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VINGANÇA PORNOGRÁFICA: CONTEXTUALIZAÇÃO DO CRIME 

 

 

Gabriel Cargnin Camargo 

 

RESUMO 

 

A pornografia de vingança vem tendo cada vez mais incidência e notoriedade, tornando-se, 

assim, relevante o estudo mais aprofundado a respeito do tema. A pesquisa teve como 

objetivo principal identificar os fatores que envolvem o crime de vingança pornográfica, 

através da revisão da literatura. Os crimes virtuais são praticados em todo o mundo, uma vez 

que todos os países já possuem acesso e fazem uso da informática. A pornografia de vingança 

é a disseminação não consensual de imagens intimas através de meios eletrônicos, 

considerada, recentemente, como crime passível de pena e multa e os casos ainda são 

subnotificados. Conclui-se que, mesmo com os recentes avanços na legislação brasileira em 

relação aos crimes virtuais e de revenge porn, ainda existem falhas na proteção aos usuários 

da rede e na conscientização a respeito do uso adequado das tecnologias, sendo necessário 

mais educação digital e pesquisas relacionadas ao perfil dos agressores e vítimas.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Direito Penal. Internet. Pornografia de vingança.  

 

 

REVENGE PORN: CRIME CONTEXTUALIZATION 

 

ABSTRACT 

 

Revenge pornography has become increasingly popular and well-known, making extensive 

studies on the subject important. This study aimed to identify the factors that permeate 

pornographic revenge crime, through a literature review. Virtual crimes are practiced 

globally, since all countries already have access and use information technology. Revenge 

pornography is a non-consensual intimate images dissemination in electronic media, recently 

considered as a crime susceptible to penalty and fine, and the cases are still underreported. It 

is concluded that, despite the recent advances in Brazilian legislation in regard to cybercrime 

and revenge porn crimes, there are still failures in protecting network users and in the 

awareness about the proper technologies use, being fundamental more digital education and 

research related to the aggressors and victims’ profiles. 

 

KEY-WORDS: Criminal Law. Internet. Revenge porn.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O acesso à internet tornou a realização de tarefas diárias mais fáceis e rápidas, além de 

modificar significativamente a interação entre as pessoas. O crescimento exponencial do 

acesso a essa ferramenta incrível, em conjunto com os inúmeros meios de captação de sons e 

imagens instantâneas disponíveis, o surgimento das redes sociais e a falta de educação digital, 

fez surgir uma nova forma de violência de gênero, a pornografia de vingança (DOMINGUES, 

2019).  

O termo Pornografia de Vingança, também conhecido por “Pornografia de Revanche”, 

“Vingança Pornô”, “Pornografia Não Consensual”, ou em inglês “Revenge Porn”, é usado 

para denominar a divulgação, principalmente na internet, sem autorização, de conteúdos 

audiovisuais (fotos, vídeos, entre outros), de pessoas em situações de sexo ou nudez. Esses 

conteúdos podem ser obtidos sem ou até mesmo com o conhecimento da vítima e, na grande 

maioria das vezes, a produção do material é feita em momentos de intimidade conjunta e 

consensual entre a vítima e o agressor (BUZZI, 2015; CAVALCANTE; LELIS, 2016). 

Essa modalidade contemporânea de violência é praticada especialmente contra as 

mulheres, sendo cerca de 90% dos casos conhecidos. Os danos causados às vítimas são 

imensuráveis e decorrem da relação de confiança interrompida pela conduta do agressor. Essa 

ação ilícita causa grandes prejuízos aos direitos fundamentais da pessoa, pois a divulgação 

normalmente vem acompanhada da indicação do nome da vítima, seu perfil nas redes sociais 

e outros dados pessoais e profissionais (DOMINGUES, 2019; RODRIGUES, 2018).  

Essa exposição é definida no Brasil, de acordo com a Lei Maria da Penha (Lei 

11.340/06) como Violência Psicológica e causa sérios problemas emocionais e de 

relacionamento com familiares e amigos, devido à humilhação e ao constrangimento oriundos 

das provocações e das perseguições físicas e virtuais feitas por parte das pessoas que tiveram 

acesso ao material divulgado. Vale ressaltar que essa divulgação não possui o consentimento 

da vítima, mesmo quando ela aceita ser fotografada ou filmada pelo parceiro (DOMINGUES, 

2019; RODRIGUES, 2018; SILVA, 2018). 

