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RESUMO 

 

O presente trabalho aborda o que é a Pornografia de Vingança, como ela afeta 
a sociedade brasileira, e meios de propagação utilizados. É feito um estudo sobre a 
parcela social mais afetada, como as denúncias desse crime são tratadas fora do 
papel e como a legislação brasileira é aplicada. É explicitado como a legislação 
Britânica lida com os casos de Pornografia de Revanche em comparação com a do 
Brasil. Este trabalho também tem a função de demonstrar o quanto a internet é 
perigosa e desregulamentada e deve ser utilizada com cautela, principalmente pela 
população jovem. 

Palavras-chave: Pornografia de Vingança; legislação brasileira; legislação 
britânica; perfil social; internet; redes sociais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

ABSTRACT 

 

The present work addresses what is revenge porn, how it affects Brazilian 
society and the means of propagation that are used. It was made a research on what 
was the most affected part of the society, how the complaints of this crime are treated 
outside the paper and how Brazilian law is applied in such situations. It is also clarified 
how the British law deals with cases of revenge porn compared to Brazil. This work 
has the intention to demonstrate how the Internet is dangerous and deregulated and 
that it should be used with caution, especially by the young population.  

Keywords: revenge porn; Brazilian law; British law; social profile, internet; 
social media. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

O mundo está em constante transformação, e a internet é algo que está no 

nosso presente e estará no nosso futuro. É para sempre. Ela está tão integrada ao 

nosso cotidiano, que não é fácil viver sem ela. Cada vez mais dependemos da 

tecnologia para realizarmos nossas tarefas, sejam elas profissionais ou não. 

Atualmente as pessoas preferem mandar uma mensagem via aplicativo, ou 

atualizar seu status social, do que ligar uma para outras. A moda mudou, ao invés de 

simplesmente contarmos algo, nós demonstramos esse algo, seja através de fotos ou 

vídeos, afinal, uma imagem vale muito mais do que mil palavras. 

Sendo a internet uma ferramenta tão importante, não faz sentido que não haja 

uma boa legislação para regulamentá-la. Um dos efeitos principais na era da 

informação é a constante perda da privacidade decorrente das variadas formas de 

comunicações disponíveis e que possibilitam o ser humano mostrar o seu melhor e o 

seu pior para muitas pessoas ao mesmo tempo, em diversos lugares do mundo, e em 

poucos instantes. 

A interface impessoal e a segurança do anonimato, são fatores contribuintes 

para os crimes cibernéticos, principalmente os de caráter de exposição da privacidade 

alheia, e até mesmo da própria exposição. Os limites entre o certo e o errado estão 

cada vez mais tênues e a população afetada, cada vez mais jovem. 

A Pornografia de Vingança aparece como um crime da modernidade, que 

apesar de ter acontecido antes mesmo da internet, somente alcançou proporções 

catastróficas, por conta da internet, e suas muitas formas de compartilhamento rápido 

e fácil. 

Este trabalho tem como objetivo traçar um perfil social da população mais 

afetada, como essa matéria é tratada atualmente nas delegacias especiais, bem como 

fazer um parâmetro entre a legislação brasileira e a britânica que tratam deste 

assunto, apontando as principais diferenças e eficácias. 

Essa pesquisa se mostrou necessária para entender se uma legislação 

específica de Pornografia de Vingança, seria uma solução mais simples e eficaz para 

inibir esse crime, bem como atender as necessidades da vítima, ao invés de tentar 

enquadrá-lo em crimes já existentes. 

Como metodologia fiz uma revisão de literatura jurídica, comparando as leis 
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britânicas coma brasileiras, comparando as penalidades e soluções trazidas pelas 

duas legislações. Senti a necessidade de ir além do material escrito disponível, então 

utilizei do método empírico, entrevistando um delegado especializado no assunto, 

para ter uma compreensão maior de como o problema é resolvido na realidade. 
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2. CAPÍTULO 1 - A origem e os conceitos fundamentais da 
Pornografia de Vingança 

 

 

A Pornografia de Vingança, também conhecida como Pornografia de Revanche 

ou Pornografia de Revanchismo, vem do termo americano ‘Revenge Porn`. A 

Pornografia de Vingança pode ser definida como “imagens íntimas consensualmente 

entregues a um parceiro que posteriormente as distribui sem o seu consentimento’’1. 

Podemos acrescentar nessa definição, a distribuição também de vídeos, e não 

necessariamente a sua publicação e compartilhamento deverá ter sido por um 

parceiro. 

 

 

2.1. A origem2 da Pornografia de Vingança 

 

 

Os primeiros casos que se tem relato, aconteceram no início da década de 80, 

quando a revista Norte Americana Hustler, que fez uma seção especial para o envio 

de fotos amadoras de mulheres, juntamente com seus dados pessoais. As mulheres 

que gostariam de ter suas fotos divulgadas, deveriam preencher uma ficha com seus 

dados pessoais, interesses e o consentimento para a publicação e enviar juntamente 

com a sua foto.  

Com um nível de segurança baixo na admissão das fotos, muitas foram 

publicadas sem o consentimento real das mulheres, que teriam não somente suas 

fotos íntimas publicadas em uma revista pornográfica, como também seus dados 

pessoais, como telefone e endereço. Após as fotos estarem em circulação, muitas 

dessas mulheres recebiam telefonemas e eram assediadas tanto no trabalho quanto 

no seu convívio social, por estranhos e conhecidos. 

Grande parte das fotos, publicadas sem o consentimento das mulheres, foram 

enviadas por seus parceiros e ex-parceiros. Os porquês são muitos, para causar 

humilhação, dificultar suas vidas sociais, subjugá-las em seus 

                                                 
1 Definição utilizada por WakeForest Law Review em seu artigo a favor da criminalização da Pornografia de 

Vingança. http://digitalcommons.law.umaryland.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2424&context=fac_pubs 
2 História confirmada pela New York Magazine - http://nymag.com/news/features/sex/revenge-porn-2013-7/ 

http://digitalcommons.law.umaryland.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2424&context=fac_pubs
http://nymag.com/news/features/sex/revenge-porn-2013-7/
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relacionamentos...enfim, causar danos irreparáveis à vida social e profissional da 

mulher.   

Foram muitos os processos contra a revista, todavia é inegável que uma vez 

publicadas as fotos o dano na vida dessas mulheres já estava feito e o estigma e a 

humilhação estariam permanentemente estampados em seus cotidianos. 

 

 

2.2. A Pornografia de Vingança em um mundo virtual 

 

 

A tecnologia trouxe grandes avanços para a sociedade, no entanto, sua 

velocidade e praticidade tem também seu lado negativo e avassalador. A Pornografia 

de Vingança entra nesse mundo tecnológico de maneira fácil e arrebatadora. A 

internet não tem limites ou barreiras físicas. Ela transcende países e gerações, unindo 

informação e a desinformação no mesmo lado da moeda, trazendo dificuldade em 

separar o certo do errado. 

Num mundo virtual, onde todos têm seu espaço para compartilhar suas ideias, 

realidades e aspirações, há também espaço para a mentira, corrupção e a crueldade. 

O Revenge Porn3 ganha força total com o adendo da tecnologia, a qual impulsiona 

ainda mais o compartilhamento de momentos que deveriam ser íntimos, para o 

público, pautando-se na impunidade atual para esse tipo crime. 

Uma vez na internet, nunca mais poderá ser apagado4. Essa é a realidade de 

uma vítima de Pornografia de Vingança. Nunca mais ela terá paz, pois em algum 

momento em seu futuro sua foto, ou vídeo poderá ressurgir.  

A aflição de não saber de onde, ou quem poderá acessar o material é infindável. 

Poderá ser seu chefe, futuro companheiro, e até mesmo os amigos de seu filho. E 

uma vez trazido à tona, toda a humilhação e sofrimento retornam à vítima, que na 

atual conjuntura legal, quase não tem respaldo para exigir seus direitos, ou obter uma 

justiça digna de seu sofrimento. 

                                                 
3 Termo do qual se traduziu Pornografia de Vingança 
4 http://ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=14257 – Impossibilidade de 

retirada de material 

http://ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=14257
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Os danos sofridos pela propagação desses momentos, afeta não somente a 

vítima, mas também todo o seu núcleo familiar, que vira motivo de “piada” na escola, 

trabalho e etc. 

A ideia propagada pela Pornografia de Vingança, tem uma conotação 

degradante, de que a pessoa envolvida naquelas imagens, estava fazendo algo 

errado, quando na verdade, ela estava fazendo algo natural em uma situação de 

confiança e amor. Entretanto a imagem é vinculada a ideia de prostituição, e 

imoralidade, fazendo com que a pessoa tenha a sensação de culpa, agregada a uma 

situação em que era a vítima. 

 

 

2.3. Dados sobre o Sexting no Brasil 

 

 

Fundada em 2005 por grupo de pesquisadores, cientistas da computação, 

professores e bacharéis em Direito, a SaferNet Brasil 5é uma associação civil de direito 

privado, com atuação nacional, sem fins lucrativos ou econômicos, sem vinculação 

político partidária, religiosa ou racial, que investiga, em parceria com os Ministérios 

Públicos Estaduais e Federais, os graves problemas relacionados ao uso indevido da 

Internet para a prática de crimes e violações contra os Direitos Humanos. 

Sendo uma referência no campo de investigação de crimes cibernéticos, não é 

uma surpresa que umas das violações aos direitos humanos através da internet mais 

relatada seja a Pornografia de Vingança. 

Em contato direto com a SaferNet, alguns dados6 foram repassados. Em 8 anos 

de funcionamento do seu canal de orientação sobre uso seguro da Internet (HelpLine), 

a SaferNet ajudou 9.577 pessoas em 24 estados da federação. Em 2014 o maior 

número de denúncias recebidos pelo serviço envolveram vazamento de imagens 

íntimas, foram 224 casos de Sexting. 

                                                 
5 A SaferNet Brasil se consolidou como entidade referência nacional no enfrentamento aos crimes e violações 

aos Direitos Humanos na Internet, e tem se fortalecido institucionalmente no plano nacional e internacional pela 

capacidade de mobilização e articulação, produção de conteúdos e tecnologias de enfrentamento aos crimes 

cibernéticos. http://www.safernet.org.br/site/institucional 
6 Para os dados em geral na página da SaferNet, http://www.safernet.org.br/divulgue/helplineviz/helpchart-

page.html 

http://www.safernet.org.br/site/institucional
http://www.safernet.org.br/divulgue/helplineviz/helpchart-page.html
http://www.safernet.org.br/divulgue/helplineviz/helpchart-page.html
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Houve um aumento expressivo de 120% desse tipo de denúncia, se comparado 

com 2013, que foram 101 casos. A evolução e o aumento dos casos de sexting foi 

progressiva ao longo dos anos.  

 

 

Ano Casos 

2007 5 

2008 29 

2009 36 

2010 41 

2011 46 

2012 48 

2013 103 

2014 224 

Tabela I – Progressão anual dos casos de Sexting 

 

Ao falar do perfil das vítimas7, fica claro que a Pornografia de Vingança continua 

sendo um problema de gênero. Homens e mulheres produzem e compartilham 

imagens íntimas, no entanto são as mulheres as que mais sofrem com o 

compartilhamento das imagens não autorizadas. No ano de 2014, em 81% dos casos 

atendidos no canal de ajuda as vítimas eram mulheres, 16% foram homens e 3% não 

identificados.  

É importante frisar, que mais da metade das vítimas tem até 25 anos de idade, 

sendo que dos 53% das denunciantes, 25% são menores de idade, entre 12 e 17 

anos, e 28% tem entre 18 e 25 anos, 39% tem acima de 25 anos e 8% não foram 

identificados.  

É possível verificar, na tabela abaixo, que há um número maior de denúncias 

registradas nos maiores centros urbanos do país, onde a tecnologia é mais difundida, 

e em maior quantidade, facilitando o crime cibernético, e também conhecimento dos 

métodos possíveis de denúncia para esse tipo situação. 

