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RESUMO 
 

O presente estudo analisou as principais alterações trazidas pela lei 13.718/18 com enfoque na 

divulgação de imagem não consentida, ou popularmente conhecido como Porn Revenge. Trata-se da 

exposição de fotos/videos de suas ex-parceiras nas redes sociais sem a sua autorização. Geralmente 

ocorre após o término do relacionamento em que o parceiro não aceita e utiliza essas fotos/videos como 

vingança. A finalidade é acabar moralmente com a vida da vítima. A metodologia utilizada foi uma 

pesquisa bibliográfica, tendo como fonte para sua elaboração livros, artigos e legislação vigente aplicada 

ao assunto. Desta forma, é possivel verificar que as alterações foram necessárias para punir as pessoas 

que cometem crimes ciberneticos de maneira compatível com a sua gravidade.  

 

Palavras-chave: Nudes. Tecnologia. Vingança. 

 

 

ABSTRACT 

 
The present study analyzed the main changes brought about by Law 13.718 / 18 with a focus on the 

dissemination of non-consented image, or popularly known as Porn Revenge. This is the exposition of 

photos / videos of your ex-partners on social networks without your permission. It usually occurs after 

the end of the relationship in which the partner does not accept and uses these photos / videos as revenge. 

The purpose is to morally end the victim's life. The methodology used was a bibliographic search, with 

books, articles and current legislation applied to the subject as a source for its elaboration. In this way, 

it is possible to verify that the changes were necessary to punish the people who commit cyber crimes 

in a way compatible with their seriousness. 

 

Keywords: Nudes. Technology. Revenge. 
 

1) INTRODUÇÃO 

 

No atual contexto social temos nos deparado com uma mudança cultural tão intensa que 

transformou até mesmo a forma de se praticar crimes. Ou seja, se tornou possível cometer um 

delito contra outra pessoa sem precisar sair de casa, como podemos observar nos crimes 

cibernéticos. Nesse sentido, a legislação precisa se atualizar de maneira intensa para 

acompanhar e penalizar cada indivíduo proporcionalmente a cada transgressão cometida. 

 

1Professor no curso de Direito do Centro Universitário Cidade Verde - UNIFCV. Especialista em Direito Público 

com ênfase em Direito Penal pela Unp - Universidade Potiguar. Endereço eletrônico: 

prof_carloseduardo@unifcv.edu.br 
2  Discente do curso de Direito do Centro Universitário Cidade Verde – UNIFCV, Maringá, PR. Endereço 

eletrônico: isabelle_mga@hotmail.com. 
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Dessa forma, a presente pesquisa busca analisar as alterações trazidas no Código Penal, 

mais precisamente no capítulo VI onde aborda os crimes contra a dignidade sexual, aprovada 

em 24 de setembro de 2018 pelo Presidente do Tribunal Federal Dias Toffoli, na ausência do 

presidente, este sancionou a lei 13.718/18. 

Em virtude da acelerada mudança cultural e da facilidade tecnológica, tornou-se hábito 

registrar por meio de fotos e vídeos todo e qualquer tipo de evento. A postagem dessas 

fotografias em redes sociais acontece rotineiramente. Tais avanços permitem que a informação 

alcance lugares até então inacessíveis, e que torne proporções devastadoras, quando utilizadas 

de maneira imprópria. Portanto, a divulgação de uma imagem íntima com a finalidade 

unicamente de vingança, quando lançada a rede, pode afetar diretamente na vida da pessoa 

envolvida, impossibilitando o seu progresso em vários aspectos sociais e psicológicos. 

Essa divulgação de imagem não consentida está diretamente relacionada a pornografia 

de vingança, ou seja, existe uma relação afetiva entre a pessoa que publicou o conteúdo e a que 

foi exposta. Além disso, na maior parte dos casos relatados o sujeito ativo é um ex-companheiro, 

que por algum motivo não aceita o término do relacionamento e tem como objetivo prejudicar 

moralmente o outro. 

O trabalho busca analisar por meio da literatura, quais são as alterações na redação da 

lei 13.718/18 sobre a divulgação de imagem não consentida: porn revenge e suas aplicações 

práticas no atual contexto social. Além de analisar qual era a aplicação da lei antes da 

promulgação da lei e qual era o respaldo as vítimas. 

A submissão da mulher acompanha a história da evolução do ser humano, e a divulgação 

de imagem não consentida pode estar relacionada a problemática de gênero, visto que o sexo 

feminino costuma ser o mais afetado. A estrutura patriarcal da atualidade continua impondo 

inúmeras obrigações e pressão de comportamento no convívio social. Desta forma, o 

desenvolvimento de toda sociedade deixa mais evidente os pensamentos conservadores e 

preconceituosos que muitas vezes denigrem a imagem da mulher. 