Tendo em vista o rápido crescimento desse tipo de agressão, diversos países 

começaram a tomar medidas para combater a pornografia de vingança e amparar as vítimas 

desse ato, criando leis específicas para criminalizar esse tipo de conduta (NERIS; RUIZ; 

VALENTE, 2017; RODRIGUES, 2018). 

No âmbito jurídico brasileiro, a privacidade, a honra, a imagem e a intimidade são 

direitos da personalidade, considerados invioláveis pela Constituição Federal (1988) e o 
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Código Penal (1940) salvaguarda a inviolabilidade dos segredos, que são compreendidos 

como partículas da intimidade. Os crimes virtuais passaram a ter mais notoriedade no Brasil, a 

partir da Lei nº 12.737, de 2012, que “dispõe sobre a tipificação criminal de delitos 

informáticos”, contudo somente a existência da lei mencionada, não era o suficiente para a 

punição daqueles que cometem a Pornografia de Vingança.  

Foi em 2018, através da Lei nº 13.718, que a divulgação, sem consentimento da 

vítima, de cena de sexo, nudez ou pornografia, passou a ser considerado crime, provocando 

uma mudança significativa no ordenamento jurídico brasileiro, mostrando a preocupação e a 

intenção dos legisladores em garantir a efetividade dos direitos individuais e a proteção da 

intimidade (GROSS, 2019). 

A vingança pornô, como destacado, é um crime que vem tendo cada vez mais 

incidência e notoriedade. Por outro lado, existem poucas informações concretas sobre o 

número real de casos, devido ao baixo índice de denúncias e à inexistência de fontes 

confiáveis e oficiais (GECC, 2018). No Canal de Ajuda da Safernet (2020a), os pedidos sobre 

vazamentos ou ameaças de vazamento de conteúdo íntimos (denominado por eles como 

“sextorsão”) cresceu muito nos últimos anos, indo de cinco casos em 2007, para trezentos e 

vinte e dois em 2015, duzentos e oitenta e nove em 2017 e no ano de 2019 foram atendidas 

quatrocentas e sessenta e sete pessoas com relatos de exposição não consensual de imagens 

intimas (SAFERNET, 2020b). 

A partir do conhecimento dessas informações e observando que a evolução da 

tecnologia não promove somente benefícios, mas estimula a criação de novos crimes e de 

novas formas de se praticar os já existentes, além de não ser insólito ver situações 

constrangedoras no mundo virtual, onde uma simples imagem pode ser usada para a prática de 

vários tipos de crimes, inclusive de conotação sexual, considerou-se relevante o estudo mais 

aprofundado a respeito do tema pornografia de vingança (LUCCHESI; HERNANDEZ, 2018).  

Para isso, o presente estudo buscou, através da revisão da literatura, ampliar os 

conhecimentos como também a compreensão a respeito da pornografia de vingança, tendo 

como base as leis a respeito do tema, além de artigos, teses, livros e outros documentos 

publicados nos últimos dez anos em português, inglês ou espanhol, disponíveis nos bancos de 

dados virtuais como: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Google Scholar. 

A pesquisa teve como objetivo principal identificar os fatores que envolvem o crime 

de vingança pornográfica, por meio do conhecimento dos conceitos de crime virtual e Reveng 
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porn, além da análise de como o Direito Penal Brasileiro tipifica a vingança pornográfica, 

apresentando casos desse tipo de vingança no Brasil. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

Vivemos atualmente na era digital, onde todos (crianças, jovens, adultos e idosos) 

estão conectados em uma grande rede denominada internet, que se popularizou e se tornou um 

dos maiores meios de comunicação mundial (SILVA; LIMA, 2020), possibilitando ao homem 

o controle sobre um conjunto infinito de possibilidades, exibindo suas futilidades e acessando 

todo tipo de conteúdo que até pouco tempo pareciam inalcançáveis (PADILHA, 2019). No 

Brasil, uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 

2017, apontou que 74,9 % da população brasileira já possuía acesso à rede (IBGE, 2018). 

A internet, inicialmente chamada de ARPANET (Advanced Research Projects Agency 

Network), surgiu no final da década de 60, nos Estados Unidos, com o objetivo de servir 

como um meio de comunicação mais seguro entre militares e cientistas. Após 

aproximadamente 20 anos de avanços tecnológicos, a partir da metade dos anos 90, a internet 

tornou-se a responsável por transformar a sociedade e a forma como as pessoas passaram a 

consumir informação, serviços, produtos e entretenimento, além de modificar as relações 

pessoais, familiares, profissionais e comerciais (HAFNER; LYON, 2019).  

