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RESUMO 

 

O presente trabalho propõe uma introdução, por meio do método dedutivo, às novas 

tecnologias e seus impactos, sejam estes positivos ou negativos. Tais tecnologias, surgidas 

com o advento da Internet, trouxeram inúmeros avanços para o planeta, mas, também 

retrocessos. É o caso do crime de vingança pornográfica, no qual uma pessoa previamente 

íntima da vítima, utilizando-se da internet, publica imagens, vídeos e até mesmo áudios 

íntimos desta. Os dados podem remeter a cenas de sexo, nudez ou pornografia e o dano 

causado à privacidade da vítima é irreversível, visto que a velocidade de compartilhamento 

de dados na rede é imensurável. A promulgação da Lei 13.718/2018 promoveu uma maior 

conscientização da sociedade e uma maior efetividade na proteção da vítima, o que 

possibilita a diminuição de crimes desse escopo. 

 

Palavras-chave: Vingança Pornográfica. Lei. Aplicabilidade. 

 

 

LAW 13.718: THE NEW PROTECTION IN THE FELONY OF REVENGE PORN 

 

ABSTRACT 
 

The present paper will provide, through the deductive method, an introduction concerning the 

technological innovations and their consequential impacts - positive or negative - on the earth. 

These novelties were introduced by the advance of the internet and brought a lot of progress, but 

also setbacks: the revenge porn, for example.  The concept of revenge porn revolves around the 

act of sending intimate photos, sex videos or audios that expose the victim on the internet. The 

damage of this act is irreversible, once it spoils the individual's privacy.  Also, the great danger 

regarding this crime is the velocity in which the harmful data can be shared on the internet. The 

promulgation of the 13.718/2018 law aroused the consciousness of the society, promoting, 

consequently, better means of protection to the victim, together with the possible decrement of 

crimes from this scope. 

 

Keywords: Revenge porn. Law. Applicability. 
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 INTRODUÇÃO  

 

Há que se falar nos benefícios da tecnologia para a humanidade, e os grandes avanços 

que sofremos nas últimas décadas. E uma das tecnologias que veio para mudar totalmente o 

rumo do planeta e o modo em que todos vivemos foi a “internet”, onde milhares de 

pessoas estão conectadas por uma rede mundial de computadores e 

recebem informações globais em tempo real. Eis que surgiram também 

algumas desvantagens, como a vingança pornográfica, do inglês “revenge porn”, que será 

apresentado neste artigo, desde seus primeiros casos até os mais recentes. Também será 

tratado como funciona este crime e quais os danos que podem causar. 

Resta inegável, portanto, que a pornografia de vingança é um assunto novo, no qual 

vem ganhando bastante repercussão e apoio em vista do dano em que causa, pensando nisto, 

será abordada uma análise da nova Lei e se a sua penalidade é justa, perante todo o dano em 

que pode ser causada a uma pessoa, não se falando apenas do dano moral, no qual na maioria 

das vezes é irreversível, tendo casos de graves depressões e isolamento, mas do patrimonial 

também, visto que as maiorias das pessoas a sofrerem desse crime se isolam do mundo, 

podendo pedir demissão de seus trabalhos, fecharem suas empresas, perderem contratos por 

serem exposto (a).  

Utilizando-se no caso, do método dedutivo que através de analises teóricas e 

legislativas, se busca uma conclusão pertinente ao tema, este artigo será escrito. 

 

 NOVAS TECNOLOGIAS E O IMPACTO SOBRE A SOCIEDADE 

 

A globalização, o desenvolvimento econômico e principalmente o tecnológico 

moldaram a nossa sociedade de um jeito que nunca se viu antes. Em pouco tempo o mundo se 

aproximou, pessoas do outro lado do globo conseguem se comunicar em tempo real, a internet 

retirou a distância e redesenhou as relações interpessoais, mudando a forma de comunicação. 