Analisaremos os direitos fundamentais, como o direito da personalidade, direto ao 

esquecimento e qual seria a tutela jurídica aplicada em casos de porn revenge. Podemos 

observar que o crime viola o princípio da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem 

das pessoas, ou seja, fere um princípio constitucional antes que qualquer outro crime do código 

de processo penal. 

A metodologia utilizada foi uma pesquisa bibliográfica, tendo como fonte para sua 

elaboração livros, artigos e legislação vigente aplicada ao assunto 
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2) DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

Pode ser conceituado como as garantias de todo ser humano, pois os principais diretos 

fundamentais abrangem o mínimo que qualquer ser humano necessita para se ter uma vida 

digna, que são estes, o direto à vida, direito à liberdade, à igualdade, à segurança e a 

propriedade, conforme observado no art. 5°, caput da Constituição Federal. 

 “Os direitos e garantias fundamentais, em sentido material, são, pois, pretensões que, 

em cada momento histórico, se descobrem a partir da perspectiva do valor da dignidade 

humana”3. 

Tradicionalmente podem ser classificados em três gerações ou dimensões, que são estas: 

direitos civis e políticos, sociais e coletivos e transindividuais, entretanto pode variar, alguns 

estudiosos apontam uma quarta e quinta geração. Ademais, os direitos fundamentais possuem 

algumas características, que são essas a universalidade, pois atinge a todo ser humano, absoluto, 

conforme conceitua Mendes4 por estar em um patamar máximo de hierarquia jurídica, mas há 

divergências entre doutrinas e jurisprudências que afirmam que nenhum direito fundamental é 

absoluto. É inalienável pois não pode ser renunciado, imprescritível dentre outros.   

 

2.1 DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 

O direito a personalidade pode ser estudado como um complemento dos direitos 

fundamentais, pois o mesmo está resguardado no mesmo capítulo e artigo da Constituição, 

conforme será observado posteriormente. 

Observa-se que o Código Civil, mais precisamente em seu art. 2° dispõe que a partir do 

nascimento com vida, o indivíduo já está protegido pela constituição e consequentemente 

adquire os direitos a personalidade que estão elencados na Constituição Federal, art. 5°, inciso 

X conforme veremos a seguir:  

 

Art. 5º 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. 5 

 

3 MENDES, Gilmar et al. Curso de direito constitucional. 13. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 206. 
4 MENDES, Gilmar et al. Curso de direito constitucional. 13. ed. 13. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, 

p. 210. 
5 BRASIL, 2017. 
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O artigo mencionado não faz nenhum tipo de distinção em relação a sexo ou gênero, ou 

seja, perante a lei todos possuem direitos e deveres iguais. O direito a honra, a imagem e 

principalmente a intimidade são invioláveis e quando não são respeitados ferem diretamente ao 

direito constitucional.  

 

No momento em que o homem nasce com vida, tornando-se, para o direito, 

pessoa, surge com ele uma prerrogativa fundamental, sem a qual a pessoa seria 

de tal forma frágil, que não sobreviveria ao entrechoque de interesses em que 

é lançada, desde que nasce, no meio social.6 

  

Por essa razão o direto da personalidade é categorizado como direito fundamental, por 

ser um direito constitucional é o primeiro adquirido por todo ser humano logo após o seu 

nascimento, podendo assim contar com todo o resguardo necessário para todo e qualquer ato 

básico da sua vida privada/intima.  

 Logo após o nascimento, o homem já é inserido em um mundo que já existe e já está em 

funcionamento, onde o padrão de vida muda com muita facilidade, a tecnologia se expande a 

cada dia e a divulgação de informações é instantânea. Portanto, este novo indivíduo, frágil, 

precisa de respaldos jurídicos que o protejam dessa avalanche de informações a que ele foi 

lançado.  

 Elimar Szaniavski leciona que 

 

“A personalidade se resume no conjunto de caracteres do próprio indivíduo, 

que consiste na parte intrínseca da pessoa humana. Trata-se de um bem, no 

sentido jurídico, sendo o primeiro bem pertencente à pessoa, sua primeira 

utilidade.”7 

 

Isto posto, ao abordamos o direto da personalidade logo pensamos no direto a imagem, 

que pode ser afetado quando, em determinadas situações acontece a veiculação de conteúdo 

sem consentimento e prévia autorização dos envolvidos.  

Vale ressaltar que todo e qualquer indivíduo goza da possibilidade de se gravar e 

fotografar, independente de qual seja a sua finalidade e isto em momento algum dá a liberdade 

para um terceiro expor o conteúdo. 