Com o desenvolvimento da tecnologia, houve um crescimento exponencial dos 

recursos disponíveis na internet como redes sociais e outras plataformas de comunicação, 

aumentando, por conseguinte, o número de indivíduos que por ela navegam, como 

previamente já apontado. Essa aglomeração de usuários, somada à crescente necessidade que 

o ser humano tem de ser percebido, para além do seu círculo de convivência, e a 

superexposição do corpo, tornou o meio digital propício para o cometimento de ilícitos como, 

por exemplo, a divulgação de conteúdos sexuais, sem consentimento dos participantes, com o 

intuito de constrangê-los (AZEREDO, 2020; LUCCHESI; HERNANDEZ, 2018; PADILHA, 

2019).  

Tem-se, nesse contexto, o surgimento de uma nova categoria de crime, o virtual, que 

instigou, de modo semelhante, a criação de novas medidas para a proteção dos indivíduos, 

sendo necessária a elaboração de legislações específicas e com mais rigor, que garantam a 

integridade moral e psicológica dos usuários da rede (AZEREDO, 2020; LUCCHESI; 

HERNANDEZ, 2018).  
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Portanto, nos próximos tópicos, serão apresentados os conceitos de crime virtual e de 

revenge porn, oferecidos por alguns autores, além de esclarecer como o ordenamento jurídico 

tipifica a pornografia de vingança e a forma como o Direito Penal a trata. Por fim, serão 

exemplificados alguns casos reais desse delito, mostrando a gravidade das consequências para 

as vítimas.  

 

2.1 CRIME VIRTUAL  

 

Essa nova categoria de delito também é conhecida como “crime cibernético, digital, 

eletrônico, cybercrimes, fraudes eletrônicas, delitos computacionais ou de alta tecnologia” 

(LUCCHESI; HERNANDEZ, 2018, p.3) e são descritos de acordo com Lima (2012, p.1) 

como: 

 

[...] qualquer conduta humana (omissiva ou comissiva) típica, antijurídica e 

culpável, em que a máquina computadorizada tenha sido utilizada e, de alguma 

forma, tenha facilitado de sobremodo a execução ou a consumação da figura 

delituosa, ainda que cause um prejuízo a pessoas sem que necessariamente se 

beneficie o autor ou que, pelo contrário, produza um benefício ilícito a seu autor 

embora não prejudique de forma direta ou indireta à vítima. 

 

Esses crimes apresentam, de acordo com Azeredo (2020, p.34), “características de 

transnacionalidade, universalidade e ubiquidade”, ou seja, são praticados em todo o mundo, 

uma vez que todos os países já possuem acesso e fazem uso da informática, 

independentemente do seu poder econômico, estágio social ou modelo cultural. Os crimes 

virtuais podem ser classificados em próprios, que são aqueles praticados somente mediante 

meios informáticos, e em impróprios, que são praticados de qualquer forma, sendo que os 

dispositivos eletrônicos são apenas mais um meio para a execução (SANTOS; MARTINS; 

TYBUCSH, 2017). 

Os crimes digitais são distribuídos em quatro formas: na primeira, o computador ou 

outros aparelhos eletrônicos são os alvos (“invasão, contaminação por vírus, sabotagem de 

sistemas, furto de informação, furto de propriedade intelectual, vandalismo cibernético”), 

essas condutas ainda não estão expressamente incluídas como típicas no ordenamento 

jurídico; a segunda consiste na utilização dele como instrumento para cometer o delito, caso 

em que a internet é a principal ferramenta usada para cometer fraudes bancárias 

(“transferência de valores ou alterações de saldos”) e fraudes de telecomunicações 

(“divulgação ou exploração de pornografia”); na terceira a rede é usada de forma secundária, 
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para a consumação do delito (“jogo ilegal, lavagem de dinheiro, fraudes contábeis”); na quarta 

forma, “tem-se a máquina associada à prática de um crime, como a pirataria, falsificações, 

divulgação, utilização ou reprodução ilícita de dados e programas, comércio ilegal de 

equipamentos e programas” (AZEREDO, 2020, p.35). 