Com as novas tecnologias, vieram inúmeros benefícios em todas as áreas, desde a área 

empresarial, saúde e até o direito se transformou. Segue abaixo algumas empresas que com a 

tecnologia dominam seu mercado em nível mundial: 

- Facebook é a maior empresa de mídia do mundo sem precisar produzir nenhum 

conteúdo, no qual os usuários produzem o conteúdo, sendo este uma rede social, e a empresa 
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gera a receita proveniente de publicidade, que incluem também banners e grupos 

patrocinados; 

- Skype é um software que permite chamada de voz, vídeo e mensagem, através da 

internet. Sendo a maior empresa de comunicação do mundo sem ter nenhuma estrutura de 

telefonia própria; 

- Ali Express é o maior varejista do Mundo, porém não tem nenhum produto 

estocado. O site em questão, funciona como um “mercado”, aonde de um lado os lojistas 

anunciam seus produtos e do outro os consumidores buscam por meio dos mecanismos do site 

o produto que desejam adquirirem, tudo via Internet. O site “apenas” faz a ponte entre o 

consumidor e o lojista.; 

- Netflix é a maior rede de TV do mundo sem precisar fazer propaganda, visto que, se 

cobra mensalmente um valor dos usuários, não havendo, portanto, a necessidade de intervalos 

comerciais. É o maior cinema do mundo sem ter nenhuma sala, pois os usuários podem 

assistir em qualquer lugar e em vários dispositivos (Notebooks, SmartPhones, Computadores, 

Tablets), por meio da tecnologia de Streaming1, que torna esse serviço rápido. Os serviços da 

Netflix no Brasil custam a partir de R$19,90; 

- Airbnb é a maior rede de hospedagem do mundo sem precisar ter nenhum imóvel, 

por meio da Internet, a empresa permite que pessoas anunciem, reservem e aluguem imóveis 

entre si, sendo estes de pessoas “normais” (físicas) e não empresas especializadas em 

acomodação, como hotéis e pousadas; 

- Uber é a maior empresa de "taxis" do mundo sem ter nenhum carro, por meio de um 

aplicativo a pessoa pode “chamar” por um motorista, baseada em sua localização. A Uber 

utiliza os motoristas “parceiros” da empresa, que podem ser qualquer um, desde que se 

habilite nos testes da empresa e desde que esteja regular com as normas do trânsito do país. 

Utiliza o serviço semelhante ao de “taxi”, porem com um custo muito abaixo, está presente 

em aproximadamente 65 países e mais de 600 cidades; 

- Wikipedia é a maior enciclopédia do mundo sem publicar um único livro, sendo 

possível isto pela maneira em que é escrita, sendo colaborativa. Qualquer um com acesso à 

Internet, pode editar os artigos, estando disponível em mais de 200 idiomas; 

- LinkedIn é uma rede social com o intuito de uso profissional, o perfil seria um 

currículo on-line em que estaria disponível entre seus amigos e amigos destes, estando todos 

conectados e qualquer um que se interessar por seu “currículo” pode entrar em contato. Sendo 

                                                           
1 Envia informações de multimídia, através de compartilhamento de dados, utilizando especialmente a Internet. 
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a maior empresa de recrutamento do mundo sem ter nenhum head hunter e nenhum escritório 

de RH, apenas entre os próprios usuários conectados; 

- WordPress é uma plataforma de publicação aonde qualquer pessoa, mesmo sem 

conhecimentos consiga formar um site, publicar nele e mantê-lo atualizado. Além disto, a 

comunidade desta plataforma é bastante contributiva, compartilham entre si conteúdo e até 

mesmo tiram dúvidas de outros membros, sendo hoje em dia a maior plataforma de sites e 

blogs do mundo sem ter nenhuma agência; 

- PayPal é um serviço de pagamento online, aonde as pessoas não precisam informar 

dados bancários e número do cartão de credito, podendo utilizar computadores, celulares e 

tablets para efetuar suas compras, funciona como uma carteira digital, o usuário apenas 

informa o e-mail e a senha do serviço e em poucos segundos efetua a compra. Hoje em dia é o 

maior intermediador de pagamentos do mundo sem precisar ter nenhuma agência bancária ou 

caixa eletrônico, apenas utilizando a internet; 

