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RESUMO 
 
 
 
 

O presente trabalho pretende abordar como surgiu a pornografia de vingança, os casos 

que ficaram conhecidos e como punir o agressor mesmo com a lei tão amena em relação a esse 

crime. As relações de afeto entre os casais são baseadas na confiança, fidelidade e, 

especialmente a boa-fé, por isso muitos momentos de intimidade são registrados por fotos e 

vídeos. Quando estes casais terminam suas relações, alguns destes não conseguem aceitar o 

fato, então, com o sentimento de vingança, tornam os vídeos ou imagens públicos com o intuito 

de difamar e humilhar seu ex-parceiro. As vítimas passam por humilhações, que as deixam 

vulneráveis psicologicamente, em sua vida social e profissional. Atualmente, a conduta não 

encontra tipificação penal, sendo objeto apenas de projetos de Lei como por exemplo o Projeto 

nº 5.555/2013 e o 6.630/2013, contudo, a necessidade de intervenção do Estado no sentido de 

tipificar criminalmente tais condutas é urgente haja vista a reiterada ocorrência que a cada dia 

passa a ser mais frequentes no território brasileiro. 

 

Palavras-chave: pornografia de vingança, difamação, criminalização.  



 
 

ABSTRACT 
 
 
 
 

The present work shows how did the pornography of revenge, The cases that were 

known and can punish the aggressor even with the law as mild in relation to this crime. The 

relations of affection between couples are based on trust, loyalty and especially the good faith, 

so many moments of intimacy are registered for photos and videos. When these couples 

terminate their relations, some of these cannot accept the fact, then, with the feeling of revenge, 

make the videos or public images with the aim to slander and humiliate their ex-partner. The 

victims are replaced by humiliation, leaving the vulnerable psychologically, in their social and 

professional life. Currently, the conduct does not find typical adequacy in criminal law, the 

State must intervene, with the aim of categorising this crime, which will allow the appropriate 

punishment to the offender. 
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INTRODUÇÃO 

 

A pornografia de vingança consiste basicamente na pratica intencional de espalhar 

fotos ou vídeos íntimos de uma pessoa com o objetivo de difamar, oprimir e envergonhar 

a vitima.  

A metodologia utilizada para realização da presente pesquisa foi a bibliográfica 

expositiva, tendo por base autores como Damásio de Jesus, Guilherme de Souza Nucci e 

Vitória de Macedo Buzzi, sendo dividida em três etapas, pesquisa, desenvolvimento e 

digitação. 

O primeiro capítulo direcionar-se-á se ao estudo do conceito de crime e suas 

variantes formas. O segundo capítulo, pautará especificamente nos crimes informáticos, 

avaliando suas formas de ocorrência e os seus reflexos no dia-a-dia. O terceiro capítulo 

da pesquisa se destinará unicamente ao tema objeto de estudo, qual seja, Pornografia de 

Vingança, promovendo sua classificação, contexto histórico e abordando questões quanto 

à sua previsão legal. 

Ante a ocorrência cada vez mais difundida e utilizada de se expor a vida íntima e 

sexual como forma de chantagem ou vingança, principalmente de mulheres, mostra-se 

relevante o estudo da matéria haja vista, serem poucos os debates e estudos a respeito do 

tema. 

É sabido que, no Brasil, inexistem quaisquer legislações que resguardem ou 

tutelem a matéria, sendo ainda carente de previsão e tipificação em nosso ordenamento 

jurídico. Assim, veremos, portanto quais as propostas existentes que tramitam nas casas 

legislativas quanto à penalização da pornografia de vingança. 
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1 DO CRIME 

 

1.1 CONCEITO 

 

A etimologia das palavras segundo MOMMSEN (1951, p.19 apud JESUS, 2011, 

p. 191) diz que noxano antigo Direito Romano era o termo designativo de uma conduta 

delitiva que posteriormente evoluiu para noxia, tendo como significado o “dano”, que 

estava ligado aos conceitos de reparação e retribuição do mal causado. Com o tempo 

apareceram outros termos para uma conduta delituosa até chegar nos termos delictum e 

crimen. 

Neste sentido, temos o radical que define as palavras delito e crime, sendo aquela 

referente ao grego deliquere, cujo significado reflete o sentido de abandono, resvalar-se 

ou desviar-se de uma determinada norma. Quanto à palavra crime, derivada também do 

grego crimen, possui raiz em cerno que aponta para condutas delituosas de natureza mais 

gravosas. 

Conceituando crime, o autor JESUS (2011, p.192) define quatro sistemas de 

conceituação, sendo eles: 
a) Formal; 

b) Material; 

c) Formal e material; 

d) Formal, material e sintomático. 

Nesse sentido, entendemos o conceito formal de crime como sendo o próprio 

crime segundo conceituação legal, ou seja, normatização de lei que o define. 

O conceito material de crime pauta-se na entendimento primordial do legislador 

quando da definição da conduta tipificada como criminosa, ou seja a natureza lesiva do 

crime. 

O conceito formal e material, segundo ensinamento do mestre jurídico JESUS 

(2011, p.192), residia na violação de uma norma estatal, cujo objetivo de sua promulgação 

era justamente promover a segurança dos cidadãos, sendo a conduta vedada legalmente, 

e imputável de sanção. 

Por fim, quanto à quarta definição de crime apontada pelo autor JESUS (2011), 

consistente na definição formal, material e sintomática nos seguintes termos: 
(...)visa o aspecto formal e material do delito, incluindo na 

conceituação a personalidade do agente. Raniere, sob esse aspecto, define o 
delito como “fato humano tipicamente previsto por norma jurídica sancionada 
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mediante pena em sentido estrito (pena criminal), lesivo ou perigoso para bens 
ou interesses considerados merecedores da mais enérgica tutela. 

 

1.2 DO CRIME NO ASPECTO FORMAL 

 

Segundo Damásio de Jesus (2011, p. 193), o crime necessariamente trata-se de 

conduta humana, que poderá ser positiva ou negativa, onde há ação ou omissão que 

provocam o tipificado crime, contudo, destaca a importância de se considerar como crime 

apenas as condutas humanas lesivas legalmente positivadas, uma vez que nem todas as 

condutas humanas, ainda que lesivas constituem crime. Damásio defende ainda que para 

ser considerado crime é necessário que haja positivação, isto é, que o fato praticado esteja 

previsto em lei. 

A este entendimento, amoldam-se as previsões legais de crime existentes em 

nosso ordenamento jurídico atual, onde, por exemplo, o delito de homicídio, previsto no 

Código Penal, sob artigo 121, prevê a conduta delituosa de “matar alguém” como sendo 

crime, apontando sua penalidade, de modo que, esta conduta de “matar” uma pessoa 

humana “alguém” aponta a tipicidade do crime de homicídio, sendo que, se o indivíduo 

matar, por exemplo, um animal não protegido, como um bovino para sua alimentação, 

não há que se falar em crime, pois não existe tipicidade do fato, houve morte, mas não de 

alguém e sim de um animal por exemplo. 

Desta forma, não basta ocorrer apenas o fato, ele deve ter a tipicidade 

antijurídica, ou seja, necessita afrontar determinação legal, essencialmente é necessário 

que o fato cometido seja contrário à norma para ser considerado crime. 

Todavia, além do fato típico e antijurídico necessita-se ainda que seja culpável, 

ou seja, é necessário que haja culpabilidade do agente, pois, não havendo, incorrerá o 

agente no disposto na segunda parte do artigo 21, caput, do Código Penal, pelo instituto 

denominado erro de proibição. A título de exemplo pode-se citar o caso do holandês, 

habituado a consumir maconha no seu país de origem, acredita ser possível utilizar a 

mesma droga no Brasil, equivocando-se quanto ao caráter proibido da sua conduta. Desta 

forma, embora a conduta do holandês seja típica e antijurídica, não o será culpável, diante 

do erro de proibição. 

 

1.3 DO CRIME NO ASPECTO MATERIAL 
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Damásio de Jesus (2011, p. 193) ressalta que em ótica material, a definição de 

crime objetiva os bens tutelados pela lei penal, ou seja, o conceito de crime protege os 

bens descritos na lei ressaltados e protegidos por esta. 