 

 

                                                 
7 Perfil das vítimas divulgado pela SaferNet no ano de 2014 
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Estados Casos 

São Paulo 15 

Rio de Janeiro 8 

Minas Gerais 7 

Bahia 5 

Paraíba 3 

Distrito Federal 3 

Rio Grande do Sul 3 

Santa Catarina 2 

Pernambuco 2 

Paraná 2 

Rio Grande do Norte 1 

Desconhecidos 26 

Não puderam ser 

identificados 

146 

Tabela II - Localização dos casos de sexting atendidos pelo Helpline em 2014 

 

Em uma Pesquisa8 realizada em 2013 pela SaferNet em parceria com GVT, 

onde 2834 jovens brasileiros foram entrevistados, foi revelado que 24% diz já ter 

namorado ao menos uma vez pela Internet e, dentre estes, 44% já o fez mais de 2 

vezes.  20% dos entrevistados afirmaram terem recebido conteúdos de sexting e selfie 

com nudez e 6% reenviou estas imagens a outras pessoas.  

Com dados alarmantes como os apresentados acima, e subentendendo que 

muitos dos crimes perpetrados não são denunciados, é de se estranhar que a 

Pornografia de Vingança seja tratada com tanto descaso, não somente pela 

sociedade, como também pela lei. E é justamente a impunidade e falta de 

conscientização das consequências que a Pornografia de Vingança traz para a vítima, 

que impulsiona o crescimento acelerado da exposição de momentos íntimos na 

internet. 

 

 

 

                                                 
8 Pesquisa completa http://new.netica.org.br/educadores/pesquisas/info-habitos-navegacao- 

http://new.netica.org.br/educadores/pesquisas/info-habitos-navegacao-
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2.4. A interatividade da internet  

 

 

A sensação de segurança transmitida pela interface impessoal da internet, 

facilita certos tipos de crime. Sim a internet está presente na sociedade como meio 

facilitador na obtenção de informações, e de transações diversas, todavia a 

impossibilidade de averiguar e policiar a internet, a torna um campo perigoso para se 

aventurar. 

Através do “sexting9’’ a pessoa utiliza-se da tecnologia para expressar-se 

sexualmente, todavia a pessoa com má-fé usa de seu anonimato, para compartilhar 

uma foto íntima com grande facilidade. Apenas um clique e aquele momento particular 

pode se tornar público para muitos, e os limites impostos por um compartilhamento 

físico, como a demora no envio de algo pelos correios, não existe, e então, em 

segundos, alguém do outro lado do mundo poderá estar vendo o material 

disponibilizado.  

Os aplicativos e redes sociais são os mais utilizados para a divulgação de 

material íntimo, uma vez que há uma perversidade na Pornografia de Vingança, que 

é a de humilhar a vítima, sendo assim o compartilhamento é feito para que seu círculo 

social possa ver, e julgar a vítima, inclusive fazendo Cyberbulling10 com a mesma. 

Grandes redes sociais como Facebook, WhatsApp e Snapchat, tornaram-se 

verdadeiros antros de compartilhamento de ‘Nudes11’. A popularização desses 

compartilhamentos é tão grande, que existe um verdadeiro acervo de ‘Memes12’ que 

solicitam tais fotos. 

 A facilidade, o anonimato, e a impunidade são as três características 

fundamentais para que a Pornografia de Vingança continue ocorrendo com tanta 

frequência, e atingindo cada vez mais um público mais jovem. Não há conscientização 

                                                 
9 É um fenômeno recente no qual adolescentes e jovens usam seus celulares e recursos da Internet para produzir 

e divulgar fotos sensuais de seu corpo. http://new.netica.org.br/educadores/orientacoes/orientacoes#topo-

sexualidade 
10 Assédio virtual, ou cyberbullying em inglês, é uma prática que envolve o uso de tecnologias de informação e 

comunicação para dar apoio a comportamentos deliberados, repetidos e hostis praticados por um indivíduo ou 

grupo com a intenção de prejudicar o outro - www.cyberbullying.org - concebido e criado por Bill Belsey, 

criador e moderador do www.bullying.org 
11 Forma popular de se referir a fotos íntimas, que normalmente foram compartilhadas sem o consentimento do 

fotografado. 
12 O termo é bastante conhecido e utilizado no "mundo da internet", referindo-se ao fenômeno de "viralização" 

de uma informação, ou seja, qualquer vídeo, imagem, frase, ideia, música e etc., que se espalhe entre vários 

usuários rapidamente, alcançando muita popularidade. 

http://new.netica.org.br/educadores/orientacoes/orientacoes%23topo-sexualidade
http://new.netica.org.br/educadores/orientacoes/orientacoes%23topo-sexualidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia_da_informa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comunica%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hostilidade
http://www.cyberbullying.org/
http://www.cyberbullying.org/
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de que é algo grave, e que ninguém deve ser submetido a esse tipo de violação. Que 

não será algo passageiro, e sim duradouro, com consequências para o resto da vida 

da vítima. 

Quase não há meios para que a vítima solicite a remoção de tal material da 

rede, ainda tendo, em alguns casos, que aguardar um período determinado pela rede 

social para que uma análise seja feita sobre o material, e se a denúncia é pertinente 

ou não. O problema dessa análise, no mundo virtual, é que cada segundo pode 

representar mais de mil pessoas acessando o conteúdo disponibilizado. Pode ser a 

diferença entre um familiar seu não ter acesso a algo extremamente humilhante, e que 

não foi feito para ser compartilhado com o público. 

O Google, tentando ajudar as vítimas, disponibilizou uma ferramenta muito útil 

no combate a Pornografia de Vingança. Ele disponibilizou uma página onde você 

envia a URL de onde seu vídeo ou foto íntima está armazenada, eles vão julgar se a 

sua solicitação é procedente ou não e tão removerão aquela URL do seu sistema de 

busca. Que fique claro que o Google não remove o conteúdo, ele apenas retira o 

material indesejado dos meios de busca, mas numa era que ninguém faz nada sem 

antes “Googlar”, a remoção da busca já é um grande alívio para as vítimas. 

 

 

2.5. Como a Pornografia de Revanche afeta a sociedade 

 

 

A Pornografia de Vingança afeta a todas as faixas etárias, gêneros e classes 

sociais, todavia existe um público que mais sofre com a exposição das fotos íntimas. 

São mulheres entre 12 a 25 anos, como visto no Tópico 2.3.  

Um estudo sociológico poderia ser feito sobre o porquê dessa porção da 

sociedade ser a mais atingida, mas apenas admitamos que a sociedade é machista, 

e esses ensinamentos de que mulheres são objetos, começa cedo, seja por 

ensinamentos familiares, campanhas e marketings preconceituosos ou professores 

com pensamentos arcaicos, o que importa é que os homens não conseguem imaginar 

como a mulher vai se sentir quando a sociedade começar a julgá-la por algo que não 

é pertinente a vida de ninguém, somente a dela. 

Atualmente estamos observando um fenômeno muito grande de humilhação, 

perseguição pela internet, o que está mais comumente conhecido como Cyberbulling. 
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Como se não bastasse a vida virtual virar um caos após a exibição de momentos 

íntimos, a barreira do virtual está sendo rompida, como por exemplo alunos 

imprimindo as fotos e fazendo listas de quem são as garotas mais “vadias” da escola.  

 

Uma lista chamada "TOP 10", que circula entre alunos de escolas públicas 
nas periferias de São Paulo, já motivou tentativas de suicídio de pelo menos 
12 garotas desde o ano passado no Grajaú, Parelheiros e Embu das Artes. 

(...) 

Os alunos montam rankings classificando dez meninas como "vadias". Os 
nomes circulam pelo WhatsApp, vídeos no Youtube, Facebook e até 
cartazes colados no interior das escolas. Cada colégio tem sua lista e 
alguns alunos as divulgam semanalmente. As escolhidas que ficam mais de 
uma semana no ranking vão subindo de colocação. Desde que a lista 
começou, há quase um ano, a rotina dessas meninas se transformou em 
uma espécie de prisão e condenação sem que nada tivessem feito. Grupos 
ativistas tentam reverter a situação das vítimas e conscientizar os 
adolescentes do crime que estão cometendo.  

Os estudantes pegam fotos das redes sociais para montagem ou se utilizam 
de imagens de nudez que as meninas mandaram para algum namorado que 
repassou para os colegas. A lista tornou-se conhecida não só entre os 
alunos, mas também nos bairros, depois que muros com xingamentos às 
vítimas foram pichados. No Jardim Castro Alves, no Grajaú, zona sul da 
capital, “S. L. Puta Top 10” ficou exposto por meses até que foi apagado por 
um "grafitaço" promovido pelo movimento social "Mulheres na Luta". 
(Albuquerque, 2015)13 

 

A sexualização precoce dos jovens, bem como o uso irresponsável da 

tecnologia está fazendo muitas vítimas, ainda mais quando não há uma proteção e 

punição adequada para o menor de idade. Ou seja, a vítima de um menor de idade 

tem que se contentar em não obter justiça adequada ao crime que sofreu. 

 

 

Saori, hoje com 16 anos, foi vítima de Pornografia de Vingança. O garoto que 

divulgou suas fotos tinha 17 anos. "Ele pedia para fazermos sexo novamente, 

me ameaçou dizendo que ia espalhar as fotos para a escola, e eu não quis", 

relata. A partir daí, ficou muito difícil para que a adolescente voltasse a viver 

como antes. Amigos viraram as costas e dedos condenatórios lhe apontavam 

como se fosse uma criminosa. "Fui obrigada a parar de estudar por uns dois 

                                                 
13 http://noticias.r7.com/sao-paulo/meninas-abandonam-estudos-e-tentam-suicidio-apos-entrar-para-lista-das-

mais-vadias-27052015 

http://noticias.r7.com/sao-paulo/fotos/grafitaco-apaga-recados-para-vitimas-do-top-10-de-muros-da-periferia-de-sp-27052015#!/foto/1
http://noticias.r7.com/sao-paulo/fotos/grafitaco-apaga-recados-para-vitimas-do-top-10-de-muros-da-periferia-de-sp-27052015#!/foto/1
http://noticias.r7.com/sao-paulo/meninas-abandonam-estudos-e-tentam-suicidio-apos-entrar-para-lista-das-mais-vadias-27052015
http://noticias.r7.com/sao-paulo/meninas-abandonam-estudos-e-tentam-suicidio-apos-entrar-para-lista-das-mais-vadias-27052015
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anos. Não saía, não fazia nada a não ser viver trancada em casa. Cheguei a 

entrar em depressão, tentei me matar e fui parar no hospital. Hoje, aprendi a 

lidar com tudo isso, a ser forte. Mas ainda choro muito e tomo remédios", diz. 

O crime não terminou naquele dia traumático há quatro anos: não raro, a 

adolescente encontra suas fotos em diferentes sites.  (VARELLA, G; 

SOPRANA, P,  2016) 

 

 

A objetificação da mulher torna mais fácil esquecer que ela tem sentimentos, 

que é na realidade uma pessoa, e a falta de punição não somente facilita esse 

processo, como a difusão desse pensamento, inclusive nas escolas, onde os menores 

infratores respondem pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o que normalmente 

não leva a nada. 

As próprias escolas não defendem as vítimas, não tem uma política adequada 

para lidar com essa situação. O que acontece é a exclusão da vítima até que a mesma 

desista da escola, enquanto ou autor e os compartilhadores permanecem impunes, e 

perpetrando o mesmo pensamento e continuando a praticar o crime com outras 

pessoas, e até mesmo com vítimas passadas, por meio de Cyberbullying entre outras 

ações ofensivas. 
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3. CAPÍTULO 2 - ENTREVISTA COM O DELEGADO DA DRCI- 
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES DE INFORMÁTICA 

 

 

Para melhor compreender a questão da Pornografia de Vingança, e como ela 

é de fato tratada fora do papel, entrevistei o Delegado Alessandro Thiers Pinho 

Alonso14, o qual me informou dos procedimentos, e a real situação das vítimas, tanto 

quanto a direitos quanto as possíveis medidas a cabíveis contra os autores do crime. 