O crime de vingança pornográfica, tema do estudo, pode ser classificado como sendo 

impróprio, que utiliza os meios eletrônicos como instrumento para a divulgação mais rápida e 

mais fácil dos conteúdos de cunho sexual da vítima, ocasionando a violação de privacidade e 

de lesão à honra e a prática da violência moral, psicológica e sexual (PADILHA, 2019). 

 

2.2 REVENG PORN 

 

De acordo com Burégio (2015), a pornografia de vingança é o ato de tornar público, 

através de sites, redes sociais ou outros meios eletrônicos, fotos, vídeos e outros materiais 

com cenas de intimidade, nudez, sexo, sensualidade, orgias ou coisas similares, que, ao 

circularem na rede, levam a pessoa vitimada a sentir-se em situação vexatória e 

constrangedora diante da sociedade, considerando que tais imagens foram divulgadas com o 

propósito principal de promover, de forma sagaz e maliciosa, a tão terrível e temível 

vingança. 

Os conteúdos usados na disseminação não consensual de imagens intimas são, em sua 

maioria, adquiridos através da troca e/ou produção consensual dessas imagens entre 

namorados(as), amigos(as) e conhecidos, por meio de tecnologias digitais como os 

smartphones e computadores. O “sexting”, termo usado para denominar esse 

compartilhamento de conteúdo de cunho sexual entre parceiros, tem se caracterizado como 

uma nova forma de expressar a sexualidade e, ao mesmo tempo, como precedente para a 

prática de vingança pornográfica, desencadeada, frequentemente, em virtude do término dos 

relacionamentos e realizada como forma de gerar constrangimento público à vítima 

(AZEREDO, 2020; FLACH; DESLANDES, 2019).  

Vale destacar que o termo “revenge porn” e a sua tradução ao português, Pornografia 

de Vingança, não são considerados termos apropriados por alguns autores, Valente et al. 

(2016), por exemplo, em seus estudos, mostram que mesmo diante da concordância e do 

reconhecimento no uso desses termos, algumas ativistas e pesquisadoras dão ênfase para uma 

possível revitimização e condenação moral das vítimas, isso porque, ao usar os termos 

revenge ou vingança, dá-se a entender que a vítima realmente cometeu um erro, passível a tal 
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punição. Já as palavras porn ou pornografia condenam a vítima ao julgamento social, tendo 

em vista que a pornografia é vista como uma imoralidade.   

Os estudos mais recentes sobre o tema mostram que os termos Non-consensual 

Intimate Images (NCII) ou Disseminação Não Consensual de Imagens Intimas (DNCII) 

seriam nomenclaturas mais adequadas ao contexto do ato, tendo em vista que focam na 

autonomia e na ideia de consentimento (PADILHA, 2019; FIORIO; ZAGANELLI, 2020), 

pois o encaminhamento de imagens e/ou consentimento para a capitação delas dado a alguém 

dentro de uma relação íntima e de confiança não é estendido para que esse parceiro(a) possa 

compartilhar esse material com outras pessoas (TEFFÉ, 2018; CITRON; FRANKS, 2014). 

O principal objetivo da DNCII é colocar a pessoa exposta em situação constrangedora, 

utilizando-se da sua liberdade sexual para tentar mostrá-la para a sociedade como alguém que 

não é merecedor de respeito. A intenção principal é produzir danos de grandes dimensões para 

a vida privada e social da pessoa exposta (PADILHA, 2019). 

Spencer Sydow e Ana Lara Castro classificam os tipos de NCII da seguinte forma: 

 

1. Conforme a fonte: (a) oriunda da própria vítima, (b) oriunda do parceiro ou da 

parceira sexual, (c) oriunda de terceira pessoa não participante do ato ou (d) de 

captação pública ou (e) de origem ignorada. 

2. Conforme a obtenção do material: (a) consentida ou (b) não consentida. 

3. Conforme a permissão para disseminação do material: (a) de divulgação 
consentida, (b) de divulgação parcialmente consentida ou (c) de divulgação não-

consentida/ de divulgação proibida. 

4. Conforme a motivação da disseminação: (a) por vingança, (b) para humilhação 

da vítima, (c) por vaidade ou fama do divulgador, (d) com o objetivo de chantagem 

ou para obtenção de vantagem ou (e) com o objetivo de lucro (SYDOW; CASTRO, 

2019, p. 41, grifo dos autores). 