É certo que sem descrição legal nenhum fato pode ser considerado crime. 

Entretanto, é de suma importância estabelecer o critério que leva o legislador a definir 

fatos como criminosos ou não. É necessário dar um norte ao legislador, pois sem 

orientação, a liberdade dos cidadãos seria lesada, afirma JESUS (2011, p. 194). 

 

1.4 DOLO 

 

De acordo com NUCCI (2011, p. 233) existem três teorias para o dolo. 

A primeira é a visão finalista- chamada de dolo natural - é a vontade consciente 

de praticar a conduta típica (teoria adotada pelo nosso ordenamento jurídico). A segunda 

é a visão causalista - dolo normativo - que é a vontade consciente de praticar a conduta 

típica, acompanhado da consciência de que se realiza um ato ilícito. E a terceira e última, 

dolo axiológico, que nada mais é que a vontade consciente de praticar a conduta típica, 

entendendo o desvalor que a conduta representa. 

De acordo com JESUS (2011, p. 327), é necessário que o agente tenha 

consciência da conduta negativa ou positiva que está realizando e do resultado típico. É 

preciso também que sua mente perceba que dessa conduta pode derivar um resultado, 

fazendo assim a ligação de causa e efeito entre eles. E por último, o dolo necessita da 

vontade de concretizar a conduta e produzir o resultado. 

Atentos a esses requisitos, JESUS (2011, p. 331) nos mostra dois momentos que 

o dolo possui: a) Momento intelectual: que é a consciência da conduta e do resultado e 

também a consciência da relação causal objetiva. b) Momento volitivo: é a vontade que 

impulsiona a conduta positiva ou negativa. 

O dolo de acordo com a teoria adotada pelo nosso ordenamento jurídico não 

comporta a consciência da antijuridicidade. 

Segundo WELZEL apud JESUS (2011, p. 329) o dolo abrange o objetivo que o 

sujeito deseja alcançar; os meios empregados para isso; e as consequências secundárias 

que estão vinculadas a ação típica. 

 

1.5 ESPÉCIES DE DOLO 
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O doutrinador JESUS (2011, p. 331) afirma que embora o dolo seja o mesmo em 

todos os crimes, a forma de expressão varia, assim o dolo do homicídio não é igual ao 

dolo do furto. 

O artigo 18, I, do Código Penal Brasileiro traz a seguinte redação: “diz-se crime 

doloso, quando o agente quis o resultado ou assume o risco de produzi-lo”. A doutrina 

difere duas alternativas de dolo baseadas nesse artigo: dolo direto ou determinado e dolo 

indireto ou indeterminado. 

Segundo JESUS (2011, p. 330), no dolo direito o sujeito tem previsão certa e 

determinada do resultado. Por exemplo, o agente esfaqueia a vítima com a intenção de 

matá-la. O dolo se projeta de forma direta com o resultado pretendido, qual seja, a morte. 

Já o dolo indireto é quando a vontade do agente não tem um determinado 

objetivo, que se apresenta de duas formas: 1) dolo alternativo, quando, por exemplo, o 

sujeito esfaqueia a vítima na intenção de ferir ou matá-la, nesse caso, o resultado é 

alternativo, porque a vontade do sujeito não se dirige a um determinado objetivo. 2) dolo 

eventual, aquele que ocorre quando o sujeito assume o risco de produzir o resultado. 

JESUS (2011, p. 330) nos traz o exemplo de que o agente pretende atirar na vítima que 

está conversando com outra pessoa; então percebe que se atirar na vítima pode acertar 

também a outra pessoa, sabendo da possibilidade, para ele tanto faz que a terceira pessoa 

seja atingida ou não, atirando na vítima e matando também a terceira pessoa ele responde 

pelos dois crimes de homicídio, o primeiro por dolo direito e o segundo por dolo eventual. 

Existem várias teorias sobre o dolo eventual, mas todas elas sempre baseadas na 

vontade do agente em provocar um resultado. 

a) Dolo de dano e de perigo: No dolo de dano, JESUS (2011, p. 333) nos explica 

que é quando o sujeito quer ou assume o risco de produzir um dano, como exemplo, em 

um crime de homicídio doloso, onde o sujeito quer a morte da vítima ou assume o risco 

de produzir, mesmo sabendo qual pode ser o resultado. 

JESUS (2011, p. 333) também nos orienta acerca do dolo de perigo: 
No dolo de perigo o agente não quer o dano nem assume o risco 

deproduzi-lo, desejando ou assumindo o risco de produzir um resultado de 
perigo (o perigo constitui resultado). Ele quer ou assume o risco de expor o 
bem jurídico a perigo de dano (dolo de perigo direto e dolo eventual de perigo). 
Pode acontecer que, já estando presente o perigo ao bem jurídico, o agente 
consente em sua continuidade. Neste caso, há também dolo de perigo. 

 

Um exemplo simples que JESUS (2011, p. 333) nos traz é o artigo 130, do 

Código Penal que define o crime de “perigo de contagio venéreo”, com o seguinte texto: 
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“expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso, a contagio de 

moléstia venérea, de que sabe ou deve saber que está contaminado.” Para que haja o dolo 

de perigo, é preciso que o agente queira e assuma o risco de contaminar a vítima, se ele 

não quisesse o contagio aí seria dolo de dano. 

b) Dolo genérico e especifico: Para definir esse tipo de dolo, vamos usar o 

conceito de JESUS (2011, p. 333): 
Dolo genérico, de acordo com parte da doutrina, é a vontade de 

realizar fato descrito na norma penal incriminadora; dolo específico é a 
vontadede praticar o fato e produzir um fim especial (específico). Assim, no 
homicídio, é suficiente o dolo genérico, uma vez que o tipo do art. 121, caput, 
não menciona nenhuma finalidade especial do sujeito; ele quer somente matar 
a vítima, não a matá-la para alguma coisa. Já no crime do art. 133, a conduta 
de expor ou abandonar recém-nascido é realizada “para ocultar desonra 

própria” (fim especial — dolo específico). 
 

c) Dolo normativo e dolo natural: JESUS (2011, p. 334) diz que o dolo normativo 

é o que sustenta a consciência da antijuridicidade; e o dolo natural é somente a vontade 

de fazer alguma coisa, não contendo o acordo da ilicitude. Diz também que para nós o 

dolo é sempre o natural. 

d) Dolo geral (erro sucessivo): Segundo JESUS (2011, p. 335), o dolo geral não 

se confunde com o dolo genérico. O dolo geral ocorre quando o sujeito com a vontade de 

praticar um determinado fato, realiza a conduta capaz de produzir o efeito desejado; logo 

depois acreditando que consumado, pratica outra ação com outra finalidade, mas só o 

segundo ato é que causa o resultado. Por exemplo, o agente apunhala a vítima e, 

acreditando que já está morta joga a vítima no rio com a intenção de ocultar o cadáver, 

com isso ela vem a óbito por asfixia do afogamento. 

 

1.6 CULPA 

 

Segundo o artigo 18, II, do CP “Diz o crime: I – (...) II – Culposo, quando o 

agente deu causa ao resultado por imprudência, negligencia ou imperícia”. 

De acordo com CAPEZ (2014, p. 60), a culpa é um fato típico constituído dos 

seguintes elementos: conduta dolosa ou culposa; resultado; nexo causal e tipicidade. O 

dolo e a culpa são elementos subjetivos da conduta. 

CAPEZ (2014, p. 60) afirma que: 
(...) a culpa decorre da comparação que se faz entre o 

comportamento realizado pelo sujeito no plano concreto e aquele que uma 
pessoa de prudência normal, mediana, teria naquelas mesmas circunstancias. 
A conduta normal é aquela ditada pelo senso comum e está previsto na norma 
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que nada mais é do que o mandamento não escrito de uma conduta normal. 
Assim se a conduta do agente afasta-se daquela contemplada na norma, haverá 
a quebra do dever de cuidado e, consequentemente a culpa.  