 

 

6 GUSMÃO, Paulo Dourado de. Elementos de Direito Civil. Rio de Janeiro; São Paulo: Livraria Freitas Bastos 

S.A, 1969, p.129. 
7 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

1993, p. 35. 
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O direito à personalidade como tal é direito inato, no sentido de direito que 

nasce com o indivíduo. [...] O objeto do direito de personalidade como tal não 

é a personalidade: tal direito é o direito subjetivo a exercer os poderes que se 

contêm no conceito de personalidade; pessoa já é quem o tem, e ele consiste 

exatamente no ius, direito absoluto. [...] O direito de personalidade como tal 

não é direito sobre a própria pessoa; é o direito que se irradia do fato jurídico 

da personalidade. [...] Direitos da personalidade são todos os direitos 

necessários à realização da personalidade, à sua inserção nas relações 

jurídicas. 8 

  

Portanto, em situações onde há divulgação de imagens ou vídeos sem o consentimento 

das partes, está ferindo diretamente os direitos fundamentais dos envolvidos. Os princípios 

básicos, que são inerentes a dignidade da pessoa humana são: a vida, a liberdade e a honra, e 

quando temos uma situação assim, todos esses princípios são afetados de alguma forma. 

 A sua vida, pois tomara um rumo totalmente diferente a partir do momento em que teve 

fotos/vídeos expostos sem o seu consentimento. A liberdade, pois, lhe foi tomada sem sua 

permissão e principalmente a sua honra, que não é possível delimitar todos os danos ocorridos 

ou que possam ocorrer durante a sua trajetória de vida. 

 

3) DIVULGAÇÃO DE CENA DE SEXO OU DE PORNOGRAFIA 

  

A divulgação não consentida de um momento íntimo entre o casal poderá ocorrer pelo 

parceiro ou através de terceiros que por algum motivo estiver em posse do material, o que 

deverá ser penalizado de acordo com a lei. Após o vazamento das imagens o material se espalha 

em grande proporção trazendo inúmeros prejuízos a vida dos envolvidos.  

 

3.1 ASPECTOS GERAIS 

 

A divulgação de imagem não consentida pode estar relacionada a problemática de 

gênero, de forma que o sexo feminino costuma ser o mais afetado. Segundo RUIZ et al., a 

desvalorização da figura da mulher se torna mais evidente com a superexposição, liberação de 

costumes e desvalorização da privacidade. 

A partir destes comportamentos, a divulgação, propagação e compartilhamento de 

fotos/vídeos de cenas de sexo ou pornografia apresenta-se muito comum em nosso contexto 

atual. Por isto é tão importante conhecermos um pouco mais sobre o tema, assim como divulgar 

 

8 PONTES DE MIRANDA, Francisco. Tratado de direito privado. Campinas: Bookseller, 2000, vol. VII, p. 

37-39. 
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conhecimento acerca de algo que vem se tornando cada vez mais normal, pelos adolescentes e 

jovens nos dias de hoje. 

“Ao trabalhar especificamente o “revenge porn”, enfrentamos a complicação que se dá 

também em sede de outras violências associadas a sexualidade e gênero, que é o que poderíamos 

chamar de dano focalizado.” 9 

Podemos chamar de dano focalizado, pois em todos os casos em que verificarmos os 

dados e estatísticas a respeito do assunto, sempre a figura da mulher está em evidencia, não 

pelo aspecto positivo, mas sim por serem as principais vítimas afetadas por este delito. Vale a 

pena destacar o histórico patriarcal da nossa sociedade, onde a figura da mulher sempre foi 

muito engessada e, digamos que pré-determinada desde a infância a reproduzir certos tipos de 

comportamentos atribuídos como “corretos” pela sociedade.  

Nesse sentido, podemos delimitar o fato de que o gênero masculino, na figura de 

“homem da relação” se autointitula como o ditador das regras, ou seja, caso algo não saia como 

o esperado ele se sente no direito de punir a mulher por não ter suprido as suas expectativas ou 

até mesmo os seus gostos.  

Simone de Beauvoir acrescenta: “[...] a história mostrou-nos que os homens sempre 

detiveram todos os poderes concretos, desde os primórdios tempos do patriarcado, julgaram útil 

manter a mulher em estado de dependência, seus códigos estabeleceram-se contra elas”10 

Como podemos observar as principais vítimas desse tipo de crime são as mulheres e o 

local onde este tipo de material tem sido mais propagado é na internet, através das ferramentas 

de comunicação mais utilizadas atualmente como: WhatsApp, Instagram e Facebook. A partir 

deste dado podemos observar que a internet é o local onde grande parte das pessoas se sentem 

mais à vontade para fazer o que quiserem pois acreditam usufruir de mais “liberdade de 

expressão” ou simplesmente pelo fato de se esconderem atrás do anonimato.  