- O E-mail substituiu a correspondência sem usar nenhuma folha de papel, sendo uma 

ferramenta que permite enviar e receber mensagens, arquivos e outros pela internet, não 

dependendo da presença dos interlocutores, as mensagens são enviadas quase que 

instantaneamente. Em tese, é o correio postal de antigamente, porém, tecnológico e muito 

mais rápido, pois as cartas antigamente poderiam demorar meses para chegar em sua 

destinação; 

- O Google é uma empresa multinacional, que começou como mecanismo de busca e 

hoje em dia incorpora vários seguimentos de tecnologia, valendo mais que todas as empresas 

listadas na bolsa de valores brasileira juntas, sendo sua fonte principal organizar resultados de 

buscas;  

- O WhatsApp é um aplicativo aonde o usuário conectado a Internet, pode enviar 

mensagens de texto e de áudio, além de enviar fotos, vídeos e documentos, sendo responsável 

pelo desligamento de quase 2 milhões de linhas de celulares até o fim de 2016 no Brasil. 

2(Fonte: ANATEL, 2015). 

Sem contar nos avanços com a saúde, o uso do Big Data, possibilita que o setor se 

beneficie com toda sua funcionalidade e aplicação, permitindo que os profissionais se 

mantenham sempre atualizados, isso pode ser aplicado para identificação de doenças e 

promover um tratamento preventivo, comparando dados de outros pacientes em esfera global. 

                                                           
2 http://www.anatel.gov.br/dados/destaque-1/271-destaque-stfc. Acesso em 10 de novembro de 2018 

http://www.anatel.gov.br/dados/destaque-1/271-destaque-stfc
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Não se pode descartar também, os avanços nos métodos de imagem, trazendo um 

diagnóstico mais preciso, exames que antes podiam ser invasivos, dificilmente causam um 

incomodo, graças a um avanço na tecnologia em áreas como a medicina nuclear. Hoje em dia, 

pessoas que perderam seus membros podem ter uma prótese em seu lugar e ter uma vida 

normal, ser reintegrado na sociedade, ter sua dignidade devolvida e até praticarem esportes 

em nível olímpico, um exemplo disto são as paraolimpíadas, aonde atletas portadores de 

deficiência física ou sensorial competem em modalidades desportivas adaptadas. 

No ramo do direito, houveram muitas modificações, principalmente no direito 

processual, com o advento do Projudi3 se tem a possibilidade de o processo ser integralmente 

tramitado sob via eletrônica, desde seu acompanhamento até os devidos protocolamentos de 

petição. Quanto as citações e intimações no direito processual, estas sofreram transformações 

nos últimos anos, devido aos aplicativos de comunicação, sendo utilizados em várias 

Comarcas os aplicativos como o WhatsApp, E-mail e outros, para intimação/citação. 

Outro setor que sofreu com as mudanças foi o do Direito do Trabalho, com a 

automação das empresas e com a busca incessante de aumentar os lucros e diminuir o custo, 

chegaria o momento em que esta seria incorporada. 

“A tecnologia molda a economia, e a economia molda a sociedade. É um processo 

complexo — quando você combina tecnologia, economia e natureza humana, obtém um 

monte de variáveis. Mas tem uma lógica inexorável, mesmo que a gente só consiga rastreá-la 

em retrospectiva. Como indivíduos, podemos questionar o imperativo tecnológico e até nos 

contrapor a ele. Mas esses serão sempre atos isolados e, em última instância, fúteis. Em uma 

sociedade governada por considerações econômicas, o imperativo tecnológico é exatamente 

isso: um imperativo. A opção pessoal tem pouco a ver com ele. ”4 

Desde os armazenamentos digitais que poupam o gasto que haveria com o papel, 

teleconferências que não necessitam mais o deslocamento até determinado local, cortando os 

gastos de telefonia utilizando serviços como o VoIP5 e até o teletrabalho6, onde o trabalhador 

fica em casa, porem segue árduas metas e não se tem um controle de jornada, perdendo assim 

a necessidade de manter mensalmente um espaço físico para a empresa, ou seja, os custos das 