 

Diante dessa classificação, podemos constatar que as DNCII podem ser tipificadas de 

diversas formas, demonstrando o motivo da grande dificuldade do poder legislativo e 

judiciário em estabelecer uma definição concreta, elaborar e fazer valer as leis e demais 

documentos normativos que visam proteger a vida privada e também a intimidade dos 

indivíduos no meio eletrônico (DIAS; BORGES; SANTOS, 2020). 

 

2.3 DIREITO PENAL BRASILEIRO E A VINGANÇA PORNOGRÁFICA 

 

O uso incorreto do mundo virtual tem propiciado a prática de ofensas à imagem e à 

honra das pessoas, ocasionando o surgimento de danos emocionais, psicológicos e materiais, 

sendo necessário que o Estado intervenha e adote medidas de proteção aos usuários desse 

mundo virtual. No entanto, lamentavelmente, as legislações não conseguem acompanhar a 
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evolução dessas práticas criminosas com a mesma velocidade do avanço tecnológico 

(LUCCHESI; HERNANDEZ, 2018). 

A conduta de pornografia de vingança, até pouco tempo, era enquadrada nos tipos 

penais que caracterizam os delitos cometidos fora do contexto virtual, de acordo com as 

circunstâncias do caso concreto. Desse modo, alguns julgadores entendiam como delito de 

difamação, por ofender a honra objetiva. Outros diziam que se adequava ao artigo 140 c/c 

141, III, ambos do Código Penal (1940), como injúria praticada, de forma que facilite a 

divulgação do conteúdo íntimo (AZEREDO, 2020).  

O Código Civil (2002) traz, em seus artigos 20 e 21, que “a vida privada da pessoa 

natural é inviolável” e proíbe a “divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a 

publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa” e estabelece o direito à 

indenização, caso os delitos “lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se 

destinarem a fins comerciais”. 

De acordo com as peculiaridades do caso, o delito também se mostra possível de 

aplicação da Lei Maria da Penha (11.340/06), que foi alterada pela Lei no 13.772, em 2018, 

“para reconhecer que a violação da intimidade da mulher configura violência doméstica e 

familiar e para criminalizar o registro não autorizado de conteúdo com cena de nudez ou ato 

sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado”.  

Se a vítima do vazamento for criança ou adolescente, será configurado o delito 

previsto no artigo 241-A, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90):  

 

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:  

 

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. 

 

No ano de 2012, foi aprovada a lei ordinária no 12.737, conhecida popularmente como 

Lei Carolina Dieckmann ou Lei de Crimes Cibernéticos. A lei acrescenta e modifica alguns 

artigos do Código Penal, tipificando os crimes e determinando penas aos atos delituosos. Em 

suma, estabelece pena de detenção e multa para aqueles que invadirem dispositivos 

informáticos alheios, conectado ou não à internet, através da violação da segurança com o 

intuito de “obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou 

tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita” 

(BRASIL,  2012). 
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A legislação brasileira também estabeleceu, por meio da Lei no 12.965/2014 (Marco 

Civil da Internet), “princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil”. 

Entre seus artigos, consta a responsabilização do provedor de internet, que disponibiliza 

conteúdo de imagens, de vídeos e de outros materiais contendo nudez e atos sexuais privados 

de terceiros, que violem a intimidade, sem a autorização dos participantes, não 

indisponibilizando o conteúdo após recebimento de notificação legal.  

Para solucionar as divergências, a conduta passou a ser considerada como crime, 

diante da implementação da Lei nº 13.718/2018, que inseriu novos crimes no texto do Código 

Penal. Dentre eles, foi criada a figura do crime de divulgação de cena de estupro ou de cena 

de sexo ou pornografia: 

 

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.  

 

§2º Não há crime quando o agente pratica as condutas descritas no caput deste artigo 

em publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica com a 

adoção de recurso que impossibilite a identificação da vítima, ressalvada sua prévia 

autorização, caso seja maior de 18 (dezoito) anos. 

 

A Lei nº 13.772, de 19 de dezembro de 2018, também trouxe, em seu texto, alterações 

para o Código Penal, acrescentando ao Título VI, da Parte Especial o Capítulo I- A, que trata 

da exposição da intimidade sexual, dizendo que é considerado como registro não autorizado 

da intimidade sexual: 

 
Art. 216-B. Produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo 

com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem 

autorização dos participantes: 

 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e multa. 

 

Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem realiza montagem em fotografia, 

vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de 
nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. 