 

Assim, a conduta culposa existirá sempre que houver quebra do dever de cuidado 

por parte do agente. 

CAPEZ (2014, p.61) diz que não basta só a quebra do dever para que haja uma 

ação culposa, há também a necessidade de que o resultado da ação seja previsto. Por 

exemplo, um médico que realiza uma cirurgia sem realizar os exames prévios, se o 

paciente vier a óbito pela cirurgia, o resultado era previsível porque poderia ser evitado 

com a realização dos exames. A culpa não está descrita e nem especificada, apenas 

prevista no Código Penal porque é impossível prever todos os tipos de culpa na produção 

de um resultado. 

O mesmo autor ainda afirma que a quebra do dever de cuidado é manifestada 

por meio de três modalidades prevista no artigo 18, II, do Código Penal como já citado 

(CAPEZ, 2014, p.61). 

a) Imprudência: É a culpa de quem age, sem o cuidado necessário. É uma 

ação desatenta, é sempre um comportamento positivo. Como exemplo podemos citar a 

ultrapassagem proibida de veículos, excesso de velocidade, dirigirem na contramão, etc. 

Em todos os casos a culpa surge no mesmo momento em que a ação é praticada. 

b) Negligencia: É a culpa na ação negativa. Consiste apenas no fato de deixar 

de fazer. Podendo citar como exemplo aquele que deixar de verificar os pneus e os freios 

antes de uma viagem com carro, não sinalizar o veículo em cruzamentos, etc. 

c) Imperícia: Consiste na ausência de habilidade ou conhecimento para um 

ato. Como exemplo, o médico não cirurgião, que realiza uma cirurgia no cérebro do 

paciente. 

Há vários tipos de culpa. Entre elas destacam-se as seguintes: 

1) Culpa inconsciente e consciente: Segundo definição de CAPEZ (2014) a 

culpa inconsciente é a culpa sem previsão, já a culpa consciente é a que o agente prevê o 

resultado, mas não o aceita achando que sua habilidade impedira o resultado. 

2) Culpa consciente e dolo eventual: nesse tipo, há previsão do resultado, mas 

o agente ignora, a diferença entre os dois é que no dolo eventual o agente diante da 

previsão da ação pensa “não importa se isso acontecer!”. E na culpa consciente ele 

acredita ser possível, porém não vai acontecer de forma nenhuma. 

A respeito dos graus da culpa CAPEZ (2014) afirma:  
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(...) são três: (a) grave; (b) leve; (c) levíssima, inexiste diferença 
para efeito de cominação abstrata de pena, mas o juiz deve levar em conta a 
natureza da culpa no momento de dosar a pena concreta, já que lhe cabe, nos 
termos do art. 59, caput, do código penal, fixar a pena de acordo com o grau 
de culpabilidade do agente.  

 

Não existe no direito penal a compensação de culpa, a culpa recíproca vai apenas 

produzir efeito na hora da fixação de pena. O artigo 59, do Código Penal só fala do 

“comportamento da vítima” como uma das circunstâncias que serão consideradas, 

(CAPEZ). Por outro lado, existe a concorrência de culpa, que acontece quando dois ou 

mais agentes, independente um do outro causa resultados por imprudência, negligencia e 

imperícia, nesse caso todos respondem pelos eventos lesivos. 

A respeito da culpa exclusiva da vítima, CAPEZ (2014) nos traz que quando isso 

ocorre, a vítima afasta a responsabilidade do agente, porque se a culpa foi exclusiva de 

um é porque não houve participação do outro. Como por exemplo alguém trafega 

normalmente, respeitando limites de velocidade e sinalização, e na hora que o semáforo 

estiver favorável para o condutor a vítima atravessa correndo a rua e acaba sendo 

atropelada. 

CAPEZ (2014) nos traz a excepcionalidade do crime culposo e diz que: “um 

crime só pode ser punido como culposo quando houver expressa previsão legal (CP art. 

18, parágrafo único), no silencio da lei, o crime só é punido como doloso”. 

 

1.7 SUJEITO ATIVO DO CRIME 

 

Segundo JESUS (2011, p. 207) “sujeito ativo é quem pratica o fato descrito na 

norma penal incriminadora”. 

Como analisado anteriormente, cometer um crime é capacidade exclusiva do 

homem, animais não podem ser julgados e nem são racionais a ponto de cometer um 

crime com as mesmas intenções humanas. 

JESUS (2011, p. 207) nos explica que o Código Penal e o Código de Processo 

Penal usa várias denominações para o sujeito ativo do crime, como por exemplo: no 

direito material o legislador usa o nome de “agente”, já na fase de inquérito policial, o 

sujeito recebe o nome de “indiciado”; durante o processo ele recebe o nome de “acusado”, 

“denunciado” ou “réu” e aquele que já recebeu a sentença é chamado de “sentenciado”, 

“preso”, “condenado”, “recluso” ou “detento”. 
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O Estado tem o dever de punir e o criminoso tem o direito de não ser punido 

além dos limites estabelecidos pela norma, como afirma JESUS (2011). 

 

1.8 SUJEITO PASSIVO DO CRIME 

 

JESUS (2011, p. 213) diz que para que encontremos o sujeito passivo do crime 

é preciso analisar qual o interesse tutelado pela lei incriminadora. Como por exemplo, no 

crime de homicídio, o bem protegido pela norma é o direito à vida, e o homem é o titular, 

sendo assim, o homem é o sujeito passivo. No aborto também é tutelado o direito à vida, 

mas o titular desse interesse é o feto, que é o sujeito passivo. Logo se entende que o sujeito 

passivo é aquele que sofre a lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal. 

 

1.9 LUGAR DO CRIME 

 

NUCCI (2011) relata a existência de três teorias sobre o lugar do crime, sendo 

elas: a) teoria da atividade, que considera o local do delito aquele onde foi praticada a 

conduta (são atos executórios); b) teoria do resultado (consumação do crime), que 

considera o lugar do crime aquele em que ocorreu o resultado; e c) teoria mista ou da 

ubiquidade, que aceita como lugar do crime tanto o lugar onde foi praticado quanto o 

lugar que houve o resultado do crime (teoria adotada pelo artigo 6°, do Código Penal 

Brasileiro). 

 

1.10 TEMPO DO CRIME 

 

A respeito do tempo do crime, NUCCI (2011, p. 127) também apresenta três 

teorias: a) teoria da atividade, que considera praticado o delito no momento da conduta 

delituosa, sem se importar com o momento do resultado; b) teoria do resultado, considera 

cometido o crime no momento do seu resultado; e c) teoria mista ou da ubiquidade, que 

também adota o momento do crime considerando que pode ser o local da conduta ou do 

resultado (teoria adotada pelo artigo 4°, do Código Penal Brasileiro).  
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2 DO USO DA INFORMÁTICA PARA PRÁTICA DE DELITOS 

 

2.1 CONCEITO 

 

Seguindo a linha de entendimento de VIANNA e MACHADO (2013, p.29), no 

direito penal antes da lei 12.737/2012, a conduta de invadir dispositivos informáticos não 

era acatada como crime. Contudo, com a entrada em vigor dessa nova legislação referida 

conduta passou a ser tipificada no artigo 154-A, do Código Penal, até porque a 

constituição de 1988 assegura em seu artigo 5°, XI, que: “são invioláveis a intimidade, a 

vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito de indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação”. 

Assim, a inviolabilidade de informações e de dados informativos provém do 

direito à intimidade e privacidade, necessitando ser reconhecida como direito essencial. 

Como descendência desse direito, a inviolabilidade de informações armazenadas e 

processadas em dispositivos informáticos surgira como um novo bem jurídico a ser 

tutelado pelo direito penal, para garantir a privacidade dos dados informáticos. 

VIANNA e MACHADO (2013, p.29) explicam que dados são informações 

representadas de uma forma processável pelo computador (números binários), somente 

com essa representação o computador é capaz de armazenar, processar e transferir 

documentos.  

O termo “processo” no direito é usado para definir um conjunto de atos 

conduzidos a um fim especifico que é o provimento estatal que resolve a lide, os 

procedimentos são estabelecidos antecipadamente por uma lei em consideração ao 

princípio constitucional do devido processo legal (artigo 5°, LIV da CR/1998).  