 

À medida que a interação das pessoas com o mundo digital se expande, de 

maneira muito acelerada, têm-se aqueles que diante de uma suposta 

impunidade e salvaguardados pelo sentimento de anonimato, usam dessas 

inovações tecnológicas para cometerem e potencializar delitos virtuais. Hoje, 

comumente, conhecidos como CRIMES DIGITAIS. Tais crimes são 

cometidos empregando-se o computador e contra os próprios computadores e 

são de uma infinidade de modos e maneiras, que estes “gênios do mal” 

aproveitam-se das inovações da Tecnologia da Informação para cometê-los.10 

 

 

9 VALENTE, M. G. et al. O corpo é o código: estratégias jurídicas de enfrentamento ao revenge porn no 

brasil. 1. ed. São Paulo: InternetLab, 2016, p. 20. 
10 AMBITO JURIDICO. Os crimes digitais em nosso cotidiano. Disponível em: 

https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-84/os-crimes-digitais-em-nosso-cotidiano/. Acesso em: 10 jun. 

2020. 
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Mediante o fato supracitado, podemos identificar que o crime de pornografia de 

vingança ocorre principalmente na esfera digital, onde grande parte das relações interpessoais 

giram em torno da tecnologia, tendo em vista que jovens e adolescentes possuem acesso à 

internet. Nestas plataformas, o compartilhamento acontece de maneira instantânea e pode 

viralizar rápido demais e, em contrapartida para excluir totalmente um material que já está 

espalhado na rede é praticamente impossível. 

 Verifica-se que a pornografia de vingança vem afetando negativamente a imagem da 

mulher, em todos os aspectos de sua vida, seja ele pessoal, profissional, em seu ciclo de amigos, 

familiar e religioso já que todo material exposto na internet dificilmente será retirado na íntegra, 

causando danos irreversíveis na vida das mulheres que tiveram sua intimidade exposta sem o 

seu consentimento.  

 

3.2 REVENGE PORN COMO VIOLÊNCIA DE GÊNERO CONTRA A MULHER 

 

É de suma importância discorrer a respeito da violência de gênero, que por sua vez 

possui um conceito amplo, podendo abranger mulheres, crianças e adolescentes de ambos os 

sexos, entretanto neste artigo abordaremos a violência de gênero da mulher adulta.  

 

O que queremos dizer é que o acompanhamento de casos de “revenge porn”, 

que, como afirmamos atrás, fizemos via (i) pesquisa de jurisprudência, (ii) 

estudo de caso (o Top 10, em Parelheiros e Grajaú)19 e (iii) entrevistas e 

acompanhamento de mídia, mostra claramente que, com poucas exceções, é o 

sexo feminino que é afetado. 11 

 

Uma das violências popularmente mais conhecida é a violência doméstica, que está 

prevista na Lei Maria da Penha. Segundo Porto12, para caracterizar este tipo de violência, 

precisa conter do chamado âmbito/vinculo/relações doméstica ou familiar e poderá ser 

caracterizada em até 5 (cinco) tipos: física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. 

A violência física é a violência propriamente dita, a vis corporalis. ofensa a vida, saúde 

e integridade física. Ex.: empurrar, chutar, bater. A violência psicológica é tudo aquilo que se 

refere ao psicológico da vítima, como ameaças, insultos, humilhação, perseguição e insultos. A 

violência moral são os crimes contra a honra. Ex.: injuriar, caluniar, difamar. A violência sexual 

se caracteriza mediante constranger, pressionar a fazer sexo e tanto pode ocorrer mediante 

 

11 VALENTE, M. G. et al. O corpo é o código: estratégias jurídicas de enfrentamento ao revenge porn no 

Brasil. 1. ed. São Paulo: InternetLab, 2016, p. 20. 
12 PORTO, Pedro Rui. Violência doméstica e familiar contra a mulher: lei 11.340/06: análise crítica e 

sistêmica. 3. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2014, p. 2014 
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violência física ou grave ameaça ou negar o uso de qualquer contraceptivo. E por fim, a 

violência patrimonial que se dá a partir da retenção, subtração, destruição de instrumentos de 

trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos.  