 

Somando-se às legislações, vale destacar que a Policia Federal e o Ministério Público, 

em parceria com entidades privadas, criaram o canal Helpline Brasil, um portal sigiloso e 
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gratuito, que oferece orientações individuais para esclarecer dúvidas sobre segurança na 

Internet (SAFERNET, 2020c). 

Em suma, percebe-se que os poderes legislativo e judiciário brasileiro têm ciência da 

necessidade e da importância de se acompanhar os crimes virtuais e, de forma mais 

específica, os de disseminação não consensual de imagens intimas, por se tratar de um meio 

que está em constante mudança e que tem impactado, de forma prejudicial, a intimidade dos 

grupos mais vulneráveis como as mulheres e as crianças. Cabe salientar que existem diversos 

conflitos existentes que devem ainda ser discutidos para melhorar a punição e a efetividade 

das normas, em relação ao crime de revenge porn (DIAS; BORGES; SANTOS, 2020). 

 

2.4 CASOS DE REVENG PORN NO BRASIL 

 

No Brasil, embora ainda pouco notificados, não são raros os casos de Revenge Porn e 

alguns ganharam notoriedade nacional, dada a amplitude de suas divulgações e das 

consequências drásticas em que resultaram (CAVALCANTE; LELIS, 2016).  

No início dos anos 2000, as imagens de sexo feitas em uma festa de acadêmicos da 

Fundação Getúlio Vargas foram compartilhadas na Internet, sem autorização, gerando 

diversos constrangimentos, principalmente para as universitárias. Em 2006, houve o caso da 

modelo Daniella Cicarelli, que foi filmada tendo relações sexuais com o namorado em uma 

praia na Espanha e o vídeo foi divulgado em sites e viralizou (VALENTE; et al., 2016).  

No ano de 2005, a jornalista, apresentadora e colunista social, da cidade de Maringá 

(PR), Rose Leonel, foi vítima de DNCII, realizada por Eduardo Gonçalves Dias, seu ex-

parceiro. Eduardo enviou, a mais de 15 mil destinatários (colegas de trabalho, familiares e 

conhecidos), e-mails com fotos íntimas e montagens feitas com imagens pornográficas, em 

que inseriu digitalmente o rosto da jornalista, além de fornecer os dados pessoais dela, como 

telefones pessoais, do trabalho e, até mesmo, dos filhos, que eram adolescentes na época. A 

vítima passou a receber dezenas de ligações de homens do Brasil inteiro para assediá-la e 

ridicularizá-la. Após anos de processos judiciais e de enfrentamento das consequências 

geradas pela disseminação do conteúdo, Rose criou a ONG Marias da Internet, que 

disponibiliza profissionais especializados em crimes virtuais como advogados, peritos digitais 

e psicólogos para auxiliar as vítimas da pornografia de vingança (BUZZI, 2015).  

Em 2013, a mídia reportou amplamente os casos de duas adolescentes que cometeram 

suicídio após terem vídeos íntimos divulgados por seus ex-namorados nas redes sociais. Uma, 

tinha 16 anos e teve fotos em que aparecia com os seios à mostra, divulgadas por um ex-
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parceiro que obteve as imagens durante uma conversa de vídeo com a vítima (REDAÇAO 

PROTAGONISMO, 2013). A outra tinha 17 anos e cometeu suicídio depois que circulou na 

internet um vídeo com imagens de uma relação sexual entre ela, um garoto e outra 

adolescente (BUZZI, 2015; GOMES, 2014).  

Nesse mesmo ano, o caso de Francyelle dos Santos Pires ganhou repercussão, após ter 

sua intimidade exposta através de um vídeo com cenas intimas enviado a amigos por seu ex-

namorado. Sua imagem, juntamente com um gesto que fazia no vídeo, viralizaram em memes 

nas redes sociais. Como resultado, a jovem teve que mudar seu visual e se afastar do trabalho, 

além disso, foi alvo de muitos xingamentos e de propostas de prostituição, além de toda 

importunação através das redes sociais. No entanto, diversas páginas de apoio a ela foram 

criadas, onde muitas mulheres relataram ter passado pelo mesmo constrangimento (BUZZI, 

2015; GOMES, 2014; VALENTE; et al., 2016).  

Em 2013, Thamiris Sato teve sua privacidade exposta por um ex-namorado no 

Facebook por diversas vezes. Posteriormente,  o problema se tornou ainda maior, pois 

diversas fotos dela estavam disponíveis para download completo, além de circularem em 

blogs de pornografia e no Whatsapp. A estudante passou a receber diversas mensagens 

indesejadas diariamente, mas como resposta a todas as mensagens, ela se pronunciou, através 

da mesma rede social, esclarecendo o ocorrido (GOMES, 2014).   