                                                           
3 Processo Judicial Digital, é um software de processo eletrônico mantido pelo Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ)  
4 CARR, Nicholas, A grande mudança: reconectando o mundo, de Thomas Edison ao google, p. 29 
5 Voip é a tecnologia que permite fazer e receber ligações usando uma conexão com a internet. Simples assim. A 

qualquer momento, em qualquer lugar do mundo, onde você estiver conectado à internet, você será capaz de 

fazer e receber ligações de forma fácil e barata. 
6 O art. 75-B a CLT passa a considerar como teletrabalho “a prestação de serviços preponderantemente fora das 

dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua 

natureza, não se constituam como trabalho externo” 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Software
https://pt.wikipedia.org/wiki/Processo_eletr%C3%B4nico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_Nacional_de_Justi%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_Nacional_de_Justi%C3%A7a
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empresas decaem. Com o advento da tecnologia, podem se listar vários pontos positivos, 

porém, para o empregado o mercado de trabalho se torna cada vez mais hostil e pode se 

encontrar perdido em meio a tantas mudanças. 

 

2 REVENGE PORN 

 

O fenômeno social conhecido como revenge porn ou, de acordo com a expressão mais 

utilizada no país, Pornografia de Vingança, trata-se do ato de 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 sexo, nudez ou 

pornografia, sem o consentimento da vítima. 

É interessante ressaltar que, na maior parte dos casos, o material é produzido com o 

consentimento da vítima, possuindo algum tipo de relação íntima ou afetiva com o autor. 

Nesse sentido, percebe-se que o autor da conduta se vale desse vínculo de confiança 

construído entre as partes para se ter acesso aos referidos materiais.  

“Para a configuração do revenge porn, a saber: a) o delito deve ser praticado sem a 

exigência de qualquer vantagem, pois, nesse caso, deveria ser analisado sob o crivo da 

extorsão; b) é necessário que o agente ativo tenha relações íntimas, ou as tenha tido, com a 

vítima – namorado, cônjuge, companheiro, etc.; c) a posse do conteúdo deve ter ocorrido no 

âmbito dessa relação. Presentes esses três elementos, é descaracterizada qualquer outra forma 

de pornografia não consensual restando apenas o enquadramento no revenge porn.”7 

 

Vale destacar que a maiorias dos casos relatados de Revenge Porn, os casais, possuem 

uma ligação intima muito forte.  

Se aproveitando desta ligação, começam a externar suas vontades de se sentirem 

cobiçados por seu parceiro à distância, podendo como já foi dito, ser por livre espontânea 

vontade (maioria das vezes) ou até mesmo por uma pressão psicológica do parceiro, não se 

exigindo nenhuma vantagem, é claro, pois isto descaracterizaria o crime. 

No entanto, como nem todo relacionamento afetivo é “para sempre”, pode ser que um 

dia o casal se separe. Um dos parceiros, indignado com a situação, tem em posse o material 

íntimo adquirido durante a relação, e se valendo deste material, o utiliza para denegrir a 

                                                           
7 PEREIRA, Ítalo Augusto Camargos. Criminalização do revenge porn. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XX, n. 

159, abr 2017. 
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imagem do ex-parceiro em um tipo de vingança, porque visa única e exclusivamente atingir a 

integridade psicológica do ex-companheiro ou ex-companheira.  

É com base nessa vingança que a vítima desse ato covarde, principalmente as 

mulheres, chega a se suicidar, mudar-se de cidade, ser demitida ou transferida do emprego ao 

qual presta seu trabalho, além de “ficar queimada”, isto é, com a imagem denegrida, 

dilapidada, perante toda a sociedade machista que vige não só no Brasil, mas em muitas partes 

do mundo. 

 

3 CASOS 

 

Os primeiros casos de pornografia de vingança aparentemente são bem mais antigos 

que se possam imaginar, eis o porquê de muitas pessoas utilizarem também o termo “revenge 

porn”, mais popular entre todos, pois os primeiros casos registrados são Norte Americanos. 