Em relação ao processamento de dados, a ideia é igual, trata de um conjunto de 

procedimentos a ser executado pelo computador, estabelecido previamente pela “lei das 

maquinas”, isto é, por um programa (software). 

VIANNA e MACHADO (2013, p. 29), afirmam que o bem jurídico no crime 

informático é a inviolabilidade das informações armazenadas nos dispositivos 

informáticos, ou seja, os dados, ressaltando-se o fato de os programas também são objeto 

de proteção dos delitos informáticos porque também são dados. 

A ciência que estuda as informações automatizadas, ou seja, os dados, é a 

informática; a origem etimológica da palavra derivou da junção das palavras 
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“informação” e “automática”, criada pelo francês Phillippe Dreyfus, segundo 

PIMENTELL apud VIANNA E MACHADO (2013, p. 21). 

VIANNA e MACHADO (2013, p. 21) nos mostra que há algo em comum entre 

as leis e programas de computador, os dois são organismos de controle, as leis tendem 

controlar a conduta dos membros e das instituições de uma sociedade, e os programas ao 

controle das maquinas. 

 

2.2 SISTEMAS COMPUTACIONAIS 

 

Quanto aos sistemas computacionais, os autores Vianna e Machado (2013, p. 23) 

definem que, “O sistema computacional é um conjunto de dispositivos interconectados 

capaz de processar dados automaticamente”. 

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, atualmente os sistemas 

computacionais são parte integrante da vida dos cidadãos, tais como smartphones, tablets, 

televisão, aparelho de DVD, calculadora, caixa bancário automático, etc.; interessante 

ressaltar que caso se interconecte dois ou mais sistemas computacionais, teremos como 

resultado um novo e único sistema computacional sem alterar suas propriedades.  

De maneira simples, trata-se da unificação dos sistemas integralizados em si que 

resultam em uma rede una, materializada, por exemplo, quando uma pessoa no Brasil fala 

com outra no Japão através de aplicativos de internet em seus celulares, utilizando a rede 

mundial de computadores, de modo que, tornam-se uma “coluna”, ou uma integral na 

utilização do sistema computacional. 

 

2.3 REDES 

 

Os mesmo autores destacam que redes são sistemas computacionais compostos 

pela interconexão de dois ou mais sistemas computacionais, a interconexão pode ser por 

fios, cabos, ondas de rádio, infravermelho ou satélite. 

Ainda de acordo com Vianna e Machado (2013, p. 24) as redes são qualificadas 

de acordo com o campo de abrangência em redes locais (LAN- local área net work) e 

redes de área aplicada (WAN- wide área network) usadas para interconectar circuitos 

locais. A internet é uma rede global que incide na interconexão de inúmeras redes que 

usam o mesmo protocolo (um conjunto de regras que gere a comunicação de dados entre 

computadores). Assim, ela aceita interligar sistemas informáticos de todo planeta, 
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proporcionando o recebimento e o envio de informações. Cada um dos dispositivos 

informáticos desta rede recebe um endereço, que é designado IP (internet protocol), é 

único na rede e identifica cada computador conectado. 

 

2.4 ACESSOS 

 

Nos preceitos de VIANNA e MACHADO (2013, p. 26) que “acesso é a ação 

humana de ler, escrever e processar dados registrados em sistemas computacionais”. O 

ato de ler dados armazenados em um dispositivo informático consiste em interpretar 

informações humanamente incompreensíveis. A leitura de um texto, a visualização de 

fotos e a audição de músicas gravadas em computador são exemplos de leitura de dados; 

já a escrita em sentido amplo, consiste na introdução, remoção ou alteração de dados de 

dispositivo, se dá tanto em dados de memórias voláteis (são aquelas que os dados se 

apagam quando o sistema é desligado) quanto nas memórias graváveis. 

Ainda adotando a linha de raciocínio dos nossos doutrinadores, praticamente 

qualquer relação de um ser humano com um dispositivo informático é um acesso, o acesso 

pode ser local (é quando a conduta humana se dá no próprio dispositivo que está 

armazenado os dados); e remoto (quando os dados se encontram num sistema 

computacional diverso daquele em que a ação humana é realizada estando os dois 

dispositivos conectados em rede). 

Neste sentido, tratam-se os acessos da porção humana direcionada aos sistemas 

no tocante ao processamento, leitura, inserção e modificação dos dados computacionais, 

não se trata apenas do acesso em si, ato de entrar no sistema ou rede, mas da porção 

humana da utilização da rede ou do sistema, tratando-se, portanto, do mínimo contato de 

um ser humano com um dispositivo informático. 

 

2.5 CLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES INFORMATICOS 

 

Os autores Vianna e Machado (2013, p. 30) nos ensinam que em rigor, para que 

um delito seja considerado de caráter informático é preciso que o bem jurídico por ele 

resguardado seja a inviolabilidade de informações e dados, previsto no direito 

fundamental a privacidade e intimidade (artigo 5°, X CF). O simples fato de o agente 

utilizar um computador para a efetivação de um delito não configura um crime 

informático, caso o direito afetado não seja a informação automatizada. 
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Explicam ainda que as condutas típicas nas quais o computador é usado para a 

efetivação de um delito, mas não teve ofensa ao bem jurídico, serão chamados de crimes 

informáticos impróprios, já os delitos em que há a infringência da inviolabilidade da 

informação serão apontados como crimes informáticos próprios, já os crimes mais 

complexos em que além da proteção à inviolabilidade, a norma visar a tutela de bem 

jurídico distinto, serão chamados crimes informáticos mistos, e por último, o delito 

informático próprio feito como crime-fim não informático, este será denominado de crime 

informático mediato ou indireto. 

 

2.5.1 Crimes Informáticos Impróprios 

 

Seguindo a linha de raciocínio dos doutrinadores já citados, os crimes 

informáticos impróprios, são aqueles em que o computador é somente um utensílio para 

o cumprimento do crime, não existe a ofensa ao bem jurídico inviolabilidade dos dados; 

exemplo simples desses crimes são os crimes contra a honra (calúnia, art. 138, difamação, 

art. 139 e injúria art. 140, todos do Código Penal) que podem ser cometidos pelo simples 

envio de um e-mail, que é um ato simples da qual fazemos quase todos os dias e não 

precisamos de um largo conhecimento sobre um sistema operacional de um computador. 

Outros crimes que podem ser cometidos apenas com o envio de um e-mail são: 

instigação ou auxilio ao suicídio (art. 122, do CP), ameaça (art. 147, do CP), violação de 

segredo profissional (art. 154, do CP), publicação de fotos pornográficas de crianças na 

internet (pedofilia art. 241-A, do ECA), incitação ao crime (art. 286, do CP) entre outros. 

Percebe-se nitidamente que nos crimes citados não existe a inviolabilidade de 

dados, por isso são considerados crimes impróprios. O estelionato também é um crime 

informático improprio, e suas formas são as mais diferenciadas, por exemplo, o envio de 

um e-mail onde o criminoso pede que a vítima deposite uma quantia em dinheiro com a 

promessa de que ganhará mais, existentes nos chamadas “correntes”. 

Em todos os exemplos citados não há ofensa ao direito de inviolabilidade dos 

dados de modo que o ofendido ingressa por iniciativa própria, sem a violabilidade dos 

dados. 

 

2.5.2 Crimes Informáticos Próprios 
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Quanto aos crimes informáticos próprios, os autores Vianna e Machado 

explicam que os crimes informáticos próprios são os que o bem jurídico protegido pela 

norma penal é a inviolabilidade das informações automatizadas (dados). 

A Lei n° 9.983/2000 inseriu dois tipos penais no Código Penal Brasileiro (art. 

313-A e 313-B) prevendo a hipótese da interferência em dados informatizados 

exclusivamente praticados por funcionário público no exercício da função (crime 

próprio), neste caso o simples fato de ler os dados não configura invasão a dispositivo 

informático, mas se configura em crime especial em relação a este crime. 