A entrevista foi concedida pessoalmente a mim na DRCI, de maneira informal. 

Ele me permitiu que usasse as suas palavras e que o identificasse neste trabalho.  

 

Pergunta: O senhor lida com muitos casos de Pornografia de Vingança? 

Resposta: O tempo todo aqui na delegacia. Nós temos por semana, no mínimo, 

de dois a três registros. Ultimamente é uma coisa muito comum. O que acontece, os 

relacionamentos quando começam bem, e aí depois quando terminam começam as 

complicações. Durante o relacionamento você quer fazer de tudo, você é maior de 

idade se você quiser mandar fotos intimas, ou gravar na hora que tiver tendo relação 

com seu parceiro ou com a sua parceira é uma coisa normal e todo mundo faz, vai do 

desejo de cada um e de suas fantasias. O problema é quando termina, a pessoa 

começa a querer colocar o outro para baixo, normalmente o homem com mulher, 

porque a gente vive numa sociedade extremamente machista. Então se o homem 

pratica esse tipo de atitude, ele é o garanhão, e a mulher passa a ser a galinha. E se 

tem um vídeo de um casal tendo relações e ele vai para a internet, o homem é o bom 

e a mulher a galinha e assim começam os casos de Pornografia de Vingança.  

 

Pergunta: Qual é o termo mais utilizado para esse tipo de situação, é 

Pornografia de Vingança mesmo? 

Resposta: Sim, é Pornografia de Vingança.  

 

Pergunta: Qual o gênero e a faixa etária mais comum que o senhor recebe aqui 

na delegacia? 

Resposta: Aí que está, não tem. Tem de todo o jeito, homem, mulher, 

heterossexuais, homossexuais, novo, velho...  

                                                 
14 O delegado permitiu que eu o identificasse neste trabalho. 
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Pergunta: Mas não tem uma faixa etária ou gênero mais frequente aqui? 

Resposta: Adolescentes do sexo feminino são as que mais vem aqui na 

delegacia. 

 

            Pergunta:  normalmente quem são os responsáveis pela distribuição das 

imagens? 

Resposta: ex-namorados e ex-maridos, normalmente os companheiros. 

  

Pergunta:  E como normalmente vocês tentam enquadrar esse crime aqui na 

delegacia?  

Resposta: A princípio ele cai como injuria, se for uma situação normal onde há 

apenas a divulgação da imagem.  

 

Pergunta: E o senhor acha que é uma penalização adequada? 

Resposta: o que acontece é que a pena é muito pequena para proporção do 

problema que é.  A gente está vivendo, uma fase de despenalização. Há um estudo 

para adequação de 

todo o código penal para diminuir a quantidade de penas porque as pessoas acham 

que o presídio não resolve. Eu penso um pouco diferente acredito que se as penas 

fossem maiores as pessoas iriam segurar um pouco mais a onda. O que acontece na 

verdade, é que uma pena com menos de dois anos ela vai para o JECrim, uma pena 

de até quatro anos a pessoa responde em liberdade, uma pena de seis anos as 

pessoas têm uma causa de diminuição... então, quer dizer não adianta pôr uma pena 

de quatro anos, que na minha opinião é uma pena pesada, se a pessoa não vai 

cumprir presa. Uma pena de dois anos, uma pena de seis meses, nem precisa tanto, 

uma pena de 30 dias com a pessoa efetivamente presa, e eu duvido que a pessoa 

enviasse outra foto. Na segunda vez ela ficaria seis meses, na terceira vez um ano, e 

assim por diante. Só que o que acontece, é que a partir do momento que você troca 

isso por uma cesta básica, a pessoa pensa “É só isso? É barato assim? Então vale a 

pena fazer uma vingança’’. 

 

Pergunta: Houve aumento desse tipo de denúncia nos últimos 

anos? 
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Resposta: Com certeza. Hoje em dia todo mundo tem acesso à Internet, e o 

smartphone é mais do que um telefone, ele é também um computador, no qual você 

tem Snapchat, Instagram você tem o Facebook... e o que você faz com isso? Você 

divulga tudo na hora, compartilha tudo praticamente no mesmo minuto que acontece. 

Digamos que alguém faça um vídeo íntimo com a sua parceira, a eles brigam por 

qualquer motivo, e imediatamente um deles vai lá e posta para humilhar o outro. 

Talvez se ela não tivesse um acesso tão rápido à internet a pessoa não teria postado 

que ele vídeo. A pessoa ao chegaria em casa teria tido aquele período de reflexão. 

Até porquê depois que o vídeo é publicado já era, e não tem muito o que fazer. 

 

Pergunta: Uma porcentagem alta das pessoas que vem aqui denunciar, 

consegue condenar o Autor?  

Resposta: Nós não temos esse acompanhamento. O que eu posso dizer é que 

tudo que acontece na internet deixa rastros e nós podemos chegar até essas pessoas 

que cometem esses crimes, só que a gente encaminha para a justiça e ainda tem 

alguns pormenores, por exemplo a maioria dos crimes são de ação penal privada, 

sendo assim a pessoa ainda pode desistir. A gente pode terminar a investigação, 

chegar e falar “Este aqui é o autor e essa aqui é a vítima” e a vítima pode simplesmente 

chegar e dizer “eu não quero dar prosseguimento’’, ou chegar em juízo e falar “eu 

perdoo, não foi nada disso o que aconteceu” e no final o autor consegue ficar impune. 

 

 Pergunta: Qual o procedimento padrão nesses casos? Quando a pessoa 

chega aqui na delegacia você espere alguma documentação ou algo do gênero?   

Resposta: Não. Primeiramente fazemos uma entrevista, vemos o que ela tem 

a dizer e com base no que é dito nós verificamos se realmente é crime ou não e 

aplicamos a metodologia adequada. Se foi através de numa rede social, se foi por e-

mail e dependendo da situação a gente aplica uma metodologia diferente. 

Pergunta: Então em cada situação vocês tem uma maneira diferente de 

resolver o problema? 

Resposta: Correto 

Pergunta: Então a princípio vocês não pedem nada, nem o telefone para ver 

quais são as fotos...?  

Resposta: Depende se a pessoa informar que o problema aconteceu pelo 

WhatsApp, por exemplo, ela vai chegar e falar “eu recebi essa foto aqui é minha, mas 
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não tem a minha autorização” ou “fizeram uma montagem com a minha foto”, então 

policial vai ter que pedir para ver como é foto verificar se através da imagem ele 

conseguirá chegar até a autoria de quem publicou, ou enviou o arquivo.  

 

Pergunta: A vítima consegue algum sucesso na redução das as imagens online 

depois ela faz a denúncia? 

Resposta: Não. A única coisa que ela pode fazer é utilizar algumas técnicas, 

que podem até ser feitas por ela mesma, mas também não são fáceis. Por exemplo, 

em sites de busca como o Google, a pesquisa dele é com base no que você está 

acostumada a pesquisar no computador, bem como o que outras pessoas também 

estão habituadas a pesquisar, então quando uma pessoa jogo o seu nome no Google, 

aparece as coisas mais significantes sobre você. Um bom método para esconder as 

fotos ou vídeos, e ir acrescentando muito mais informações em seu nome, até que as 

partes indesejadas estejam posterior à quarta página de pesquisa, uma vez que já foi 

comprovado que poucas pessoas vão além disso em uma busca online.  

 

            Pergunta: Se houvesse uma legislação específica para esse tipo de caso, 

ajudaria? 

Resposta: depende de como for feita a legislação, porque existe legislação e 

eu acho que ela atende os casos que a gente tem, só que a penalidade ainda pouca. 

A gente consegue enquadrar na legislação existente, só que no momento que a gente 

está vivendo hoje em dia, de despenalização, ela se torna insuficiente para esse tipo 

de situação. 

  

Pergunta: Quais são as consequências mais comuns na vida da vítima quando 

ela chega aqui para denunciar? Qual a primeira reclamação? 

Resposta: A exposição que está sofrendo perante aos amigos, que eles estão 

vendo e as vezes participando daquela humilhação, porque é através das redes 

sociais que é espalhado esse material, então atinge justamente o círculo social da 

pessoa. Por isso que o que incomoda é a exposição sofrida. 

 

 Pergunta: Existe algum projeto que vise a proteção da vítima nesses casos? 

Resposta: Desconheço  
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Pergunta: os provedores, e sites hosts, onde ficam armazenadas as imagens 

eles são penalizados?   

Resposta: Não, até porque a legislação brasileira atua dentro Brasil. A gente 

tem inclusive dificuldade até de solicitar informações de alguns sites lá fora. Nós temos 

que fazer a solicitação através Ministério das Relações Exteriores então não é algo 

tão simples, é bem complicado. 

 Pergunta: E se for um site brasileiro é mais fácil de se resolver?  

Resposta: Depende da situação, a gente tem que analisar caso a caso e se o 

site tiver consciência de que aquele material da publicação foi feito sem autorização 

das partes envolvidas, ele pode sofrer uma penalização civil, administrativa e 

possivelmente criminal. 

Pergunta: E por qual crime o site é enquadrado? Ele é responsabilizado por 

distribuição de material não autorizado? 

Resposta: O site não, mas o responsável pelo site, sim.  

Pergunta: E aí o senhor pode exigir a retirada das fotos? 

Resposta: Sim, eu posso.  

 

Pergunta: É a vítima quem tem que correr atrás das URLs? 

Resposta: A delegacia faz tudo 

  

Pergunta: É fácil retirar a imagem de um site hospedeiro?  

Resposta: Não. O que acontece, na verdade, é que você até pode retirar a 

imagem do site, mas depois que vai para a internet a gente perde o controle. Não 

sabemos quantas pessoas tiveram acesso aquilo, quantos prints15 de tela foram feitos 

quantos compartilhamentos foram efetuados, ou em quantos equipamentos foram 

baixadas e armazenadas aquelas fotos, então depois que vai para a internet não sai 

mais.  

 

Pergunta: As pessoas que compartilham essas fotos podem também ser 

penalizadas? 

                                                 
15 Captura em forma de imagem tudo o que está presente na tela 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tela
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Resposta: Lógico. Elas respondem pelo mesmo crime a pessoa que divulgou a 

foto sem autorização, logo quem compartilha o material tem tanta responsabilidade 

quanto quem tornou pública a foto.  

 

Pergunta: Existe algum tipo de ajuda psicológica a qual vocês encaminhem as 

vítimas desse tipo de crime? 

Resposta: Não. Aqui na delegacia o nosso papel não é multidisciplinar. Aqui a 

gente só faz o serviço de investigação criminal mesmo. 

 

Pergunta: Vocês têm como aliar esse crime a lei Maria da Penha? 

Resposta: Se for entre marido e mulher não vejo problema nenhum. 

 

Pergunta: E quando os casos envolvem suicídio, por conta da divulgação 

dessas imagens, a penalização pode ser maior?  

Resposta: Eu nunca tinha pensado nisso, apesar de já chegamos próximo disso 

em um caso recente de montagem e divulgação em que a foto consistia na cabeça da 

menina de 14 anos, e o corpo era de outra pessoa nua. A divulgação foi feita em um 

aplicativo chamado Secret, e espalhada por toda a escola. 

 Pergunta: Existe algum agravante que pode ser utilizado nesse caso? 

Resposta: A causa de aumento de pena que se tem nos crimes contra honra, 

é se houver a propagação da injúria em meio que facilite a divulgação, e eu entendo 

que a internet é esse meio atual.  