De acordo com o jornal americano New York – News e Politics8 datam 1980, aonde: 

Uma revista masculina da época (1980) chamada “Hustler’s’’, fundada pelo editor 

Larry Flynt, lançou uma campanha que ficaria conhecida como “Beayur Hunt”. A revista, 

convocou seus leitores para enviarem fotos intimas das suas companheiras, para serem 

divulgadas. A campanha gerou um grande transtorno para as mulheres expostas, visto que, 

uma grande parcela não havia concordado com a exposição, no caso seus rostos e informações 

pessoais. Muitas das vítimas desta revista, entraram com ações a fim de obter reparação 

perante aos danos causados pela divulgação de suas imagens sem autorização. 

Nos anos 2000, um pesquisador italiano identificou um novo gênero de pornografia 

chamado “realcore phornography” – as fotos e vídeos eram de ex-namoradas inicialmente 

postadas em grupos da UseNet9. 

Em 2008, foi a hora do site pornográfico XTube declarar que começaria a postar 

semanalmente, de duas a três vezes por semana conteúdo sobre o “revenge porn”. 

Vários sites também começaram a colocar o gênero em suas cartilhas, oferecendo 

vídeos “reais” para as pessoas que acessam. Hoje em dia existe um mercado em cima deste 

assunto que pode render milhões, alguns exemplos de sites que se utilizam desse gênero são o 

realexgirlfriends.com e iknowthatgirl.com, aonde o usuário deve se cadastrar para receber até 

três (3) vídeos por semana e a parcela correspondente a um  mês de acesso pode chegar a mais 

de R$100,00 (cem reais). 

                                                           
8 http://nymag.com/news/features/sex/revenge-porn-2013-7/. Acesso em 22 de outubro de 2018 
9 Usenet refere-se a uma rede não centralizada de compartilhamento de informações anterior a internet 

http://realexgirlfriends.com/
http://iknowthatgirl.com/
http://nymag.com/news/features/sex/revenge-porn-2013-7/
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No Brasil, não há registros sobre o primeiro caso de pornografia de vingança, porém, 

um caso que se tornou público e foi muito comentado no país ocorreu no ano de 2006, a 

vítima foi a jornalista maringaense Rose Leonel.  

A jornalista paranaense Rose Leonel teve fotos íntimas vendidas pelo então marido, 

depois que ameaçou se separar dele. O homem, que já foi condenado pela justiça a indenizá-

la, foi além; segundo Rose, ele se passou por ela e, por meio de e-mails enviados para amigos 

e contatos profissionais, fez parecer que ela se oferecia como prostituta, o marido na época fez 

o crime por atos, e a cada semana enviava novos e-mails, chegando a alcançar mais de 15 mil 

e-mails. Pagou para sites de pornografia divulgarem as imagens e até mesmo a colocou à 

venda em um site de compra, as imagens rodaram o Brasil inteiro e por outros países como 

Holanda, Portugal, Estados Unidos, Espanha e Alemanha. Também enviou suas fotos e as 

gravou em Cd’s e distribuiu nos principais condomínios residenciais e comércios da cidade. 

Rose enfrentou sérios problemas profissionais, psicológicos e também com os filhos, chegou 

a ser demitida do jornal em que trabalhava, e enviou o filho para morar no exterior por medo 

de acontecer alguma tragédia.10. 

Em 2013, Leonel fundou a ONG Marias da Internet11, que se dedica a orientação 

jurídica e apoio psicológico a mulheres em situações semelhantes. 

Um dos casos que teve repercussão a nível mundial, foi o da Tiziana Cantone, uma 

Italiana, residente de Nápoles. Em abril de 2015, ela enviou pelo WhatsApp uma série de 

vídeos íntimos para cinco pessoas, entre elas o namorado, com quem tinha um relacionamento 

tumultuado. Nas imagens, Tiziana tinha relações sexuais com diferentes parceiros. 