Os doutrinadores ainda afirmam que o que se protege aqui não é a integridade 

dos dados em si, mas o processamento, a inviolabilidade dos dados, nesse caso é protegida 

indiretamente, porque se perde a capacidade de processar um dado. Vianna e Machado 

(2013, p. 32) ainda explica que a ação do agente é no sentido de impossibilitar o 

funcionamento do sistema, fazendo com que o dispositivo entre em modo de erro, assim 

os dados permanecem intactos, porém não se pode acessa-los. 

Nossos doutrinadores explicam que a situação mais comum é de ataques de 

recusa de serviço, que interrompem a conexão tirando os sites do “ar”, os prejuízos são 

visíveis em sites de comercio eletrônico e grandes lojas; para eles significa perda de lucro 

se ficar “fora do ar”, além do prejuízo das vendas a empresa perde a credibilidade por seu 

sistema ser tão vulnerável aos ataques. 

Em relação a interceptação ilegal, Machado e Vianna (2013, p.32) expõem ser 

um crime informático próprio, no qual os dados são capturados durante uma conexão de 

dois dispositivos informáticos, o agente não tem acesso direto ao dispositivo informático 

da vítima, só se limita a interceptar dados durante uma transmissão. 

E por fim, MACHADO E VIANNA (2013, p.33) destacam como crime a criação 

e divulgação de programas destrutivos de computadores, que tem como exemplo principal 

os vírus informáticos (essa conduta foi criminalizada no parágrafo primeiro do art. 154-

A, do CP); vírus de computador são programas que infectam outros programas podendo 

causar variados danos aos dados armazenados no sistema. 

 

2.5.3 Crimes Informáticos Mistos 

 

Os mesmos doutrinadores Vianna e Machado (2013, p. 34) afirmam que esses 

crimes são crimes complexos que além da proteção da inviolabilidade dos dados, a norma 

visa tutelar bem jurídico de natureza diversa; são delitos que derivam da invasão de 
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dispositivo informático que ganharam status de crime sui generis, ou seja, um delito 

recém surgido, ou novo gênero de delito, devido a importância do bem jurídico protegido 

diverso da inviolabilidade dos dados informáticos. 

Segundo Vianna e Machado (2013, p. 34) a Lei n° 9.100/1995, no seu artigo 67, 

inciso VII, tipificou a conduta daquele que invadir, isto é, acessar dispositivo informático 

sem consentimento do titular, vinculado ao sistema eleitoral, aduzindo que aquele que 

tentasse ou que obtivesse indevidamente acesso ao sistema eleitoral a fim de alterar a 

apuração de votos a pena seria de um a dois anos e multa. Dois anos depois, a Lei n° 

9.504/1997, no seu artigo 72, inciso I, trouxe um aumento da pena passando a ser de cinco 

a dez anos para quem tivesse acesso ao sistema de apuração dos votos.  

Seguindo a linha de raciocínio dos doutrinadores citados anteriormente, a 

redação do referido dispositivo (art. 72, I) é praticamente idêntica à anterior (art. 67, VII), 

mas a pena foi elevada para cinco a dez anos de reclusão, não houve, no entanto, 

revogação total do dispositivo anterior, porque o delito consumado foi regulado pela nova 

lei, o mesmo não aconteceu com a tentativa cuja pena não foi majorada. 

 

2.5.4 Crimes Informáticos Mediato ou Indireto 

 

Conceituando crime informático mediato ou indireto, os citados doutrinadores 

aduzem que “crime informático mediato ou indireto é o delito-fim não informático que 

herdou uma característica do delito-meio informático realizado para possibilitar a sua 

consumação” (VIANNA E MACHADO p. 32, 2013). Assim, se alguém invade um 

dispositivo de banco e transfere indevidamente dinheiro para sua conta, estará cometendo 

dois delitos, quais sejam, a invasão de dispositivo informático (crime informático) e o 

furto (crime patrimonial). Desta forma, o delito de invasão de dispositivo será como 

crime-meio para que se possa efetuar o crime-fim, isto é, o furto por exemplo, nesse caso 

o agente só será punido pelo furto. 

O delito informático mediato não se confunde com delito informático impróprio. 

Isto porque aqui há lesão só quanto ao direito à inviolabilidade dos dados, ainda que essa 

ofensa não seja punida pela aplicação do princípio da consumação, e naquele não há que 

se falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade dos dados uma vez que o computador 

é utilizado como meio e não como fim para a prática do crime. 

 

2.6 LEI N° 12.737/2012 
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Fruto da alteração promovida pela Lei n° 12.737/2012, algumas modificações 

foram promovidas no Código Penal Brasileiro. De acordo com a nova redação, o artigo 

154-A do Código Penal passou ao seguinte texto: 
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. 
§ 1o Na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende 

ou difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir 
a prática da conduta definida no caput. 

§ 2o Aumenta-se a pena de um sexto a um terço se da invasão resulta 
prejuízo econômico. 

§ 3o Se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações 
eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, 
assim definidas em lei, ou o controle remoto não autorizado do dispositivo 
invadido: 

Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a 
conduta não constitui crime mais grave. 

§ 4o Na hipótese do § 3o, aumenta-se a pena de um a dois terços se 
houver divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro, a qualquer 
título, dos dados ou informações obtidas. 

§ 5o Aumenta-se a pena de um terço à metade se o crime for 
praticado contra: 

I – Presidente da República, governadores e prefeitos; 
II – Presidente do Supremo Tribunal Federal; 
III – Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de 

Assembleia Legislativa de Estado, da Câmara Legislativa do Distrito Federal 
ou de Câmara Municipal; ou 

IV – Dirigente máximo da administração direta e indireta federal, 
estadual, municipal ou do Distrito Federal. 

 

Segundo Vianna e Machado (2013, p. 93) a Lei n° 12.737/2012 alterou o Código 

Penal Brasileiro para incluir os artigos 154-A e 154-B, objetivando tipificar a conduta de 

“invasão de dispositivo informático”.  

Fruto da mesma Lei, também houveram pequenas modificações nos artigos 266 

e 298 do Código Penal, artigos que tipificam a “interrupção ou perturbação de serviço 

informático, telemático ou de informação de utilidade pública” e a “falsificação de cartões 

de credito e de debito”. 

 

2.6.1 Bem Jurídico Tutelado 

 

Vianna e Machado ressaltam que o bem jurídico tutelado nesse artigo é a 

inviolabilidade dos dados informáticos, embutido aí o direito à propriedade e intimidade 

citados pela Constituição Federal em seu artigo 5°, X, a inviolabilidade protege não só o 
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direito a privacidade e ao sigilo dos dados, mas também a integridade e a proteção contra 

qualquer alteração. 

 

2.6.2 Sujeito Ativo e Passivo 

 

Ainda seguindo o raciocínio dos doutrinadores já citados, o sujeito ativo é 

qualquer pessoa humana não autorizada a ter acesso aos dados, exceto o proprietário do 

dispositivo informático onde os dados estão armazenados. O legislador tornou atípica as 

condutas de quem invade o próprio dispositivo informático para obter os dados lá 

armazenados; nos casos de lan-houses ou cyber cafés o proprietário dos dispositivos 

informáticos não pratica crime se acessar sem autorização os dados do usuário que alugar 

a máquina, da mesma forma será conduta atípica se o empregador acessar e-mails 

pessoais do empregado sem sua autorização armazenados em seu computador de trabalho. 

Os doutrinadores deixam claro que poderá ser sujeito ativo do crime o marido 

ou esposa que acessar os dados de seu cônjuge, presentes no dispositivo informático 

pessoal sem autorização previa, já que o casamento não se concede qualquer tipo de 

autorização tácita para que se vasculhe a vida privada e intima do parceiro; mesmo sob a 

constância do casamento os direitos a intimidade e a privacidade devem ser respeitados. 

Sujeito passivo do crime é qualquer pessoa, física ou jurídica, dona dos dados 

informáticos. 