 

Durante toda a entrevista o delegado foi solícito e procurou responder a todas 

a perguntas da melhor forma possível. Mas é interessante mencionar, em que em 

nenhum momento, em que estive presente na delegacia, eu vi uma mulher fazendo 

atendimento. É importante que isso seja mencionado, uma vez que a Pornografia de 

Vingança é uma situação muito delicada e íntima, em que a vítima está muito 

vulnerável e há grande chance de que o divulgador da imagem tenha sido homem. 

Quando perguntado se o delegado, ou o policial que esteve presente durante 

a entrevista, conheciam alguma política de ajuda às vítimas, afirmaram desconhecer, 

não somente a ajuda psicológica, como medidas protetivas à segurança da mulher. 

Isso denota a falta de interligação entre os setores públicos, de assistência social e 

policial. 
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A necessidade de comunicação entre os setores é muito importante para o 

bem-estar da vítima, que precisa não somente do apoio da força policial, mas também 

do apoio psicológico para enfrentar essa situação delicada, ainda mais quando as 

vítimas são adolescentes e necessitam de ajuda profissional. 

 Outro ponto curioso durante a entrevista, é que, em nenhum momento, foi 

levantada a possibilidade da utilização do Marco Civil da Internet, que será discutido 

posteriormente, quando se tratando de casos referentes à Pornografia de Vingança. 

É expressiva a não utilização do Marco Civil dentro de uma delegacia que lida somente 

com crimes de internet, demonstrando a total ineficácia da lei. 
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4. CAPÍTULO 3 - A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA CONTRA OS CRIMES 
DE INTERNET 

 

O Brasil tem muitos códigos, leis e decretos para garantir a integridade, 

igualdade e os direitos, de uma forma geral, do cidadão. Todavia, com o avanço das 

tecnologias é necessária uma modernização das leis. 

No atual mundo tecnológico, os crimes virtuais vêm sem rosto, sem identidade. 

Ele se propaga de uma maneira exacerbadamente veloz e impessoal. Uma vez na 

internet, é impossível apagar ou controlar o conteúdo divulgado. 

No entanto, apesar da necessidade dessa reforma na legislação, ela está 

acontecendo de maneira muito lenta, e não está acompanhando o ritmo exigido pela 

sociedade. 

O que está acontecendo atualmente, é a tentativa de adequação das leis aos 

casos que não tem uma regulamentação própria, com a exceção do Marco Civil da 

Internet. Utilizamos assim, Marco Civil da Internet, o Código Penal Brasileiro, a lei 

Maria da Penha, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código Civil, para melhor 

fazer justiça às vítimas.  

 

 

4.1. O Marco Civil da Internet (LEI Nº 12.965, DE 23 DE ABRIL DE 2014)16 

 

 

A legislação vem tentar suprir a necessidade de uma maior regulamentação do 

espaço cibernético, que com a modernização da sociedade vem crescendo de forma 

exponencial e desregrada. Foi imperativo a criação de uma lei que viesse a estipular 

como o meio virtual deveria ser utilizado, por meio da previsão de princípios, garantias, 

direitos e deveres para quem usa a rede, bem como da determinação de diretrizes 

para a atuação do Estado. 

O projeto surgiu em 2009 e foi aprovado na Câmara dos deputados em 25 de 

março de 2014 17e no senado federal em 23 de abril de 2014, sendo sancionado logo 

depois pela presidente Dilma Rousseff 18.  

                                                 
16 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm - Legislação na íntegra. 
17 "Projeto de lei do Marco Civil da Internet aprovado na Câmara dos deputados". Sítio da Câmara dos 

deputados. 25 de Março de 2014. Consultado em 25 de Março de 2014. 
18 Brasil sedia evento para discutir quem 'manda' na Internet 

https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mara_dos_deputados
https://pt.wikipedia.org/wiki/Senado_federal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dilma_Rousseff
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1238705&filename=Tramitacao-PL+2126/2011
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2014/04/brasil-sedia-evento-para-discutir-quem-manda-na-internet.html
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A ideia do projeto, foi adotada pelo governo federal em função da Resistência 

social ao projeto de lei de cybercrimes conhecido como Lei Azeredo (em alusão ao 

seu autor, Eduardo Azeredo). Após ser desenvolvido colaborativamente em um 

debate aberto por meio de um blog19,  em 2011 o Marco Civil foi apresentado como 

um Projeto de Lei do Poder Executivo à Câmara dos Deputados, sob o número PL 

2126/201120. No Senado, desde 26 de março de 2014 o projeto tramitou sob o número 

PLC 21 de 2014 21, até sua aprovação em 23 de abril de 2014. 

A Lei 12.965/14 conta com trinta e dois artigos, divididos em cinco capítulos: 

Disposições preliminares; dos direitos e garantias dos usuários; Da provisão de 

conexão e aplicações da Internet; Da atuação do poder público; e Disposições Finais. 

Versa que "O acesso à Internet é essencial ao exercício da cidadania (...)". 

Ao mesmo tempo que o Marco Civil busca proteger o usuário, ele traz muitas 

contradições em sua redação. Dos princípios abordados, a proteção à privacidade é 

um deles, bem como o direito a expressão, e enquanto os dois são de extrema 

importância, o equilíbrio entre eles não é atingido no Marco Civil da Internet. Na 

mesma lei a responsabilidade dos provedores é reduzida, permitindo que pessoas 

façam upload de fotos e vídeos íntimos de outras pessoas em Sites, aplicativos e 

diversas redes sociais, sem que haja a devida responsabilização pela propagação do 

material.  

Há decisões judiciais condenando os provedores por seu conteúdo, publicado 

pelos usuários da rede, por ação22 ou omissão23.  Com efeito, os provedores de 

conteúdo (ou de aplicações) alegam que não dispõem de meios técnicos e humanos 

para fiscalizar previamente todo o ambiente virtual. 

 

 

Art. 21.  O provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo 

gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação da 

intimidade decorrente da divulgação, sem autorização de seus participantes, 

de imagens, de vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou 

de atos sexuais de caráter privado quando, após o recebimento de notificação 

pelo participante ou seu representante legal, deixar de promover, de forma 

                                                 
19 Marco Civil - Seus direitos e deveres em discussão 
20 Tramitação do Projeto de Lei nº 2126/2011 na Câmara dos Deputados 
21 PLC - PROJETO DE LEI DA CÂMARA, Nº 21 de 2014 
22 STJ mantém condenação ao Google por ofensas no Orkut 
23 STJ Notícias - Omissão obriga Google a indenizar em R$ 20 mil homem difamado em blog 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cibercrime#Projeto_de_Lei
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_Azeredo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Azeredo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Projeto_de_Lei
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_Executivo
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mara_dos_Deputados_do_Brasil
http://culturadigital.br/marcocivil/
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=517255
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=116682
http://tecnologia.terra.com.br/internet/stj-mantem-condenacao-ao-google-por-ofensas-no-orkut,6068eeb4bddea310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
http://www.stj.jus.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=106232
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diligente, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, a indisponibilização 

desse conteúdo. 

 

Parágrafo único.  A notificação prevista no caput deverá conter, sob pena de 

nulidade, elementos que permitam a identificação específica do material 

apontado como violador da intimidade do participante e a verificação da 

legitimidade para apresentação do pedido. 

 

 

Uma nota técnica interna assinada por três procuradores do Ministério Público 

Federal entende que a regulação da responsabilidade dos intermediários proposta no 

Marco Civil coloca em risco excessivo "direitos do consumidor, a privacidade da 

pessoa, a proteção integral da criança e do adolescente e a dignidade da pessoa 

humana". 24 As regras do Marco Civil estabelecem um regime de proteção sem 

razoabilidade, no qual a liberdade de expressão recebe proteção superior àquela 

garantida aos direitos da personalidade. 

As dificuldades para as vítimas nesses casos começam, em primeiro lugar, com 

a notificação ao veículo que disponibiliza o material não consentido. Como 

mencionado anteriormente no Tópico 2.4, a dificuldade em contatar os sites e 

aplicativos é muito grande, não existindo um caminho claro para a solicitação da 

retirada desse material.  

Em segundo lugar, os sites são hospedados em outros provedores 

estrangeiros, o que dificulta a aplicação da legislação brasileira nesses casos, tendo 

a vítima que procurar alternativas para a solicitação de remoção do material. 

Em terceiro lugar o conteúdo uma vez na internet, ele viraliza, podendo ser 

encontrado em diversos sites, hosts e redes sociais, sendo impossível a captação de 

todas as URLs para a correta identificação do material. 

É importante mencionar que os sites que aceitam imagens e vídeos íntimos, e 

até mesmo os que não tem como tradição aceitá-los, têm por método padrão de 

registro de usuário, a aceitação de um termo de responsabilidade, no qual afirma que 

todo o conteúdo disponibilizado no site, é de única e exclusiva responsabilidade de 

quem o publicou, se eximindo de qualquer culpa, e adequando-se a lei, que somente 

exige que os sites removam o material “ no âmbito e nos limites técnicos do seu 

                                                 
24 Internet no Brasil e o regime jurídico de responsabilidade do Projeto de Lei n° 2.126/01 – Comentários sobre o 

Marco Civil da Internet | Direito da INformática, | Migalhas 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_P%C3%BAblico_Federal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_P%C3%BAblico_Federal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Razoabilidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Liberdade_de_express%C3%A3o
http://www.direitodainformatica.com.br/wp-content/uploads/2013/04/Comentarios-ao-Marco-Civil.pdf
http://www.direitodainformatica.com.br/wp-content/uploads/2013/04/Comentarios-ao-Marco-Civil.pdf
http://www.migalhas.com.br/arquivo_artigo/art20120925-02.pdf
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serviço” logo alegando que eles não se responsabilizam pelo material, a moderação 

do site não pode ser contada como um serviço. 

Pelo Marco Civil, somente após a solicitação da vítima ao site a retirada do 

material, e verificada a legitimidade da sua solicitação, é que o site passa a responder 

solidariamente, ou seja o site pode ficar capitalizando encima das imagens 

disponibilizadas até que alguém reclame a sua retirada. Se feita a remoção, a vítima 

não pode solicitar qualquer dano moral ou material pela reprodução das imagens, nem 

mesmo solicitar o que o site ganhou em propaganda pela publicidade do vídeo.  

 

 

Uma das críticas que se faziam ao marco civil da internet, que ainda 

continuam pertinentes a recente lei que trata do tema, era a respeito da 

impossibilidade da retirada um conteúdo ofensivo apenas utilizando-se dos 

meios administrativos fornecidos pelo site, fazendo-se necessária uma ordem 

judicial para a remoção do conteúdo de cunho exclusivamente moral, 

excetuando os conteúdos de apelo sexual, que ainda poderiam ser realizadas 

por meio administrativo. (Almeida, 2015) 

 

 

Na lei 12.965 não há qualquer forma de punição explicita, bem como qualquer 

prazo para o cumprimento de quaisquer solicitações feitas aos sites. Sendo uma lei 

vaga, ela não é utilizada para crimes de Pornografia de Vingança. 

 

 

4.2. Proposições25 de novos projetos  

 

 

O deputado Eliene Lima (PSD-MT), por exemplo, propõe em seu projeto de lei 

que o autor do pornô de vingança fique preso por um ano e ainda pagar uma multa de 

20 salários mínimos (R$ 13.650) para a vítima. 

Já o deputado João Arruda (PMDB-PR) sugere a alteração da Lei Maria da 

Penha, com a criação de mecanismos para o combate a condutas ofensivas contra 

mulheres na internet. O projeto cita com ofensa a "violação de intimidade da mulher 

                                                 
25 Proposições listadas no http://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2013/12/13/porno-de-vinganca-ganha-

forca-e-projetos-de-lei-visam-inibir-a-pratica.htm 

http://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2013/12/13/porno-de-vinganca-ganha-forca-e-projetos-de-lei-visam-inibir-a-pratica.htm
http://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2013/12/13/porno-de-vinganca-ganha-forca-e-projetos-de-lei-visam-inibir-a-pratica.htm
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pela internet ou qualquer outro meio de propagação com imagens, dados, vídeos e 

áudio obtidos no âmbito de relações domésticas". 