Entretanto, para ser caracterizado uma violência doméstica é necessário que tenha a 

relação íntima de afeto entre as partes, mesmo que não coabitem sob o mesmo teto, o vínculo 

familiar decorrente do parentesco civil ou convívio permanente entre pessoas, ainda que 

esporadicamente.13 

Podemos observar que, conforme constatação de pornografia de vingança pode existir 

no mínimo 2 (dois) tipos de violência doméstica presente, pois a partir do momento que a vítima 

tem suas fotos/vídeos divulgados nas redes sociais a sua honra está sendo ofendida e 

subsequente a este momento ela não tem mais controle sobre o que é divulgado e postado sobre 

a sua reputação. Existem casos em que o parceiro se utiliza de ameaças para coagir a parceira, 

seja para não terminar um relacionamento ou simplesmente por mero dissabor. 

Até o ano de 2018, o dispositivo 11.340/06 ou Lei Maria da Penha poderia ser utilizado 

em casos de divulgação de imagens/cena de sexo ou nudez, pois ainda não havia nenhum 

instituto que regulamentasse propriamente dito o revenge porn. 

 

3.3 DA INSUFICIENTE PROTEÇÃO PENAL ATÉ O ADVENTO DA LEI 13.718/18 

 

Antes da vigência da referida lei ainda não havia nenhum dispositivo que protegia e 

resguardava as vítimas deste fato marcante em suas vidas, ou seja, um crime que pode acarretar 

danos altíssimos contra a vida de todas as pessoas envolvidas, mas que ainda não era 

regulamentado pelo nosso Direito Penal de forma específica 

Em grande parte dos casos o crime praticado era tipificado no rol de crimes contra a 

honra: injúria ou difamação. No caso do crime de injúria a pena é de detenção de um a seis 

meses, ou multa. No crime de difamação, que versa sobre a reputação da vítima, a pena é de 

detenção, de três meses a um ano, e multa. 14 

Entretanto, eram meios paliativos e com penas brandas.  

 

Necessário ressaltar que, quanto aos crimes contra a honra, por serem 

condenados com penas baixas (causas consideradas como de “menor potencial 

 

13 PORTO, Pedro Rui. Violência doméstica e familiar contra a mulher: lei 11.340/06: análise crítica e 

sistêmica. 3. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2014, p. 2014. 
14 BRASIL, 1940. 
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ofensivo”), seus perpetradores gozam dos benefícios da lei n. 9.099/95 (lei de 

juizados especiais cíveis e criminais)15. 

 

Além do fato de ser um crime de menor potencial ofensivo, ainda estava condicionado 

a representação da ofendida, por ser um tipo de ação penal privada. 

Como ressalta Gustavo Badaró, “a ação penal privada no caso da difamação e injúria 

seria condicionada a representação, “isso significa que o ônus de promover a ação é da vítima, 

que deverá constituir advogado/a para apresentar uma queixa-crime.”16 

 Desta forma, a vítima em muitos casos constrangida e fragilizada com a situação 

ocorrida, poderia se sentir envergonhada em ter que relatar todo o fato novamente a uma terceira 

pessoa, muitas vezes com medo de julgamento o delito acabava prescrevendo sem que fosse 

tomada nenhuma providência jurídica.  

 Entretanto, com o advento da Lei Maria da Penha o direito pode contar com diversos 

mecanismos de defesa para proteger a mulher da violência doméstica baseada no gênero. A lei 

11.340/06 era o principal instrumento jurídico para o enfrentamento, mas não era a única.  

 

Foram previstas novas atribuições para polícias civis, ministérios públicos, 

defensorias públicas e tribunais de justiça, e boa parte dessas atribuições 

também requeiram inovações na forma de tratamento judicial da violência 

doméstica e familiar, a legislação também amplia a participação de outros 

setores no atendimento às mulheres, na proteção de direitos e na prevenção da 

violência.17 

  

Ainda que, a lei Maria da Penha fosse efetiva, não era o suficiente nos casos de pornografia de 

vingança, isso porque necessitava de adaptações que coincidissem com a situação que a vítima 

se encontrava, onde a sua imagem estava veiculada a todo meio de comunicação. 

 De uma forma geral, algumas soluções eram apresentadas as vítimas que estavam 

enfrentando essa situação, como exemplifica Lins: 

 

Salvar o material em “prints” (captura da tela), procurar assistência jurídica, 

registrar boletim de ocorrência, notificar a rede social, página ou provedor a 

retirar o material da internet utilizar a tipificação de crimes contra a honra para 

entrar com processo civil (“dano moral”) ou processo penal, via “difamação” 

(art. 139 do Código Penal) ou “injúria” (art. 140 do Código Penal), o que, em 

casos de ex-parceiros, 

 

15 VALENTE, M. G. et al. O corpo é o código: estratégias jurídicas de enfrentamento ao revenge porn no 

brasil. 1. ed. São Paulo: InternetLab, 2016, p. 35. 
16 BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo penal. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, p. 125. 
17 SCIELO. Oito anos de Lei Maria da Penha. Entre avanços, obstáculos e desafios. Disponível 

em:https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

026X2015000200533&lng=en&nrm=iso&tlng=pt. Acesso em: 28 jul. 2020 
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pode ser feito pelo registro de um B.O. sob a Lei Maria da Penha 

(11.340/2006)18. 