 

2.6.3 Tipo Objetivo 

 

Trata-se da tipicidade da conduta, bem do objeto da conduta delituosa. Os verbos 

típicos do crime são invadir e instalar, Vianna e Machado (2013, p. 95) nos diz que 

invadir é a ação de acessar dados no dispositivo informático alheio, por meio de escrita, 

execução ou leitura, o objeto material de delito são os dispositivos informáticos, ou seja, 

computadores, smartphones, tablets ou qualquer outro dispositivo capaz de processar 

dados. 

O verbo invadir é a escrita e execução de software no dispositivo informático da 

vítima, capaz de lesar os mecanismos de segurança de forma que facilite posteriormente 

o acesso pelo próprio agente ou por terceiros. 

No entendimento de Vianna e Machado (2013, 95), o elemento normativo 

“mediante violação indevida de mecanismo de segurança” faz com que seja atípica a 
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conduta quando não houver mecanismo de segurança no dispositivo informático, isto 

inclui senha de acesso, antivírus, firewalls ou similares. Desta forma é indispensável que 

o agente passe por esse obstáculo tecnológico para que a conduta seja tipificada, se não 

houve “violação indevida do mecanismo de segurança” a conduta é atípica, ou seja, não 

haverá crime quando não houver a violação do mecanismo de segurança. 

Os doutrinadores citados acima nos explicam que isso se trata de uma lacuna 

grave na lei que não abrange os dados informáticos de usuários que não protegem suas 

maquinas com mecanismos de segurança, é como se o legislador não punisse furto numa 

residência sem alarme ou de um veículo que não estivesse trancado. 

Por fim, nossos doutrinadores nos explicam a diferença entre o delito de 

interceptação de comunicações em sistema informático e telemático não autorizado (Lei 

n° 9.296/96) e a invasão de dispositivos prevista no artigo 154-A do Código Penal.  

Para eles, na lei de interceptação telefônica não há invasão de dispositivo 

informático, porque as informações são obtidas durante a transferência, já na invasão ou 

instalação, ocorre antes ou depois da transmissão dos dados, sendo que os dois são crimes 

informáticos próprios já que o bem jurídico protegido é a inviolabilidade dos dados. A 

diferença é que quando os dados forem violados durante a transmissão sem invadir o 

dispositivo, o delito é da Lei n° 9.296/96 e não do art. 154-A, do Código Penal. 

 

2.6.4 Tempo e Local do Crime 

 

O artigo 4°, do Código Penal adota a teoria da ubiquidade, ou seja, a invasão do 

dispositivo informático será considerada realizada no momento que foi emitido o 

comando destinado a causar um acesso não autorizado nos dados do dispositivo 

informático; entretanto o artigo 6°, do Código Penal adota a teoria da ubiquidade, sendo 

assim, a invasão do dispositivo informático será considerada tanto no local da execução 

quanto no lugar da consumação, essa teoria se aplica nos casos de acesso remoto: se forem 

diferentes os países onde se derem a execução ou consumação, para que haja punição do 

agente é preciso que a conduta seja típica em ambos os países onde ocorreram os delitos, 

explicam Vianna e Machado (2013, p.98). 
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3 PORNOGRAFIA DE VINGANÇA 

 

A doutrinadora Vitória de Macedo Buzzi (2015, p. 29) relata em sua obra 

“Pornografia de vingança” a história deste crime demonstrando que a primeira exposição 

indesejada de fotos intimas aconteceu em 1980, onde uma revista masculina “hustler” 

dirigida pelo editor Larry Flynt (em circulação até hoje) pediu que seus leitores enviassem 

fotos intimas de suas parceiras para serem publicadas. A campanha chamada 

“beaverhunt”, trazia além das imagens, algumas informações sobre as mulheres, de modo 

que algumas fotos foram publicadas sem o consentimento ou conhecimento das vítimas, 

que processaram a revista. 

O prazer de admirar e exibir o corpo sempre existiu, podemos perceber isso em 

pinturas expostas nos museus por exemplo, o que mudou foi a facilidade, com o 

surgimento dos celulares, câmeras e internet. 

Buzzi (2014, p. 30) nos diz que não há registros oficiais de quando a pornografia 

de vingança começou no Brasil, mas um dos casos que mais chamou a atenção foi o da 

jornalista Rose Leonel que aconteceu em 2005. 

Segundo dados da Safernet, Organização Não Governamental (ONG), que presta 

auxilio on-line as vítimas, as notificações de pornografia de vingança só crescem. Os 

números de registros pela Safernet ainda não mostram a realidade no Brasil, muitas 

vítimas não procuram ajuda por medo ou vergonha (BUZZI, 2014). 

 

3.1 PORQUE ACONTECE A PORNOGRAFIA DE VINGANÇA 

 

Apesar de não existir uma resposta única, o blog “pornografia de vingança” traz 

algumas respostas, segundo conteúdo disposto no site 

http://pornografiadevinganca.com/inicio/como-surgiu/, sendo abordadas adiante. 

Um dos fatores é a conhecida “geração conectada”, isto é, a grande massa de 

jovens e adolescentes inseridos no universo digital, com acesso à rede mundial de 

computadores, que por vezes colocam-se em situação de risco a crimes digitais. De acordo 

com um estudo realizado pelo Instituto Data Folha, 24% dos adolescentes de 12 a 15 anos, 

recebeu seu primeiro smartphone antes de completar dez anos de idade, ou seja, a 

facilidade, a atualidade, etc., tudo contribui para que mais cedo comecem a conhecer o 

próprio corpo e a admira-lo. 

http://pornografiadevinganca.com/inicio/como-surgiu/
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Outro aspecto é a Educação insuficiente, onde mesmo com toda facilidade em 

se informar, a orientação sexual não é exposta com clareza pelos pais ou pelas escolas, e 

quando junta com a tecnologia, a coisa foge do controle, os pais e as escolas não estão 

conseguindo acompanhar as crianças na internet. A pedagoga Neide Saisi que deu 

entrevista para o blog diz que devemos ensinar nossas crianças e adolescentes a usar a 

internet desde o berço, respeitando um ao outro. 

Também existe a figura da Cultura da pornografia. A este respeito, a socióloga 

e pesquisadora na área de pornografia na internet Carolina Parreiras que também deu 

entrevista para o blog acima indicado, informa que o Brasil ocupa o oitavo lugar na lista 

de países que acessam conteúdo pornográfico, e a pornografia de vingança não passa de 

um vídeo ou foto amadora deturpada com o intuito de prejudicar alguém. 

O machismo também seria um dos motivos da pornografia de vingança. Segundo 

os dados de 2014 da Safernet, 81% das vítimas atendidas são mulheres, ou seja, a 

pornografia de vingança é um problema de gênero. A jornalista Juliana Faria, criadora do 

blog “think Olga” diz que isso acontece porque o corpo da mulher é hipersexualizado, 

que é visto como aquela que deve ficar num ambiente privado, e a partir do momento que 

ela é vista dessa maneira tão intima na internet, ela deve se sentir envergonhada. 

O julgamento é o que transforma as vítimas em responsáveis pelo crime. A 

reação comum das pessoas nesses casos de pornografia de vingança normalmente 

refletem nas seguintes palavras: “mas também, porque ela tirou fotos nua? Estava na cara 

que isso ia acontecer”.  O professor de comunicação digital Luli Radfahrer disse que 

julgar a vítima é um segundo crime, tão grave quanto o de espalhar as imagens.  

Neste sentido, Buzzi (2015) ressalta que  
O grande problema acontece quando a vítima é rejeitada tanto pelo 

seu próprio grupo quanto pelos outros. Ela já está totalmente fragilizada e 
ninguém mais fala com ela, ninguém quer chegar perto dela. É a solidão e o 
julgamento prévio que matam.” 

 

3.2 A PORNOGRAFIA DE VINGANÇA NO BRASIL 

 

Com o aumento de casos de pornografia de vingança, alguns chegaram ao 

conhecimento da mídia, como os casos relatados abaixo, onde as vítimas que deram 

publicidade aos seus casos já tiveram sua intimidade exposta na internet. 
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Para o estudo dos casos abaixo transcritos, utilizaremos integralmente a doutrina 

de Vitória de Macedo Buzzi. Os diversos casos representam a forma como ocorreram os 

ataques a estas vitimas que sofreram de forma pública e injusta. 