"Ela era linda, mas frágil", diz Teresa Petrosino, sua amiga durante 15 anos. "Estava 

com as pessoas erradas na hora errada."12 

Os vídeos foram rapidamente compartilhados e publicados em páginas de conteúdo 

adulto. E o que ficou marcado nos vídeos e que acabou se tornando um vídeo viral13 pela 

internet, foram pelas únicas frases ditas no vídeo. 

"Você está fazendo um vídeo?", perguntava para o homem que segurava a câmera. 

"Bravo!" 

                                                           
10 https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/minhahistoria/2017/05/1885458-crime-na-internet-e-

ferida-aberta-diz-mae-sobre-fotos-nuas-vazadas-pelo-ex.shtml acesso em 22 de outubro de 2018 
11  
12 
13 Um vídeo viral não é necessariamente criado para ser, mas acaba reunindo padrões que envolvem os 

espectadores e influenciam o compartilhamento na rede. Graças a esses aspetos alcançam uma grande 

popularidade, podendo atingir milhares de pessoas em um curto período de tempo.  

https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/minhahistoria/2017/05/1885458-crime-na-internet-e-ferida-aberta-diz-mae-sobre-fotos-nuas-vazadas-pelo-ex.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/minhahistoria/2017/05/1885458-crime-na-internet-e-ferida-aberta-diz-mae-sobre-fotos-nuas-vazadas-pelo-ex.shtml
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Tais palavras sugeriram uma mulher desinibida, que gostava de ser filmada durante o 

sexo. Por acaso, também pareciam dar permissão para que as pessoas vissem o vídeo sem 

restrições: se ela estava tão feliz em ser filmada, não se importaria de ser vista. Mas os 

italianos fizeram mais do que assistir ao vídeo: transformaram as palavras de Tiziana em 

meme14. Fotos dela com as frases inundaram páginas de humor na internet e estamparam 

camisetas. Ninguém se preocupou em saber o que ela poderia estar sentindo, afinal Tiziana 

parecia bastante satisfeita nas imagens. O que acontece é que a vida virtual é diferente da vida 

real, porém, os danos por ações no mundo virtual podem recair sobre o real, estão em uma 

linha tênue, foi o caso. Após sentir a repercussão, resolveu levar o caso a justiça, alegando 

que não havia o consentimento para se compartilhar as filmagens. Mas, neste momento já não 

conseguia levar uma vida normal, não saia de casa com medo de ser reconhecida. 

"Em algum momento, entendeu que o caso nunca seria resolvido; que seu futuro 

marido, seus futuros filhos, poderiam achar os vídeos, que eles nunca iriam desaparecer, 

explica Teresa (Mãe).’’ 

Em setembro de 2016, um tribunal de Nápoles determinou que os vídeos íntimos 

fossem retirados de sites e de mecanismos de busca, mas a corte também exigiu de Tiziane a 

quantia de 20 mil euros de custas. No dia 13 de setembro de 2016, Tiziane se suicidou. Os 

vídeos não podem mais ser localizados pelos principais mecanismos de busca da internet, mas 

ainda existem. O caso teve muita repercussão e pronunciamento de políticos, porem nenhum 

soube especificar o que o governo italiano faria a respeito. Para a mãe de Tiziane, a vida agora 

se resume a lutar para defender o nome da filha e evitar que outras mulheres tenham o mesmo 

destino. 

"Espero que o nome Tiziana Cantone, em vez de representar deboche, possa salvar a 

vida de outras mulheres. Quero que isso aconteça. Quero que ela salve outras pessoas", afirma 

Maria Teresa. 

 

4 A PROTEÇÃO DA LEI 13.718/18 

 

É importante salientar a responsabilidade em que o Estado se esbarra, pois, na 

Constituição Federal em seu artigo Art. 5º, inciso X. 

                                                           
14 A ideia de meme pode ser uma ideia ou conceito, que se difundi através da web rapidamente. O Meme pode 

ser uma frase, link, vídeo, site, imagem entre outros, os quais se espalham por intermédio de e-mails, blogs, 

sites de notícia, redes sociais e demais fontes de informação, podendo se tornar conteúdos virais. 
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 ‘’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”15 

É explicito que cabe ao Estado trazer a segurança para seus cidadãos em todos os 

meios, visto que a intimidade das vítimas nesse caso, são completamente violadas. 