Na proposta de Arruda, o site que alocar as imagens sensuais terá 24 horas 

para remover o conteúdo após receber notificação. 

A proposta do deputado Romário (PSB-RJ) é a mais dura. O projeto tem como 

objetivo alterar o Código Penal e tipificar o crime de vingança pornô. Para o político, a 

pena deve variar entre um e três anos de cadeia e o autor deve pagar uma multa à 

vítima. Quem cometeu a infração ainda deve bancar as despesas da pessoa para 

"mudança de domicílio, instituição de ensino, tratamentos médicos, psicológicos e 

perda de emprego". 

O projeto do ex-jogador de futebol também sugere que o autor da ação fique 

sem usar a internet ou redes sociais por determinado tempo. No entanto, não há 

especificação de como isso poderia ser colocado em prática 

 

 

4.3. Artigos do código penal utilizados para enquadrar os crimes de 

Pornografia de Vingança 

 

 

Durante a entrevista na delegacia de crimes de internet, ficou claro que os 

artigos do Código Penal eram os mais utilizados para enquadrar a o crime de 

Pornografia de Vingança. O padrão é tentar encaixar a situação como uma ofensa à 

honra da vítima. 

O Capítulo V do Código Penal Brasileiro26 referente ao Crime contra a honra, 

trata dos crimes que atentam contra a honra subjetiva ou a honra objetiva, ou seja os 

que prejudicam a dignidade pessoal ou profissional, retirando do indivíduo seu direito 

ao respeito pessoal. Neste capítulo estão tipificadas a calúnia, a difamação e a injúria. 

 

 

Qual o significado de honra? Ainda que imateral, é valor inerente à dignidade 

humana. 

                                                 
26 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm - Legislação na íntegra 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Dignidade
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm


35 

 
Conjunto de atributos morais, físicos e intelectuais da pessoa, que lhe 

conferem auto-estima e reputação. Quando tratamos de auto-estima, falamos 

de honra subjetiva. A reputação está relacionada com a honra objetiva.  

Honra objetiva pode ser compreendida como o juízo que terceiros fazem 

acerca dos atributos de alguém. Honra subjetiva, o juízo que determinada 

pessoa faz acerca de seus próprios atributos. (Latif, 2007) 

 

 

Os artigos do código penal mais utilizados para tentar proteger as vítimas são 

os de Difamação e Injúria, que são os que melhor se encaixam nas circunstâncias de 

violação da reputação e/ou dignidade, que vítima sofre ao ter sua intimidade e exposta 

para seu círculo social, e até estranhos, quanto utilizados outros meios que facilitem 

a propagação do crime cometido  

 

 

Difamação 

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

        Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 

        Exceção da verdade 

        Parágrafo único - A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é 

funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. 

        Injúria 

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

        Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. 

        § 1º - O juiz pode deixar de aplicar a pena: 

        I - quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria; 

        II - no caso de retorsão imediata, que consista em outra injúria. 

        § 2º - Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza 

ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes: 

        Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa, além da pena 

correspondente à violência. 

        § 3o Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, 

etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de 

deficiência:     

        Pena - reclusão de um a três anos e multa. 
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A diferença entre qual artigo utilizar, vem da gravidade da situação na qual a 

vítima se encontra. Se a situação for menos grave, somente a publicação da imagem, 

ou montagem, sem xingamentos, ou ofensas, utiliza-se da difamação. Se for 

caracterizado sessa forma, o autor ainda pode fazer uma retratação se eximindo da 

pena. 

 

 

Art. 143 - O querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da 

calúnia ou da difamação, fica isento de pena 

  

 

A isenção de pena descrita pelo artigo 143 indica autêntica causa de extinção 

da punibilidade, que vai de encontro do inciso VI do artigo 10727, ambos do Código 

Penal, quando o autor da ofensa desdiz integralmente o que havia afirmado, voltando 

atrás no que mencionou de ofensivo sobre a vítima. Retrata-se, portanto, desde que 

assim o faça até antes da sentença. 

 

 

A retratação deve ser feita pessoalmente, ou mediante procurador com 

poderes especiais. Considera-se possível a retratação pelo autor apenas nas 

hipóteses de calúnia e de difamação, não sendo viável, nos crimes de injúria. 

(Medeiros, 2010) 

 

 

No entanto se a publicação da imagem ou vídeo vier acompanhada com algo 

que fira a dignidade da vítima, como receber mensagens com obscenidades, ser 

acostada e confrontada por conta da imagem de maneira pejorativa, o crime é 

caracterizado com injúria.  

                                                 
27 A punibilidade vem como resultado da responsabilidade penal do réu pelo crime que cometeu, dela decorre o 

direito de o Estado fazer cumprir a pena. “A punição é a consequência natural da realização da ação típica, 

antijurídica e culpável. Porém, após a prática do fato delituoso podem ocorrer as chamadas causas extintivas, que 

impedem a aplicação ou execução da sanção respectiva. ” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal 

Anotado, 2.ª Ed., Editora Revista dos Tribunais, pág. 394, 1999) 
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Por sua vez, o meio empregado à prática do crime também tem importância 

para o aumento da pena, nos casos em que praticado o crime de modo a agravar a 

extensão da ofensa (várias pessoas – três ou mais; meio de facilite a divulgação – 

panfletagem, pintura mural, divulgação pública em autofalantes, internet e aplicativos 

etc.), sendo esta a hipótese do inciso III do artigo 141 do Código Penal. 

 

Art. 141 - As penas cominadas neste Capítulo aumentam-se de um terço, se 

qualquer dos crimes é cometido: 

III - na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da 

calúnia, da difamação ou da injúria. 

 

A Pornografia de Vingança por não ter uma legislação adequada, pode causar 

à vítima a sensação de que a justiça não foi feita. Se após uma pessoa fazer uma 

montagem de uma foto íntima, e ela não vier acompanhada de insultos e ofensas, ela 

será enquadrada como uma simples difamação, onde o autor ainda poderá se retrata, 

ao invés de cumprir a pena pelo delito. 

Não entrando no mérito de danos morais e materiais, que são da esfera cível, 

a pena cumpre uma função que não é meramente punitiva, ela também deveria ser 

educadora. Se o autor do crime sai impune, ou não é sentenciado a uma pena mais 

pesada, sido convertida ao pagamento de cestas básicas, como funciona o fator 

educador? 

Como mencionado anteriormente, os jovens ainda na escola estão cometendo 

esse tipo de crime, não somente por que está na “moda”, mas também porque veem 

que não há punição. A impunidade é tamanha, que os caso não estão somente 

aumentando, eles estão se multiplicando de astronômica.   

 

 

4.4. Como o crime deveria ser enquadrado  

 

 

Na entrevista com o delegado, o mesmo disse eu nós tínhamos legislação para 

a Pornografia de Vingança, e que o problema real, eram as penas estipuladas para 

esse tipo de crime. Todavia eu me pergunto, se aumentar a penas nos crimes de 
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difamação e injúria seria justo para os casos que não envolvem material íntimo 

distribuído sem o consentimento da vítima. 

Toda a situação da pornografia de revanche é tão delicada e íntima que ela vai 

além da injúria. Ela é uma quebra de privacidade, que é um direito constitucional. 

O direito à privacidade é um direito do ser humano e um elemento de várias 

tradições jurídicas legais, que podem restringir o governo como também empresas ou 

organizações privadas que ameaçam a privacidade das pessoas. O artigo 5.º, X, da 

Constituição Federal de 1988 não trata apenas da inviolabilidade da intimidade e da 

vida privada, mas ainda da honra e da imagem das pessoas, além de garantir a 

possibilidade de direito à indenização, por meio do dano moral. 

 

 

Art. 5º 28 Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação; 

 

Como um princípio constitucional pode ser levado com tanta leviandade em 

uma situação em que é exigida medidas sérias no combate a propagação da violação 

dos direitos da vítima? A pornografia de revanche é um estupro virtual, que tenta ser 

encaixada em diversas situações a qual não pertence.  

Ter sua intimidade exposta, compartilhada, se ofendida, ter seus direitos 

cerceados pela vergonha e medo, merecem uma punição criminal maior, mais efetiva 

e não passível de ser trocada por multa, pagamento de cesta básica, ou pena 

alternativa. 

A única pessoa que tem a sua liberdade tomada, é a vítima, que tem que trocar 

de emprego, escola, cidade, rearranjar a sua vida em sua totalidade para tentar se 

afastar do sofrimento, acusações e julgamentos proferidos por algo que nunca devia 

ter sido exposto. As consequências são muito graves para que seja um crime 

“enquadrável”. Sem falar que toda essa impunidade é um péssimo exemplo de 

                                                 
28 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm - Legislação na íntegra 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Privacidade
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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conduta para as gerações mais novas e mais integrada e dependentes dos meios 

tecnológicos no seu cotidiano. 

 

 

4.5. Pornografia de Vingança e a Lei Maria da Penha (LEI Nº 11.340, DE 7 

DE AGOSTO DE 2006)  

 

 

Com o intuito de coibir a violência enfrentada pelas mulheres, a sociedade 

buscou a criação de um diploma legal que resultasse em proteção às mulheres vítimas 

da violência doméstica. Em razão disso, fora criado o projeto de lei nº 4.559/2004, que 

daria origem à Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006), a qual 

entrou em vigor em momento posterior, sendo assim denominada em homenagem à 

farmacêutica Maria da Penha Fernandes, vítima de duas tentativas de homicídio 

realizadas pelo seu marido, em 1983, iniciando uma nova política pública de combate 

à violência doméstica, no Brasil, assegurando punições mais severas ao agressor da 

mulher. (CUNHA; PINTO, 2008) 

A mulher, por sempre ter sido submetida ao homem, passou a ser uma vítima 

constante da violência, não somente do homem, mas também da sociedade, de uma 

forma geral. A violência contra a mulher não se configura apenas fisicamente, que é 

a mais fácil de se observar, inclui-se também a patrimonial, sexual, moral e 

psicológica. Esta última podendo acarretar danos permanentes à vítima, sendo 

caracterizada por qualquer dano emocional, humilhação ou ridicularização, 

independentemente do meio pela qual é expressa. 

 

As várias espécies de violência contra a mulher estão descritas na Lei 

11.340/200629, em seu artigo 7º, in verbis: 

 

Art. 7o São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre 

outras: 

                                                 
29 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm - Legislação na íntegra. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm


40 

 
I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua 

integridade ou saúde corporal; 

II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause 

dano emocional e diminuição da auto-estima ou que lhe prejudique e perturbe 

o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, 

comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, 

humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição 

contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do 

direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde 

psicológica e à autodeterminação; 

III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a 

presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, 

mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a 

comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a 

impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, 

à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, 

suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos 

sexuais e reprodutivos; 

IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure 

retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos 

de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos 

econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades; 

V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure 

calúnia, difamação ou injúria. 

 

As mulheres são vistas como o sexo frágil, como as responsáveis pelo bem-

estar da família, e se tem algo errado, a culpa é sempre dela.  

 

As mulheres sofrem de forma silenciosa na maioria das vezes em que são 

vítimas de algum tipo de violência, fazendo-se necessária a conscientização 

coletiva a respeito do que configura abuso emocional e psicológico, pois, não 

é raro que um grande número de mulheres não saiba que estão sendo 

vitimadas, permanecendo, assim, em um contexto de violência. (Oliveira, 

2015) 

 

A violência em expor a uma foto íntima da sua ex-parceira, não é apenas uma 

agressão psicológica, ela é uma premeditação fria, que a humilhação não irá atingir o 
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homem, uma vez que é socialmente aceito um homem ter fotos nuas ou em situações 

constrangedoras, e ele sabe disso antes de expor a vítima. Se a sociedade fosse justa 

os dois seriam prejudicados, ou não, mas com certeza os dois enfrentariam as 

consequências, diferentemente do que acontece atualmente em uma sociedade 

preconceituosa e machista.  