 

3.2.1 Caso Rose Leonel 

 

Vitória de Macedo Buzzi (2014) registra em sua obra “Pornografia de 

Vingança”, o caso de Rose Leonel que aconteceu a partir de meados de outubro de 2005, 

quando rose rompeu o relacionamento com seu parceiro. Já em janeiro de 2006 o ex-

parceiro ameaçou Rose, e disse que se não reatassem o relacionamento ele iria destruir a 

vida dela, não cedendo às ameaças, o ex-parceiro espalhou e-mail com fotos nuas de Rose 

por uma conta anônima para familiares e colegas de trabalho. Rose, sabendo do 

acontecido registrou queixa na delegacia, acreditando que ele não repetiria o ato. Ela 

estava enganada, na mesma semana o ex-parceiro iniciou uma série de ataques com mais 

e-mails. Ao todo foram três a dez e-mails com violência virtual. 

Conforme a autora acima citada acima, como é típico nesses casos, ele espalhou 

os e-mails contendo os dados da vítima, o ex-parceiro espalhou até para o telefone dos 

filhos dela. Rose recebia várias ligações de homens oferecendo dinheiro em troca de sexo. 

Além de perder o emprego, a jornalista entrou em depressão. 

De acordo com a já citada autora, após ganhar o primeiro processo que moveu 

contra o ex-parceiro na justiça, os ataques não pararam, assim que ele foi liberado, os 

ataques continuaram e ele até perseguia Rose nas ruas. 

Ao todo, Rose moveu quatro processos contra ele. Em junho de 2010 foi até 

condenado a cumprir pena de um ano, onze meses e vinte dias de detenção e durante esse 

período, pagar R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) por mês para Rose. Em outra ação foi 

condenado a pagar trinta mil reais de indenização, conforme relatado por Buzzi (2014). 

Após todo o transtorno, Rose criou a ONG “marias da internet” onde tem 

profissionais especializados em crimes virtuais que realizam trabalhos voluntario de 

apoio as vítimas. 

Hoje, Rose é um símbolo de combate à pornografia de vingança, foi uma das 

primeiras brasileiras a ganhar na justiça causa contra o ex-parceiro que divulgou material 

pornográfico sem o consentimento da envolvida. 

 

3.2.2 Caso Francielle dos Santos Pires 
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Conforme Buzzi (2014) o “Caso Fran” ficou conhecido no Brasil inteiro. 

Francielle tinha um relacionamento conturbado com Sergio Henrique de Almeida Alves, 

numa dessas idas e vindas, Francielle ficou gravida, que deu motivo para mais brigas, 

nesse período o ex-parceiro passou a pedir que Francielle se deixasse gravar enquanto 

tivessem relações sexuais. Sergio a convenceu afirmando que os vídeos seriam guardados 

por senhas. 

Em 03 de outubro de 2013 o casal discutiu mais uma vez, Francielle rompeu a 

relação afirmando que não queria mais vê-lo, Sergio procurou contata-la, mas ela o 

ignorou. Ele então enviou um vídeo intimo para os amigos onde aparece nitidamente o 

rosto da moça fazendo o sinal de “ok” para um ato sexual; o vídeo se espalhou através do 

aplicativo WhatsApp, conforme relato da autora já citada. 

Além do vídeo, a filha de Francielle também foi exposta pois aparece em várias 

fotos no perfil em rede social da vítima. 

Conforme Buzzi (2014), por causa da repercussão, Francielle mudou o visual, se 

afastou do emprego e trancou o curso na faculdade, diversos homens ligavam para ela 

oferecendo dinheiro em troca de programas. 

De acordo com a autora, apesar da repercussão, Francielle teve apoio da família, 

amigos e diversas páginas nas redes sociais foram criadas, a maior delas é “apoio Fran” 

com 38 mil adeptos. 

O processo que moveu contra o ex-parceiro correu em segredo de justiça, ele foi 

condenado a prestar serviço comunitário por cinco meses. 

 

3.2.3 Caso Julia Rebeca dos Santos 

 

No dia 10 de novembro de 2013, a adolescente de 17 anos foi encontrada morta 

em seu quarto enforcada pelo fio da chapinha. Horas antes a moça deu indícios em redes 

sociais que cometeria o ato e pedindo desculpas para a mãe. O motivo do suicídio teria 

sido a divulgação de um vídeo onde ela, o namorado e uma amiga do casal aparecem 

fazendo sexo. 

Julia era uma moça sorridente, mas nos dias da repercussão do vídeo a garota 

estava deprimida e afastada das amigas. No dia seguinte ao suicídio, o primo dela 

confirmou o acontecido nas redes sociais e pediu que compreendessem a dor da família e 

que não mandassem mensagens ofensivas. 
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Já a outra menina que aparece no vídeo, tentou cometer suicídio 5 (cinco) dias 

após a morte de Julia, mas foi socorrida a tempo com início de envenenamento. 

A mãe de Julia disse que não sabia do acontecimento e só ficou a par da situação 

depois da morte a filha. 

O vídeo chegou até a ser vendido na internet por uma página hospedada fora do 

Brasil. A família ainda procura pelo responsável, a polícia ainda investiga o caso, já que 

configura crime previsto no estatuto da criança e do adolescente. 

Os exemplos citados aqui são só uma pequena parte do que muitas vezes 

acontecem com as vítimas que não aguentam o desprezo, as humilhações, as ameaças, as 

censuras e as chantagens. 

 

3.3 PORNOGRAFIA DE VINGANÇA E O DIREITO BRASILEIRO 

 

Conforme os casos acima indicados podemos concluir que a pornografia de 

vingança é um mal que assola a sociedade, razão pela qual deve ser a mesma tratada como 

crime. Não obstante, ainda não existe no Brasil lei especifica para esse tipo de conduta. 

Normalmente a pornografia de vingança é enquadrada como crimes contra a 

honra e as penas têm como resultados a indenização ou o trabalho voluntario. 

O blog “pornografia de vingança” traz o “Caminho da denuncia”, segundo 

conteúdo disposto no site http://pornografiadevinganca.com/inicio/como-surgiu/, cuja 

ilustração é apresentada abaixo: 

http://pornografiadevinganca.com/inicio/como-surgiu/
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Figura 1 – O CAMINHO DA DENÚNCIA 

Fonte: Disponível em http://pornografiadevinganca.com/inicio/como-

surgiu/Accessp em 11/01/2016. 

http://pornografiadevinganca.com/inicio/como-surgiu/
http://pornografiadevinganca.com/inicio/como-surgiu/
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Desta forma, traremos abaixo os crimes e as principais leis existentes atualmente 

no Brasil, que podem ser utilizadas para responsabilização penal do agressor, nos casos 

de prática da pornografia de vingança. 

 

3.3.1 Crimes contra a honra 

 

Naturalmente, os casos de pornografia de vingança são enquadrados como 

difamação (imputar fato ofensivo a reputação) ou injuria (ofender a dignidade ao decoro) 

previstos nos artigos 139 e 140 do CP. As penas são de detenção de três meses a um ano 

e de um a seis meses respectivamente. 

 

3.3.2 Lei Maria da Penha 

 

A Lei 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, foi criada para coibir 

e prevenir a violência domestica e familiar contra a mulher, sendo usada quando existir 

vinculo afetivo entre o agressor e a vitima no âmbito doméstico. A lei tipifica cinco tipos 

de violência contra a mulher, onde identificamos a violência psicológica e a moral, como 

sendo aquelas que poderiam se adequar à conduta da pornografia de vingança. A 

vantagem é que a vitima consegue medidas protetivas, como por exemplo, fazer com que 

o agressor mantenha distancia dela. 

 

3.3.3 Lei Carolina Dieckmann 

 

A Lei 12.717/2012, conhecida como Lei Carolina Dieckmann, traz a tipificação 

criminal de delitos informáticos, a lei acrescentou os artigos 154-A e 154-B no Código 

Penal e alterou a redação dos artigos 266 e 298 do citado código. 