“...havendo violação da intimidade sexual e da privacidade de uma mulher, é certo que 

haverá afetação da sua paz. Considerando que a exposição pode ser feita, em tempos atuais, 

por meio da rede mundial de computadores, o tempo não aparece como fator positivo para 

que a exposição seja esquecida, para que permaneça no passado de quem teve seus direitos à 

intimidade e privacidade violados. E sendo incalculável o dano à pessoa, deve-se esperar que 

o Estado promova uma proteção mais eficaz a tais direitos fundamentais, reprimindo os atos 

de violação com atenção à proporcionalidade do dano e da perda da paz”16 

Desta forma, os casos de pornografia de vingança no Brasil já se esbarraram em 

mecanismos insuficientes para serem solucionados: tentativa de enquadramento nos crimes 

contra a honra (previstos no próprio Código Penal), como difamação ou injúria; utilização da 

Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), que classifica a violência psicológica como um dos 

tipos de agressão à mulher; disposição da Lei Carolina Dieckmann (Lei 12.737/2012), quando 

se trata da instalação de vírus, ou invasão dolosa aos arquivos pessoais de outrem; tentativa de 

enquadramento no tipo penal da Ameaça, quando o ex-companheiro ou ex-companheira 

ameaça soltar fotos íntimas, caso a pessoa não obedeça ao seu comando; ou ainda o ECA 

(Estatuto da Criança e do Adolescente), que trata da proibição expressa de divulgação de 

materiais de pornografia infantil, que abrange adolescentes até 17 anos.  

Até que, no dia 24 (vinte e quatro) de Setembro de 2018, foi sancionada a Lei Número 

13.718, aonde tipifica e criminaliza a vingança pornográfica:  

  

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.   

                                                           
15 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm 
16 GUIMARÃES, Barbara Linhares; DRESCH, Márcia Leardini. Violação dos direitos à intimidade e à 

privacidade como formas de violência de gênero 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art218c
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Aumento de pena   

§ 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.  

 

Logicamente que esta Lei não acabara com os casos de Vingança pornográfica no 

Brasil, mas é um bom começo para diminui-los, retirando as lacunas da Lei que podem vir a 

se materializar em verdadeiros “buracos negros” jurídicos, esfinges indecifráveis, que trazem 

ao mesmo tempo insegurança para os cidadãos e desafios incontornáveis aos tribunais e 

bancas de advocacia17, essa tipificação trará uma justiça que antes não seria alcançada as 

vítimas. 

Com a ajuda de Organizações Não Governamentais como a Safer Net18 que busca 

defender, promover e conscientizar sobre os direitos humanos na internet, que tem parcerias 

com a PFDC19, MPF20,Unicef21, Secretaria de Direitos Humanos, CNPG22 e outros. Isso só 

demonstra que há pessoas que lutam contra essa barbárie de crime e que o nosso Governo não 

está de mãos atadas, com o passar do tempo a justiça será feita e as pessoas que 

sofreram/sofrem desse crime serão todas protegidas.  

 

5 CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, é perceptível que a Internet está incorporada em quase tudo na 

sociedade atual e não há uma maneira de se abdicar dela, porem também não podemos deixar 

que pessoas sofram diante do mau uso de alguns, visto isto, com o advento da Lei 13.718/18 

que passará a levar um julgamento aos casos desse fenômeno, não há garantia que os casos 

venham a diminuir, ou até mesmo cessar, porem isso mostra que o Estado está preocupado em 

defender seus cidadãos, cumprindo sua função de proteção e dando esperança a aqueles que 

foram injustiçados a terem justiça um dia.  

 

 

 

                                                           
17 https://www.conjur.com.br/2013-set-25/luiz-gois-buracos-negros-juridicos-trazem-desafios-bancas 
18 https://new.safernet.org.br/ 
19 Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão 
20 Ministério Público Federal 
21 Fundo das Nações Unidas para a Infância 
22 Conselho Nacional de Procuradores-Gerais 
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