Um estudo realizado em 2018, intitulado “Projeto Vazou”, pesquisou o vazamento não 

consentido de imagens intimas no Brasil. O projeto destacou a falta de informações oficiais e 

confiáveis, a respeito desse tipo de crime, sugerindo que as vítimas não denunciam por 

vergonha de se expor, por acreditarem que são culpadas ou por não perceberem a exposição 

como uma violência. Das 141 vítimas que responderam ao questionário, 84% eram mulheres e 

81% disseram saber quem compartilhou os arquivos. A pesquisa destacou que os principais 

resultados gerados às vítimas são ansiedade, isolamento social, depressão, transtorno de 

estresse pós-traumático, pensamentos suicidas, automutilação, entre outros. Cerca de 40% das 

vítimas disseram ainda não terem se recuperado do incidente, enquanto as demais estão 

recebendo algum tipo de tratamento. A maior parte dos casos não tiverem investigação 

policial ou processo judicial (GECC, 2018).  

Analisando os dados apresentados pode-se verificar que, devido à reminiscência da 

internet e à possibilidade de reprodução infinita da informação, as vítimas vivenciam as 

consequências da violência dirigida a elas, sem poder fazer nada para controlar a situação. 

Experimentam momentos de medo, stresse, humilhação, constrangimento, perseguição, 

agressão, vergonha, depressão, abandono, entre outros que causaram sofrimento psicológico e 
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geraram consequências para a vida toda, sendo praticamente impossível que a vítima retome a 

sua rotina anterior ao delito (RODRIGUES, 2018; SILVA; PINHEIRO, 2017; SILVA; 

SOUZA, 2020). 

 

 

3 CONCLUSÃO 

 

Atendendo ao objetivo principal do estudo, destaca-se que a prática denominada 

pornografia de vingança tem se tornado cada vez mais frequente, devido ao crescente 

desenvolvimento das tecnologias e das relações interpessoais desenvolvidas através das redes 

sociais. O novo formato de relacionamento tem incentivado a maior exposição do corpo e a 

prática do “sexting” que gera conteúdos propícios a pratica de vingança pornográfica. 

 No que concerne a essa divulgação não consentida de imagens intimas, a legislação se 

mostra esparsa e o tratamento jurídico ainda insuficiente para dar apoio e segurança às 

vítimas. Durante muito tempo, a jurisprudência decidiu os casos de revenge porn por meio de 

analogias, normalmente, utilizando-se da disciplina relacionada aos crimes contra a honra. 

Atualmente, existem leis que limitam o uso da internet e das redes sociais e penalizam as 

práticas que violem a intimidade, a privacidade, a imagem e a honra das pessoas, no entanto 

ainda são insuficientes para restringir à disseminação de conteúdos impróprios.  

Os casos de vingança pornográfica são pouco notificados, considerando que muitas 

vítimas se sentem envergonhadas e culpadas por estarem passando por tal situação e não 

realizam a denúncia. Os casos conhecidos são aqueles que tiveram maior repercussão nas 

mídias.  

Quanto aos mecanismos sociais disponíveis para auxiliar as vítimas, é importante 

salientar que, além do Poder Judiciário, do Ministério Público e das Polícias Militar e Civil, o 

Brasil conta com o trabalho das Organizações não Governamentais, que têm desempenhado 

um papel importantíssimo no combate, na proteção e no auxílio das vítimas, pois os danos 

causados são de grande relevância.  

Conclui-se que, mesmo com os recentes avanços na legislação brasileira em relação 

aos crimes virtuais e, em especial, ao de disseminação não consensual de imagens intimas 

inserido somente há dois anos no Código Penal, ainda existem falhas na proteção aos usuários 

da rede e na conscientização a respeito do uso adequado das tecnologias.  

Destaca-se a necessidade do desenvolvimento de ações de educação para o uso 

adequado da internet e de suas funcionalidades, reduzindo a vulnerabilidade dos usuários e 
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tornando-a mais segura. Vale salientar a importância de mais estudos e pesquisas com as 

vítimas e também com os agressores, a fim de conhecer, de forma mais detalhada, qual é o 

perfil desses indivíduos e os motivos que os levam a cometer tal ato.  
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