Assim, invadir dispositivo informático alheio tornou-se crime. A pena prevista 

é de três meses a um ano, a lei cabe em casos de vírus ou quando alguém leva o 

computador para o concerto, por exemplo, e à partir dai as fotos são espalhadas, visando 

assim, evitar que a pornografia de vingança ocorra quando da entrega dos equipamentos 

das pessoas que contenham fotos ou vídeos íntimos. 

 

3.3.4 Ameaça 
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A ameaça se encontra prevista no artigo 147, do Código Penal, a situação pode 

ser entendida como ameaça quando o agressor possui vídeos ou fotos íntimas, por 

exemplo, e a ameaça de que se a vítima terminar ou não reatar o relacionamento, o 

agressor irá espalhar referidas fotos/vídeos, podendo assim a vítima, caso represente 

criminalmente, ser protegida, com a consequente punição do agressor nos termos do 

citado artigo. 

 

3.3.5 Estatuto da Criança e do Adolescente 

 

Nos casos de crime de pornografia de vingança envolvendo menores, o artigo 

20, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) estabelece pena de reclusão 

de quatro a oito anos e multa pela produção, reprodução, direção, fotografia, filmagem, 

registro por qualquer meio, de cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança 

ou adolescente. Desta forma, quando envolver no ato da pornografia de vingança criança 

e/ou adolescente, deverá ser aplicado referido dispositivo para punição do agressor. 

 

3.3.6 Marco Civil da Internet 

 

A Lei nº 12.965/2014, conhecida como Marco Civil da Internet, representa um 

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

vingança. 

Referida legislação, não trata de punições aos agressores, mas regula as 

obrigações dos provedores, isto é, dos sites e empresas que hospedam conteúdos que 

possam ser considerados ofensivos às pessoas. A referida lei obriga que os provedores 

devam retirar o conteúdo do ar imediatamente mediante pedido extrajudicial da vitima, 

além disso, a lei obriga os provedores a armazenarem registros de conexão de usuários 

por seis ou um ano (art. 13 e 15 da citada lei), facilitando assim a identificação dos 

agressores, para eventual punição. 

 

3.4. PROJETOS DE LEI 

 

Alguns projetos de lei estão em tramitação no Congresso Nacional e pretendem 

tipificar como crime a conduta de pornografia de vingança, vislumbrando inclusive a 
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possibilidade de indenização à vitima por todos os gastos decorrente do acontecido, como 

mudança de domicilio, perca do emprego, tratamento médico, etc. 

Desta forma, passaremos a discorrer um pouco sobre alguns dos projetos de lei 

em tramitação. 

 

3.4.1 Projeto de Lei 5.555/2013 

 

O Projeto de Lei nº 5.555/2013, atualmente em trâmite na Câmara dos Deputados 

foi proposto pelo Deputado Federal João Arruda em parceria com o Deputado Estadual 

Gilberto Martin, e tem por escopo promover alteração da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da 

Penha), incluindo-se em sua redação a previsão legal e proteção às mulheres quanto aos 

crimes virtuais ligados à pornografia de vingança tida como uma violação da intimidade 

da mulher através de exposição íntima não autorizada. 

Desta forma, o projeto em tramite prevê a alteração do artigo 3º da Lei 

11.340/06, incluindo também o inciso IV, no artigo 7º, que prevê especificamente matéria 

de cunho virtual, bem como o parágrafo 5º, do artigo 22, onde o próprio magistrado 

determinaria ao setor ou órgão competente pela administração da rede de promover a 

retirada do conteúdo considerado como violador da intimidade da mulher. 

O objetivo especifico do referido Projeto é criminalizar a conduta de divulgar 

fotos ou vídeos com cena de nudez ou ato sexual sem autorização da vitima. 

Um aspecto importante a se observar é que, o referido projeto, se aprovado e 

inserido no corpo da Lei como proposto, tutelaria especificamente proteção à mulher, que 

é a maior vitima destes casos de violação à intimidade, contudo, há quem questione a 

abrangência desta medida, uma vez que, não resguardaria também as relações inversas 

onde a vítima é homem, apesar de serem poucos os casos, ou nas relações homoafetivas. 

 

3.4.2 Projeto de Lei 6.630/2013 

 

De igual modo ao Projeto de Lei 5.555/13, há também em tramite na Câmara 

dos Deputados, o proposto pelo Deputado Federal Romário de Souza Faria (PSB/RJ), o 

projeto de Lei nº 6.630/2013, que tem a intenção de criar um novo tipo penal para a 

pornografia de vingança, o aludido projeto de lei também institui a obrigação da vítima 

ser indenizada por todas as despesas decorrentes do crime praticado contra ela. 
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Este projeto de Lei mostra-se mais eficaz e promissor pois, propõe a tipificação 

da conduta como crime, individualmente, onde a simples divulgação de foto de nudez ou 

ato sexual sem autorização da vítima incorre em pratica criminosa, independente do 

gênero da vítima. 

Segundo o projeto, a pena seria de um a três anos de prisão e multa, prevendo 

ainda casos de qualificação do ato com majoração do tempo, como em casos de vítimas 

menores de idade ou deficientes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O fenômeno da pornografia de vingança é consequência de um contexto 

histórico de dominação do homem sobre a mulher, no qual o homem utiliza-se da 

confiança adquirida para conseguir o material objeto da prática, e geralmente utiliza-o 

como forma de chantagem ou de vingança ao término do relacionamento, expondo o 

conteúdo íntimo. 

A mulher como vítima, uma vez exposta, fica marcada pela vergonha e 

humilhação, desenvolvendo sequelas psicológicas de natureza gravíssima, refletindo 

inclusive em sua vida pessoal, profissional, social, enfim, em todos os aspectos de sua 

vida. 

Os casos de exposição sexual masculina são mínimos e pouco vistos com olhos 

de reprovação, sendo inclusive objeto de vaidade a cultura do “macho pegador”. 

Na pesquisa realizada, foi possível constatar inúmeros casos relatados, como no 

trabalho da Jornalista Rose Leonel, que conseguiu obter a condenação de seu agressor. 

No entanto casos com soluções como ao de Rose Leonel não são muito frequentes, como 

a própria jornalista relata, bem como podemos perceber da história da adolescente Júlia 

Rebeca, que após ter sua intimidade violada através da pornografia de vingança, cometeu 

suicídio. 

No âmbito penal, a pornografia de vingança ainda não é tipificada como crime, 

inexistindo qualquer norma específica para a conduta, contudo, as leis, apesar de não 

serem específicas para a criminalização da pornografia de vingança, já tem ajudado 

muitas vitimas dessa prática, como exemplo, o marco civil da internet, sendo este um 

grande avanço na legislação brasileira, para a descoberta dos agressores, que tentam se 

esconder através do anonimato propiciado pela internet, especialmente pelo fato de 

agilizar o processo de retirada do material intimo dos sites que circulam; sendo esta uma 

importante medida para as vítimas. 

Atualmente existem alguns projetos de Lei em trâmite na Câmara dos 

Deputados, a exemplo, o Projeto de Lei nº 6.630/2013, que propõe a tipificação penal da 

conduta de divulgar fotos ou vídeos com cena de nudez ou ato sexual sem autorização da 

vítima. Existe ainda o Projeto de Lei nº 5.555/2013 que propõe a inclusão da tutela quanto 

à divulgação de imagens de nudez e sexo no corpo da Lei Maria da Penha.  
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Sob a ótica da eficácia, o Projeto de Lei nº 6.630/2013, mostra-se mais 

abrangente no sentido de não fazer diferenciação de gênero, isto é, o crime restaria 

caracterizado, tanto quando praticado por homens, como quando praticado por mulheres. 

Os exemplos e as leis trazidas nesse trabalho serviram para exemplificar como 

o judiciário tem reagido penalmente à pornografia de vingança que na maioria dos casos 

acaba sendo enquadrados como crimes de injuria e difamação, sendo assim, necessária a 

tipificação legal da conduta para tentar inibir esta prática covarde e punir seus agressores, 

com penas maiores do que aquelas previstas na legislação para os crimes contra a honra. 
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