A Pornografia de Vingança mostra-se como uma das modalidades de violência 

doméstica, qual seja, a violência psíquica, tanto quando ocorre a efetiva divulgação 

das imagens/vídeos por seus companheiros íntimos, “como também, quando os 

mesmos, com o intuito de manter o romance, utilizam-se desses materiais para 

chantagear as parceiras, para que elas não terminem o relacionamento. ” (Oliveira, 

2015) 

 

Resta claro que as condutas de divulgação de materiais íntimos das mulheres 

por seus companheiros se encaixam perfeitamente na violência psicológica abarcada 

pela Lei Maria da Penha, tendo em vista o dano emocional e humilhações sofridas 

pelas vítimas. 

A utilização da lei Maria da Penha possibilita à vítima desse tipo de violência 

virtual um tratamento diferenciado, com obtenção inclusive de medida restritiva contra 

o ex-parceiro e maior celeridade processual, o que pode fazer a vítima se sentir mais 

segura até mesmo para denunciar o parceiro. 

4.6. O Estatuto da Criança e do Adolescente (LEI Nº 8.069, DE 13 DE 

JULHO DE 1990.)30 

 

Os dispositivos presentes no ECA31 devem ser promovidos e difundidos 

também na Internet, espaço público de interação entre as pessoas, no qual 

todos os Direitos e Deveres devem ser garantidos. As crianças e 

adolescentes têm direito a se informar, a se divertir, interagir e brincar no 

ciberespaço, devendo toda sua singularidade de pessoa em desenvolvimento 

também ser preservada na Internet. (SaferNet, 2008)  

                                                 
30 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm - Legislação Completa. 
31 Estatuto da Criança e do Adolescente 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm
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No caso da Pornografia de Vingança entre menores de idade, a situação é 

ainda pior na questão de punição. Levando em consideração que o maior número de 

pessoas afetadas são as crianças e adolescentes, temos que aceitar que temos um 

déficit legislativo para tratar dessa situação. 

As meninas são expostas a essa violência desde cedo, num período, em que 

os hormônios e mudanças corporais estão acontecendo, deixando os adolescentes 

ainda mais vulneráveis e confusos. 

 

 

Quando Saori Teixeira chegou à escola, os colegas lhe encaravam com 

expressão de ultraje. O nó na garganta apertou quando, além dos cochichos 

e olhares furtivos, a menina se deparou com fotos suas na parede da escola 

em que estudava, no Recife. Eram retratos íntimos, que havia compartilhado 

ao confiar em um garoto com quem tinha se envolvido. Ela tinha 12 anos. Não 

demorou muito para que fosse chamada à diretoria, juntamente com seus 

pais, acionados pela escola. "Fui expulsa e apanhei muito dos meus pais, que 

são religiosos". (GABRIELA VARELLA E PAULA SOPRANA, 2016) 

 

 

Não há medidas socioeducativas específicas para que haja uma 

conscientização efetiva doa jovens sobre esse assunto. Os adolescentes cometem 

esse crime com facilidade e sem remorso, não compreendendo que estão 

participando de pornografia infantil, e que as consequências para a vítima serão 

severas e duradouras. 

As vítimas são obrigadas a conviver com seus agressores cotidianamente, uma 

vez que não é comum a escola expulsar os alunos responsáveis por publicar ou 

compartilhar o material íntimo. Elas sofrem tanto bullying na escola, quanto 

Cyberbullying, onde os colegas enviam mensagens ofensivas, fazem grupos para 

debochar e compartilhar as suas imagens, fazem listas, e transformam a vida da vítima 

em algo insuportável. 
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É imperativo uma reforma no próprio ECA32, para abarcar a necessidade de 

punir adequadamente o jovem infrator, bem como uma reeducação social nas 

consequências de seus atos. 

Insta salientar que quando o crime de Pornografia de Vingança é feito por uma 

pessoa maior de idade com uma pessoa menor de idade, ficará caracterizada a 

Pornografia infantil. E como informado pelo delegado Alessandro no Capítulo 330, 

quem compartilha a imagem, compartilha também o crime, logo responde por 

pornografia infantil tanto que publica a foto inicialmente, quanto que somente divulga, 

independente do meio. 

 

 

Art. 240.  Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por 

qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança 

ou adolescente:        

Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.        

§ 1o  Incorre nas mesmas penas quem agencia, facilita, recruta, coage, ou 

de qualquer modo intermedeia a participação de criança ou adolescente nas 

cenas referidas no caput deste artigo, ou ainda quem com esses 

contracena.      

 

Art. 241-A.  Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou 

divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou 

telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo 

explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente:     

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

 

Art. 241-C.  Simular a participação de criança ou adolescente em cena de 

sexo explícito ou pornográfica por meio de adulteração, montagem ou 

modificação de fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de representação 

visual:     

 Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.       
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Parágrafo único.  Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, 

disponibiliza, distribui, publica ou divulga por qualquer meio, adquire, possui 

ou armazena o material produzido na forma do caput deste artigo.  

 

Como pode ser observado nos artigos acima, a criança é bem protegida quando 

o criminoso é maior de idade, logo é interessante, que a lei não se preocupe tanto, 

quando o criminoso é menor de idade também, porque a vítima continua sendo menor 

de idade, sofrendo os mesmos efeitos do crime. 

 

 

4.7. O Código Civil: Danos Morais e Materiais  

 

 

O Código Civil33, traz em sua redação a possibilidade da reparação monetária 

pelos danos que são feitos a pessoa. Os danos morais e materiais tem naturezas 

diferentes, pois são provenientes de tipos de danos diferentes. 

 

 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito. 

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, 

excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, 

pela boa-fé ou pelos bons costumes. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. 

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente 

de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente 

desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os 

direitos de outrem. 

 
                                                 
33 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm - Legislação na íntegra 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm#art186
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
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O objetivo da indenização por dano moral e material é a compensação e a 

penalização pedagógica ao agressor, além de desencorajá-lo a reincidir em tal prática.  

Não existe uma fórmula para estabelecer quantificação de valores de 

indenização, cabendo ao juiz aplicar os princípios da razoabilidade e da equidade, 

levando em consideração a intensidade e duração do sofrimento que a vítima 

experimentou, bem como a capacidade socioeconômica e financeira do acusado, 

além das circunstâncias de cada caso, especificamente. 

 

Todo ato ilícito praticado por outrem, que cause prejuízos, transtornos, 

humilhações ou constrangimentos é cabível de indenização. Desse modo, o 

direito compensa a vítima com um valor estimado pelo judiciário, agindo como 

uma penalidade pedagógica, impedindo que o agressor continue lesionando 

outras vítimas. (MORAIS, 2009) 

 

Cabe assim ao juiz determinar quanto vale todo o sofrimento que a vítima 

passou, e irá passar ao decorrer de sua vida, por conta da violação do seu direito 

constitucional de privacidade. Não somente será difícil a quantificação da dignidade 

abalada da vítima, mas também as oportunidades que ela irá perder, como bolsas de 

estudo e empregos, que fazem buscas nos nomes na internet, para saber se a pessoa 

é um bom candidato ou não. 

A própria vítima se priva da vida, se isolando, deixando de ir à escola, ou ao 

trabalho, deixando assim de se profissionalizar, e de ganhar dinheiro. Outro problema 

grave, é que muitas vezes as mulheres têm que mudar completamente de vida, isso 

inclui a mudança de CEP, emprego, estilo pessoal para não ser reconhecida, etc... 

Todos demandam um gasto que não necessariamente o criminoso poderá cumprir. 

Como no caso de Saori, mencionado anteriormente, que após 4 anos das suas 

fotos terem sido publicadas, ela continua as encontrando em outros sites, que não 

acatam as leis brasileiras na demanda de remoção do material. É um problema tanto 

financeiro, pelas oportunidades que a vítima irá perder, quanto psicológico.  

Fica complicado fazer um cálculo da vida de um ser humano, e colocar na ponta 

do lápis o valor monetário correspondente que será necessário para que a vítima se 
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sinta satisfeita. Sinceramente não sei se há um preço para um crime que invada tão 

intimamente o psicológico e o cotidiano de uma pessoa. É um estupro virtual. Uma 

vilação da intimidade, e muitas vezes utilizado para tentar coagir a vítima a manter 

relações sexuais ou em uma relação abusiva com o parceiro. 

Se a violência física é considerada tão desprezível, não podemos excluir a 

violência mental como algo execrável somente porque não vemos a manifestação 

física desse tipo de violência.  
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5. CAPITULO 4 – A LEGISLAÇÃO BRITÂNICA E A PORNOGRAFIA 
DE VINGANÇA 
 

 

Em abril de 2014, instituições de caridade do Reino Unido, incluindo The 

National Stalking Helpline34, Women's Aid35, e a UK Safer Internet Centre36 relataram 

o aumento do uso de sites Pornografia de Vingança. Em julho, o ministro da Justiça 

Chris Grayling anunciou planos para "tomar as medidas apropriadas" para enfrentar a 

Pornografia de Vingança na Grã-Bretanha, visto que as denúncias desse tipo de caso 

estavam crescendo de maneira alarmante. 

O Comitê da Câmara do Lords37 solicitou esclarecimentos, em um relatório 

sobre a relaçã entre as mídias sociais e a atual legislação ao DPP38, para saber qual 

era o exato momento em que uma situação consensual torna-se Pornografia de 

Vingança e consequentemente um crime. 

Em uma publicação feita em 2014, o parlamento divulgou as principais razões 

pelas quais era necessária uma nova legislação que abordasse um tema tão atual 

quanto a internet. Na publicação é explicado que a internet é muito boa e que ela veio 

para ficar, porém uma minoria a está estragando, por praticar as seguintes ações: 

 

(A) Cyberbullying - Bullying realizado utilizando as mídias sociais ou outros 

meios eletrônicos; 

(B) Pornografia de Vingança -  normalmente praticada após o rompimento de 

um casal, a publicação ou distribuição de material sexualmente explícito 

(principalmente imagens) de um ou de ambos do casal, de maneira 

eletrônica, tendo o material sido inicialmente previsto, consensualmente, para 

uso privado; 

(C) Trolling - a disrupção intencional de um fórum on-line, causando ofensa 

ou iniciar uma discussão; e 

                                                 
34 É uma instituição de caridade registrada no Reino Unido, que oferece aconselhamento e informação a pessoas 

afectadas por stalkers - https://www.scaredofsomeone.org/about-us  
35 Éu ma instituição de caridade nacional que busca acabar com a violência doméstica contra mulheres e 

crianças. - https://www.womensaid.org.uk/about-us/  
36 É um fundação dirigida outras 3 fundações. Ela tem três funções principais: um Centro de conscientização, 

uma linha de apoio e uma linha para denúncias. - http://www.saferinternet.org.uk  
37 Parte integrante do parlamento britânico 
38 Diretor do Ministério Público 

https://www.scaredofsomeone.org/about-us
https://www.womensaid.org.uk/about-us/
http://www.saferinternet.org.uk/
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(D) virtual mobbing - um número de indivíduos se unem e usam as mídias 

sociais ou mensagens para fazer comentários sobre um outro indivíduo, 

geralmente porque eles se opõem a opiniões dessa pessoa. (Parliament, 

2015) 

 

 

O parlamento afirma que há duas maneiras diferentes de se pensar sobre os 

atos danosos cometidos enquanto utilizando das mídias sociais: ou eles são novos 

atos, ou são atos já proibidos pela legislação penal antiga, todavia cometidos em um 

novo fórum de mídia social em oposição a outros lugares. A câmara dos Lords tende 

a concordar com o ultimo pensamento.  

