio da internet que o sujeito ativo coloca em 

prática esse crime. Assim, implementar meios para que isso seja evitado, acaba dificultando 

que os agressores tenham o que almejam: vingança. 
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