 

 No entanto, a vítima precisaria de representação legal por se tratar de uma ação penal 

privada, onde em muitos casos, ela acaba desistindo antes mesmo de oferecer a queixa crime, 

quanto mais aguardar todo o trâmite processual, que é moroso. 

 Nos casos em que foi verificado a instauração de um processo, grande parte eram 

processos cíveis onde a requerente solicitava algum tipo de indenização moral pela divulgação 

das imagens/vídeos, conforme podemos verificar na jurisprudência abaixo da Desembargadora 

Denise Volpato:  

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INIBITÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

DIVULGAÇÃO DE VÍDEO ÍNTIMO NA INTERNET. SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA. RECURSO DO DEMANDADO. Pedido de concessão da 

justiça gratuita. Possibilidade. Presunção de hipossuficiência financeira 

decorrente de declaração firmada e de fato superveniente ocorrido nos autos. 

Prevalência da garantia fundamental do amplo acesso à justiça. Inteligência 

do artigo 5º, XXXV e LXXV, da constituição federal. Benefício da justiça 

gratuita deferido. Mérito. Pleito objetivando a reforma da sentença, sob 

alegação de a autora ter consentido com a publicação dos vídeos, bem como 

pela falta de comprovação de situação ensejadora de abalo moral indenizável. 

Insubsistência. Ausência de provas do consentimento da autora quanto à 

divulgação dos vídeos. Ônus que incumbia ao requerido. Exegese do artigo 

373, ii, do novo código de processo civil. Violação ao direito de privacidade 

e intimidade configurados. Ofensa ao disposto no artigo 5º, inciso x, da 

constituição federal/1988. Ilicitude do ato caracterizada. Abalo moral 

presumido. Situação inequivocamente vexatória e nociva à honra e à imagem 

da requerente. Dever de indenizar mantido. Inteligência do artigo 20 do código 

civil/2002. Quantum indenizatório fixado em r$ 10.000,00 (dez mil reais) no 

primeiro grau. Pedido de minoração. Descabimento. Valor arbitrado que 

atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além do caráter 

inibidor e pedagógico imprescindíveis à reprimenda. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e parcialmente provido18. 

  

Ou seja, ainda que o sistema judiciário contasse com algumas proteções, conforme 

aludido, que poderiam ser utilizadas em casos de pornografia de vingança como punições mais 

severas, as mesmas não vinham sendo utilizadas pelas vítimas, sendo a medida mais comum 

somente a indenização ao fato ocorrido. 

 

4) DO ADVENTO DA LEI 13.718/18 E A EFETIVA PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS DE 

PORN REVENGE 

 

18 INTERNET LAB. Apelação civel. Disponível em: https://www.internetlab.org.br/wp-

content/uploads/2018/06/doc_00163939320108240005.pdf. Acesso em: 28 set. 2020. 
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 Aprovada em 24 de setembro de 2018 a lei 13.718/18 trouxe diversas alterações no 

Código Penal Brasileiro, principalmente nos crimes contra a dignidade sexual, onde a 

pornografia de vingança passa a fazer parte do rol taxativo de infrações específicas dessa 

natureza.  

 Até então, o crime de porn revenge já divagou por diversas áreas do nosso judiciário, 

em busca de se enquadrar em alguma tipificação penal que pudesse garantir mais proteção as 

vítimas, tais como: crimes contra a honra (difamação ou injúria), a lei maria da penha 

(11.340/2006), lei Carolina Dieckmann (Lei 12.737/2012), ameaça e etc.   

A partir da promulgação da referida lei, em seu artigo 218-C caput, este apresenta 

diversos “verbos” em que uma cena de sexo, nudez ou pornografia poderá ser divulgada sem o 

consentimento da vítima e qual a sua penalidade. Segundo Nucci o tipo penal foi criado para 

resguardar a vítima da exposição de fotos e vídeos na internet.19 

 

Os meios para a prática de tais verbos são bastante amplos, abrangendo todos 

os meios de comunicação de massa (revistas, jornais, televisão etc.), sistemas 

de informática e telemática (e – mail, whatsapp, facebook, instagram etc.), 

havendo ainda a previsão legal genérica de quaisquer outros meios que 

possibilitem as mesmas condutas. Nesse ponto, “o legislador ao expressar que 

a divulgação pode ser feita ‘por qualquer meio’ lançou mão da denominada 

interpretação analógica”20 

  

Atualmente os meios de comunicação em massa estão mais tecnológicos e de fácil 

acesso a toda a comunidade, o que facilitou muito a propagação desse tipo de conteúdo nas 

mídias. A nova lei veio justamente para prevenir que este tipo de material seja propagado na 

rede sem a punição adequada a quem os praticou. 