Sendo assim a legislação no Reino unido dependia 3 leis39 em específico para 

poder condenar a pessoa por esse crime. O que acabava acontecendo, era o mesmo 

que acontece aqui no Brasil, o crime era enquadrado. No Reino Unido como 

“Distribuição de imagens indecentes” e “Assédio”, e o juiz, não interpretando o crime 

como algo que merecesse seriedade, até porque não havia nenhuma legislação 

específica para esse tipo de caso, ele dava ao criminoso, uma Suspended Sentence.  

 A Pena Suspensa é um termo legal utilizado quando o juiz adia o cumprimento 

da sentença de um acusado de após ele ter sido considerado culpado, a fim de permitir 

que o réu realize um período de liberdade condicional. Se o réu não quebrar nenhuma 

lei durante esse período, e preencher as condições particulares da liberdade 

condicional, o juiz normalmente descarta a sentença. Ou seja, nada acontecia com o 

criminoso, mesmo após ele ter sido considerado culpado. 

Justamente por ocorrer essa impunidade, é que foi feita uma legislação 

específica para a Pornografia de Vingança, que pode até ter a sua pena agravada. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 Protection from Harassment Act 1997; Communications Act 2003 e  Malicious Communications Act 1988 
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5.1. Como funciona a nova lei 

 

 

A nova lei é específica para combater a Pornografia de Vingança, não sendo 

necessária a utilização de outras leis, a não ser que seja para agravar a pena. 

 

 

30 Divulgação de fotografias sexuais privadas e filmes com a intenção de 

causar sofrimento 

(1) É considerado crime se uma pessoa a publicar fotografias ou vídeos de 

conteúdo sexual privada, se a divulgação for feita: 

(a) sem o consentimento da pessoa que aparece na fotografia ou vídeo, e 

(b)  com a intenção de causar sofrimento no indivíduo 

 

 

Com a nova lei é considerado o caráter malicioso na divulgação da foto, e nas 

entrelinhas subentende-se que é um ato planejado, calculado para trazer o sofrimento 

a vítima, algo que não é considerado na legislação brasileira. Sendo algo planejado o 

criminoso tem plena consciência de que estará trazendo consequências negativas 

para a vida da vítima. 

A penalização do crime, vem mais severa do que antes. Enquanto na legislação 

anterior o criminoso saia, mesmo que culpado, sem responder pelos seus atos, agora 

o mesmo pode cumprir até 2 anos de prisão. 

 

No caso da pessoa ser culpada de infringir esta seção será condenado40 a: 

(a) em caso de condenação em Indictment41, a prisão será por um período 

não superior a 2 anos ou multa (ou ambos); 

                                                 
40 Esse é considerado um crime híbrido, ou seja, ele tem duas modalidades de condenação, uma mais grave e 

outra menos grave. A princípio todos os crimes híbridos são tratados como Indictment, somente mudando sua 

modalidade caso o Procurador o faça.  
41 Modalidade de condenação de delitos mais graves. 
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(b) em caso de condenação sumária42, a prisão por um período não superior 

a 12 meses, ou multa (ou ambos). 

 

 

O crime de Revenge Porn pode ser agravado de diversa maneiras. Caso o 

autor continue perseguindo a vítimas, cometa o mesmo crime novamente, se o crime 

vier junto com ameaças, ou violência, juntamente com a atual lei contra a Pornografia 

de Vingança, também são utilizadas outras leis. 

 

Envio de imagens deste tipo pode, dependendo das circunstâncias, poderá 

ser uma ofensa ao abrigo da Lei de Comunicações de 200343 ou a Lei de 

Comunicações Maliciosas de 198844. Esse comportamento, se repetida, 

poderá também constituir um delito de assédio sob a proteção da Lei Assédio 

de 199745. (Government, 2014) 

  

A leis acima tem vários tipos de penas que podem ser associadas a lei 

específica, como fazemos com a Lei Maria da Penha, para conseguir celeridade 

processual e medidas protetivas para as vítimas. 

 

 

5.2.  O quão eficaz é a lei específica 

 

 

Antes as vítimas não obtinham sucesso quando buscavam a via judiciária, hoje 

temos uma grande ferramenta, onde já tem uma consequência estipulada para aquele 

crime. A importância é muito grande inclusive sob o aspecto sócio educador, inibindo 

tanto de cometer o crime pela primeira vez, quanto de repeti-lo e pegar uma pena 

maior ainda, ou seja, a impunidade desse tipo de caso caiu drasticamente. 

 

                                                 
42 Modalidade de condenação de delitos menos graves. 
43 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/21/contents - Legislação na íntegra. 
44 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/27/contents - Legislação na íntegra. 
45 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1997/40/contents - Legislação na íntegra. 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/21/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/27/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1997/40/contents
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O ex-namorado rejeitado que enviou fotos explícitas de uma mulher de 29 

anos de idade para os seus colegas no Facebook, foi preso por 30 dias com 

cinco anos de liberdade condicional. (Genova, 2016) 

 

Jason Asagba declarou-se culpado em julho para divulgar fotos sexuais e 

filmes com a intenção de causar sofrimento. Ele compartilhou fotos íntimas 

de uma mulher de 20 nos no Facebook, em maio. 

Ele recebeu uma sentença de seis meses de prisão, cumprindo por 18 meses 

a prisão em liberdade, bem como 100 horas de trabalho não remunerado. 

Também foi sentenciado a pagar £ 345 em custas processuais e também lhe 

foi entregue uma ordem de restrição. (Berkshire, 2015) 

 

Um homem de 40 anos de idade, que publicou uma foto nua de uma mulher 

no Facebook recebeu uma pena de prisão suspensa para o novo crime de 

pornografia vingança. 

Simon Humphrey foi condenado a quatro meses de prisão, suspensa por 18 

meses, e uma ordem de restrição também foi posta em prática por 18 meses 

para impedi-lo de entrar em contato com sua vítima. (Quinn, 2015) 

 

 

Os casos acima, são alguns poucos que já tiveram condenações, mas muitos 

outros já estão tramitando sob a guarda da nova. A eficácia da lei deu, inclusive, mais 

coragem para que as mulheres denunciassem esses crimes, logo houve um aumento 

expressivo das denúncias após a vigoração da nova lei. 

 

 

5.3. Jovens delinquentes 

 

 

O Reino Unido tem três sistemas de Penais de justiça separadas e distintas: 

Inglaterra e País de Gales, Irlanda do Norte e Escócia. Os jovens delinquentes são 

frequentemente tratados pela Equipe da Juventude Infratora. Na Inglaterra e País de 

Gales a idade de responsabilidade criminal é fixada em 10 anos. Os jovens 

delinquentes com idades entre 10 e 17 anos (ou seja, até o seu aniversário de dezoito 

anos) são classificados como delinquentes juvenis. Entre as idades de 18 e 21 anos 
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(ou seja, até o seu vigésimo primeiro aniversário) são classificados como jovens 

delinquentes. Infratores com idade superior 21 anos são conhecidos como criminosos 

adultos. 

Na Escócia, a idade de responsabilidade criminal era anteriormente fixada em 

8 anos, uma das menores idades de responsabilidade criminal na Europa. Desde 

então, foi elevada para 12 anos pela Lei de Justiça Criminal e Licenciamento (Escócia) 

de 2010, que recebeu a sua aprovação real em 6 de agosto de 2010.46  

Na Irlanda do Norte é 10 anos47 a maioridade penal, sendo uma das mais baixas de 

toda a Europa, por não haver nuanças entre criança, jovem e adulto após os 10 anos. 

Existe todo um sistema punitivo para o jovem delinquente. Ele é progressivo, 

mediante a seriedade da infração cometida. Os jovens não são julgados da mesma 

forma que adultos pelos tribunais, exceto para os delitos mais graves. 

 

 

Infratores com idade entre 10-17 são geralmente julgados e condenado no 

tribunal da juventude, exceto para os casos que envolvem crimes muito 

graves, como o de homicídio, nesse caso o jovem será julgado como um 

adulto. Esses casos tramitam no Tribunal da Coroa. (Government U. , s.d.) 

 

 

De acordo com o manual de punições para delinquentes menores de 18 anos 

que praticam crimes com outros menores de 18 anos, quando for um crime sexual, há 

uma punição diferenciada, onde o máximo são 5 anos. 

Na tabela abaixo pode ser vista como funciona essa punição. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 http://www.gov.scot/News/Releases/2009/03/27140804 - Artigo completo 
47 http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/northern-ireland/call-to-raise-criminal-age-limit-30978714.html - 

Artigo completo 

http://www.gov.scot/News/Releases/2009/03/27140804
http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/northern-ireland/call-to-raise-criminal-age-limit-30978714.html
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Tipo/Natureza da 

atividade 

Sentença Variação da pena 

Ofensa envolvendo 

penetração em que um 

ou mais fatores 

agravantes existe ou 

quando há uma 

diferença de idade 

substancial entre as 

partes. 

Detenção e ordem de 

Treinamento por 12 meses 48 

 * Tem como objetivo 

proporcionar treinamento, 

educação e reabilitar o 

infrator para que ele não 

reincida. As sentenças 

podem ser cumpridas em 

casas seguras para crianças, 

centros de treinamento 

seguros e instituições de 

jovens infratores. 

Detenção e ordem de 

Treinamento de 6 a 12 

meses 

Qualquer forma de 

atividade sexual (sem 

penetração ou com 

penetração) não 

envolvendo quaisquer 

fatores agravantes 

Sentença Comunitária 49 

* Uma sentença Comunitária 

combina punição e medidas 

sócio educadoras com 

atividades realizadas na 

benfeitoria da comunidade 

Ordenar uma sentença 

de não-custódia 

apropriada  

 Ordem 

Comunitária para 

jovens  

 Fiança 

Tabela III - Sistema punitivo de menores de 18 anos 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 https://www.sentencingcouncil.org.uk/about-sentencing/young-people-and-sentencing/types-of-sentences-for-

young-people/ Pré-requisitos e tipos de detenção possíveis. 
49 https://www.sentencingcouncil.org.uk/about-sentencing/types-of-sentence/community-sentences/  - Pré-

requisitos e descrição da sentença 

https://www.sentencingcouncil.org.uk/about-sentencing/young-people-and-sentencing/types-of-sentences-for-young-people/
https://www.sentencingcouncil.org.uk/about-sentencing/young-people-and-sentencing/types-of-sentences-for-young-people/
https://www.sentencingcouncil.org.uk/about-sentencing/types-of-sentence/community-sentences/
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Agravantes Atenuantes Extensão/redução da 

pena 

 Intimidação ou coerção   

 Uso de drogas, álcool ou 

outra substância para 

facilitar a ofensa  

 Ameaças para prevenir 

vítima de relatar o incidente  

  Abdução ou detenção 

  Delinquente ciente de que 

ele ou ela está sofrendo de 

uma infecção sexualmente 

transmissível 

 Relação de afeto 

genuína 

 Juventude e 

imaturidade do 

infrator 

O infrator terá um 

acréscimo ou redução de 

até 12 meses a cada 

atenuante ou agravantes 

apresentados na 

audiência. 

Tabela IV - Agravantes e atenuantes da sentença do menor infrator 

 
 

Ao observar as tabelas vemos que o governo está comprometido com a 

segurança do menor, e não somente do infrator, como no Brasil, mas também com a 

vítima. O interessante da punição é que ela sempre vem acompanhada de medidas 

educadoras. Sendo assim o menor enviando a foto intima de outro, seria acusado por 

um crime sexual sem interação física, acrescentando os agravantes e os atenuantes 

pertinentes. 

 
 
 

5.4. A Compensação monetária por danos aos sentimentos (Danos 

morais) 

 

 

Uma série de remédios civis estariam disponíveis às vítimas, incluindo a 

legislação contra a violação de privacidade ou a legislação de proteção de dados, 

violação de direitos autorais ou o delito de assédio.  