 A pena para quem cometer este tipo de crime é de reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, 

se o fato não constitui crime mais grave21 e poderá ser aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime é 

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

com o fim de vingança ou humilhação.22 

 Nota-se que o §1 da referida lei descreve o conceito do que é pornografia de vingança 

quando delimita que as fotos/vídeos serão divulgadas com o fim de vingança ou humilhação. 

 

19 NUCCI, Guilherme. Curso de direito penal. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 212. 
20 CONTEÚDO JURIDÍCO. Boletim conteúdo jurídico N. 882. Disponível em: 

https://conteudojuridico.com.br/open-pdf/cj591499.pdf/consult/cj591499.pdf#page=6. Acesso em: 28 set. 2020, 

p.20. 
21 BRASIL, 1940. 
22 BRASIL, 1940. 
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Vale destacar que essa causa de aumento de pena é gradativa e dependerá do vínculo de afeto 

entre as partes.  

“Ilustrando, quem assim age após a primeira noite de sexo com alguém que conheceu 

há pouco tempo merece uma elevação de 1/3; quem já é noivo ou casado com a vítima merece 

um aumento de 2/3”.23 

Na hora da aplicação deverá ser levado em consideração o caso concreto, pois quanto 

mais íntimos maior deverá ser a punição do indivíduo, principalmente em casos onde já havia 

uma relação de confiança entre a vítima e o agente. Nestes casos a divulgação da imagem de 

nudez possui um cunho de vingança. 

Vale a pena ressaltar que para se caracterizar crime é necessário que a divulgação de 

imagens/vídeos de nudez tenha sido realizada sem o consentimento da vítima, uma vez que 

possuindo a prévia autorização e recurso que impossibilite a identificação da vítima24, sendo a 

mesma sendo maior de idade não constitui crime, caracterizando-se então, como uma exclusão 

de ilicitude 

Trata-se de uma lei relativamente nova e que apresenta alguns entendimentos 

jurisprudenciais em nosso ordenamento jurídico, como observado a seguir: 

 

APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU PRESO. AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, 

DO CP). EXTORSÃO "POR QUATRO VEZES" (ART. 158, CAPUT, DO 

CP). EXTORSÃO NA FORMA TENTADA "POR DUAS VEZES" (ART. 

158, CAPUT, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP). ESTELIONATO 

(ART. 171, CAPUT, DO CP). DIVULGAÇÃO DE CENA DE NUDEZ 

CIRCUNSTANCIADA "POR DUAS VEZES" (ART. 218-C, § 1º, DO 

CP). CRIMES EM CONTINUIDADE DELITIVA E COM A INCIDÊNCIA 

DAS DISPOSIÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA (ART. 71 DO CP E ART. 

5º, INC. III, DA LEI N. 11.340/2006). Sentença parcialmente condenatória 

que, à exceção de um dos crimes de extorsão, reconheceu a prática de todos 

os demais. Irresignação da defesa almejando a retificação da etapa 

dosimétrica do decisum. Pretensão não acolhida. Análise conjunta das 

circunstâncias judiciais em consonância com a jurisprudência do superior 

tribunal de justiça. Comportamento da vítima que não contribuiu para a prática 

delituosa. Manutenção da sentença a quo que se impõe. Recurso conhecido e 

desprovido.25 

   

Quanto a modalidade do crime, este só é admitido na modalidade dolosa, tendo em vista 

que o autor teve intenção, já que o mesmo divulgou as imagens por livre espontânea vontade e 

com o intuito de prejudicar outrem.  

 

23 NUCCI, Guilherme. Curso de direito penal. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 214 
24 BRASIL, 1940 
25 (TJ-SC - APR: 00031262320198240075 Tubarão 0003126-23.2019.8.24.0075, Relator: Júlio César M. 

Ferreira de Melo, Data de Julgamento: 04/08/2020, Terceira Câmara Criminal). 
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O objeto material deste tipo de crime é a foto ou o vídeo que está sendo propagado nas 

mídias e objeto jurídico é a dignidade da vítima. Com o advento da lei, a ação penal passa a ser 

incondicional, ou seja, se chegar ao conhecimento do estado, da polícia, será instaurada uma 

ação penal independentemente de representação ou de manifestação de interesse da vítima. 