Cada uma das causas acima é passível de ação no Reino Unido, assim a vítima 

seria capaz de reivindicar danos (compensação monetária para os danos causados), 

“bem como obter uma liminar para remover as imagens ou vídeos em questão da 
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Internet. Na maioria dos casos, os requerentes também poderiam buscar uma liminar 

contra os administradores de sites, sites de busca como o Google, sites de 

compartilhamento de vídeo e outras plataformas de hospedagem para remover as 

imagens. No entanto, liminares são menos eficazes em sites que se encontram do 

Reino Unido. ” (Guillemin, 2014) 

O Reino Unido utiliza um sistema de graduação chamado Vento Guidelines50, 

e tetos de compensações monetárias, para compensar de fato a vítima, contudo 

impedindo que a mesma lucre de forma injusta como o sistema. 

 

 

Tipo Definição Valores em 

Libras 

A Faixa Inferior Mais utilizadas para ofensas leves. 

Normalmente são ofensas feitas 

apenas uma vez 

£500 a £6,000 

A Faixa Intermediária Quando o caso é sério, mas nem 

tanto. Pode incluir uma ofensa 

séria, mas de resto tem que ser 

relativamente leves. 

£6,000 a £18,000 

A Faixa Superior Utilizada nos casos mais sérios, 

quando a vítima sofre 

discriminação e assédio por muito 

tempo 

£18,000 a £30,000 

Tabela V - Progressão do sistema compensatório Britânico 

 

 

O tribunal tomará as Vento Guidelines em consideração, mas é importante que 

a vítimas dê provas ao tribunal sobre: 

 

•o que aconteceu com ela 

                                                 
50 https://www.citizensadvice.org.uk/work/problems-at-work/employment-tribunals-from-29-july-

2013/employment-tribunals-valuing-a-claim/compensation-for-discrimination/employment-tribunals-

discrimination-calculating-compensation-for-injury-to-feelings/ Sistema completo de graduação de recompensa 

monetária. 

https://www.citizensadvice.org.uk/work/problems-at-work/employment-tribunals-from-29-july-2013/employment-tribunals-valuing-a-claim/compensation-for-discrimination/employment-tribunals-discrimination-calculating-compensation-for-injury-to-feelings/
https://www.citizensadvice.org.uk/work/problems-at-work/employment-tribunals-from-29-july-2013/employment-tribunals-valuing-a-claim/compensation-for-discrimination/employment-tribunals-discrimination-calculating-compensation-for-injury-to-feelings/
https://www.citizensadvice.org.uk/work/problems-at-work/employment-tribunals-from-29-july-2013/employment-tribunals-valuing-a-claim/compensation-for-discrimination/employment-tribunals-discrimination-calculating-compensation-for-injury-to-feelings/
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• a forma como a discriminação a afetou 

• a forma como a discriminação a fez sentir. 

 

“Família, amigos, médicos ou profissionais, trabalhadores de suporte, poderão 

também ser capazes de fornecer evidências para apoiar a reivindicação feita pelo 

solicitante. ” (UK Government . , Employment tribunals - discrimination - calculating 

compensation for injury to feelings, 2014) 

Mais uma diferença fica clara no sistema de compensação entre o Reino Unido 

e o Brasil. Aqui o dano Moral é determinado pelo Juiz, gerando certa insegurança 

quando ao valor que será sentenciado, pois não há diretrizes a serem utilizadas na 

definição dos valores. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

 

Ao longo dessa pesquisa descobrimos que que a Pornografia de Vingança é 

um crime atual, e em crescimento, que tem como o alvo principal as mulheres jovens. 

Na grande maioria das vezes a divulgação é feita pelo parceiro, de um material que 

foi enviado em um contexto de confiança e amor, e com consensualidade somente 

para o uso privado. 

A base da pornografia de revanche é a não consensualidade da distribuição da 

das imagens ou vídeos íntimos, seja o compartilhamento com estranhos ou pessoas 

conhecidas, independendo do meio pelo qual ela é propagada.  

A difamação e a injúria são as consequências dessa distribuição indevida, 

levando em consideração que o sexo é algo natural ao ser humano, o que a pessoa 

foi fotografada/filmada fazendo não deveria ser tratado como algo pejorativo, e sim 

natural, que todos fazem, e é inclusive a razão pela perpetuação da espécie. 

A humilhação que acompanha as imagens, assim como as ofensas, vem da 

natureza da divulgação proibida, bem como do machismo social, da quebra da 

privacidade. De estar vendo algo que não foi feito para você, mas que mesmo assim 

você agora é o detentor daquele material, com todo o poder da internet para poder 

compartilhar com quem quiser. 

 A Pornografia de Vingança é um crime grave, que traz grandes consequências 

para as pessoas envolvidas naquelas fotos, principalmente quando são mulheres. 

Parte dessa gravidade vem da impossibilidade de retirar essas imagens da internet. 

Que uma vez publicadas, perde-se o controle de quem visualizou, baixou, salvou, 

postou em um outro site estrangeiro... enfim, é impossível controlar a sua reprodução 

após a divulgação inicial. 

A imagem propagada pela Pornografia de Vingança, tem uma conotação 

degradante, de que a pessoa envolvida naquelas imagens, estava fazendo algo 

errado, quando na verdade, ela estava fazendo algo em um contexto diferente do 

propagado, entretanto a imagem é vinculada a ideia de prostituição e imoralidade, 

logo a ideia principal da foto não é que alguém compartilhou uma foto sem o 

consentimento da vítima, e sim que a vítima se deixou vulnerável para aquele tipo de 

exposição. 
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A culpabilização da vítima, não é nada novo. Ainda hoje, ao invés de se culpar 

o estuprador, culpam a vítima por estar utilizando uma roupa curta. A ideia por trás da 

pornografia de revanche não é muito diferente. Não é à toa que a maioria das vítimas 

são mulheres. Se parceiros sabem que a sociedade irá culpa-las, taxa-las de imorais, 

vadias, por terem seu direito à privacidade violado. 

O compartilhamento de fotos intimas, é por vez comparado a um estupro virtual, 

pois a vítimas teve seu direito violentado, sua intimidade exposta, danos ao seu 

psicológico, julgamento social, e o pior, a possibilidade de ressurgir o material ilícito a 

qualquer momento na sua vida, 

Durante a entrevista com o delegado Alessandro, ficou claro que as punições 

cabíveis de acordo com a lei atual não são suficientes para proteger a vítima, ou sanar 

a necessidade de justiça da mesma. Inclusive se a vítima não atender os pré-

requisitos para encaixar o seu caso na Lei Maria da Penha, nem a medida protetiva 

ela irá conseguir solicitar. 

O delegado ainda confirmou o que a SaferNet já havia me disponibilizado por 

e-mail, que as mulheres mais atingidas eram as adolescentes, e que a primeira 

reclamação não era nem as ofensas sofridas, e sim a exposição da sua imagem para 

o seu círculo social.  

Durante a entrevista também foi levantado um ponto muito importante, que foi 

confirmado no capítulo seguinte, que é a difícil penalização dos sites hospedeiros, que 

aceitam o material ilegal, e não assumem a responsabilidade pelo mesmo, seja 

fazendo a pessoa que se registra a aceitar um termo de reponsabilidade pelo que 

posta, ou simplesmente ignorando as solicitações judiciais para a retirada das 

imagens. 

Como muitos sites tem seus domínios fora do país, a legislação brasileira nem 

sempre é aceita, ou seja, dificultando ainda mais o tramite legal, na solicitação de 

remoção das imagens. 

Uma vitória na legislação, é a igual responsabilização pelo ato de publicar, 

quanto o de compartilhar, aumentando assim o número de pessoas passíveis de 

responsabilização pelo crime, aumentando também a chance de sucesso no processo 

criminal. 

A legislação brasileira comparada a britânica, quando se tratando de 

Pornografia de Vingança, é muito fraca. Primeiramente o Marco Civil da Internet não 

serve para ser aplicado nos casos de Pornografia de Vingança, e ainda torna mais 
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difícil a responsabilização dos sites, uma vez que determina que o site só poderá ser 

considerável culpado, após mesmo recebem uma notificação da vítima informando 

que a matéria não é consensual. Na lei não informa o prazo de resposta do site. 

Quanto a política de responsabilização do menor infrator pelos seus crimes, O 

Reino Unido ganha disparo nas suas sentenças de caráter punitivo e socioeducativo, 

cumprindo assim a necessidade de reeducar o jovem para que o mesmo não volte a 

cumprir aquele crime, protegendo assim a vítima menor de idade. 

As indenizações por danos materiais e morais, são possíveis nos dois países 

na esfera Cível. Na Grã-Bretanha, no entanto, e possível que o juiz decrete junto com 

a sentença criminal, o pagamento do Autor a vítima, ou como medida punitiva, ao doar 

dinheiro para uma ONG. 

Acredito que se o Brasil tivesse uma legislação com punições mais severas, 

com medidas socioeducativas eficazes para os menores infratores haveria, então, 

uma inibição maior desse tipo de crime entre os mais jovens. 

A legislação específica se mostrou útil para a aplicação da pena deixando as 

vítimas mais seguras para denunciar, tendo ainda os seus direitos garantidos. 
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8. ANEXO I – PERGUNTAS DA ENTREVISTA COM O DELEGADO 
 

 

 

Pergunta: O senhor lida com muitos casos de Pornografia de Vingança? 

Pergunta: Qual é o termo mais utilizado para esse tipo de situação, é 

Pornografia de Vingança mesmo? 

Pergunta: Qual o gênero e a faixa etária mais comum que o senhor recebe aqui 

na delegacia? 

Pergunta: Mas não tem uma faixa etária mais frequente aqui? 

Pergunta:  normalmente quem são os responsáveis pela distribuição das 

imagens? 

Pergunta:  E como normalmente vocês mais tentam enquadrar esse crime aqui 

na delegacia?  

Pergunta: E o senhor acha que é uma penalização adequada? 

Pergunta: Houve aumento desse tipo de denúncia nos últimos 

anos? 

Pergunta: Uma porcentagem alta das pessoas que vem aqui denunciar, 

consegue  

condenar o Autor?  

 Pergunta: Qual o procedimento padrão nesses casos? Quando a pessoa 

chega aqui na delegacia você espere alguma documentação ou algo do gênero?   

Pergunta: Então em cada situação vocês tem uma maneira diferente de 

resolver o problema? 

Pergunta: Então a princípio vocês não pedem nada, nem o telefone para ver 

quais são as fotos...?  

Pergunta: A vítima consegue algum sucesso na redução das as imagens online 

depois ela faz a denúncia? 

Pergunta: Se houvesse uma legislação específica para esse tipo de caso, ajudaria? 

Pergunta: Quais são as consequências mais comuns na vida da vítima quando 

ela chega aqui para denunciar? Qual a primeira reclamação? 

Pergunta: Existe algum projeto que vise a proteção da vítima nesses casos? 
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Pergunta: Os provedores, e sites hosts, onde ficam armazenadas as imagens 

eles são penalizados?   

Pergunta: E se for um site brasileiro é mais fácil para o senhor resolver?  

Pergunta: E por qual crime o site é enquadrado? Ele é responsabilizado por 

distribuição de material não autorizado? 

Pergunta: E aí o senhor pode exigir a retirada das fotos? 

Pergunta: É a vítima quem tem que correr atrás das URLs? 

Pergunta: É fácil retirar a imagem de um site hospedeiro?  

Pergunta: As pessoas que compartilham essas fotos podem também ser 

penalizadas? 

Pergunta: Existe algum tipo de ajuda psicológica a qual vocês encaminhem as 

vítimas desse tipo de crime? 

Pergunta: Vocês têm como aliar esse crime a lei Maria da Penha? 

Pergunta: E quando os casos envolvem suicídio, por conta da divulgação 

dessas imagens, a penalização pode ser maior?  

Pergunta: Existe algum agravante que pode ser utilizado nesse caso? 
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