Nesse caso quem oferece a denúncia é o Ministério Público. Como em muitos casos de porn 

revenge a vítima não chegava até o final com o processo, ou sequer prestava a queixa-crime, a 

nova alteração na tipificação penal veio com o intuito de promover uma eficácia quanto a 

punição dos responsáveis ou instauração do processo penal. 

 Nesse sentido, a promulgação da lei gera uma expectativa no sentido de que acabe com 

algumas lacunas na lei e traga mais respaldo jurídico as vítimas de porn revenge. Vale ressaltar 

a importância da dignidade da pessoa humana e a liberdade sexual concedido a todos os seres 

humanos de forma igualitária. 

 

5) DIRETO AO ESQUECIMENTO E SUA NECESSÁRIA APLICAÇÃO AOS CASOS 

DE REVENGE PORN 

 

Logo, outro dispositivo de lei que poderá ser utilizado pelas vítimas de pornografia de 

vingança é o direito ao esquecimento, pois diante de tantas informações, advindas de todos os 

meios de comunicações, se uma pessoa foi lesionada através das mídias é provável que o fato 

a acompanhe por toda a sua vida, já que uma vez lançado a rede, dificilmente o material seja 

excluído na íntegra. 

 Para  Rulli  Júnior  e  Rulli  Neto26 o direito ao esquecimento é um direito fundamental 

da dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade pessoal, sendo então uma possibilidade de 

instrumento jurídico para casos como este, onde a principal função será resguardar e proteger a 

vida futura de quem foi afetado por um fato do passado. 

  “Trata-se de um novo direito, implícito no direito à intimidade e vida privada. Consiste 

no direito à que sejam esquecidas algumas informações verídicas, mas desairosas, ofensivas ou 

violadoras da intimidade, ocorridas no passado”26. 

O direito ao esquecimento não mais se restringe às hipóteses de esquecer o passado 

judicial criminal de cada pessoa. Este direito expandiu-se para a proteção do consumidor nos 

casos de cadastros negativos, para a proteção de dados pessoais no direito eletrônico. 

Neste sentido, a repercussão de material íntimo, quando exposto na rede sem o 

consentimento das partes poderá impactar no convívio social, pois cada indivíduo poderá ter 

 

26 MARTINS, Flavio. Curso de direito constitucional. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 1038. 
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uma interpretação diferente, sem saber o que de fato ocorreu, ferindo assim a honra subjetiva 

da vítima. 

 Portanto, quando vinculado à rede um conteúdo sem consentimento, se faz necessário 

o resguardo da legislação em relação ao direito ao esquecimento. Com tamanho alcance lesivo, 

o sistema judiciário brasileiro vem adotando algumas medidas que possam garantir os direitos 

fundamentais. 

“O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu o direito ao esquecimento, no Recurso 

Especial 1.335.153, relatado pelo Min. Luís Felipe Salomão, ainda que não esteja previsto 

expressamente, por ora, em nossa Constituição”27 

Dessa forma, é valido que a partir do momento em que uma pessoa se sentir lesada por 

um determinado fato, que se tornou determinante em sua vida, afetando diretamente a sua honra 

e a sua boa fama perante a sociedade, possa-se utilizar do dispositivo supracitado para que, 

nenhum fato trágico seja determinante do restante de sua vida. 

"Trata-se de uma oportunidade para um novo começo de vida”28 

Ou seja, o direito ao esquecimento busca proporcionar aos indivíduos afetados por 

determinados fatos marcantes em sua vida um novo começo, uma nova chance de seguir em 

frente sem ficar amarrada ao passado. No caso de divulgação de imagem não consentida, pode 

ser um pouco mais difícil por se tratar de imagens ou vídeos, que uma vez compartilhadas 

dificilmente sairão por completo da rede, entretanto atingem diretamente na vida pessoal e 

psicológica das vítimas e, caso não seja tomada nenhuma providência será um fator 

determinante a acompanhá-las até o fim da vida. 

 

6) CONCLUSÃO 

  

O objetivo deste trabalho foi analisar por meio da literatura, quais foram as alterações 

na redação da lei 13.718/18 sobre a divulgação de imagem não consentida: porn revenge e suas 

aplicações práticas no atual contexto social.  

No atual período contemporâneo, em específico o século XXI, trouxe consigo uma 

revolução quanto a velocidade da transmissão de uma informação e nem sempre as 

consequências são positivas, principalmente para a pessoa que está exposta as mídias. Assim 

como o avanço tecnológico, o amparo jurídico teve que se adaptar para acompanhar as 

 

27 MARTINS, Flavio. Curso de direito constitucional. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 1039. 
28 CHEHAB, Gustavo Carvalho. A privacidade ameaçada de morte. São Paulo: LTr, 2015, p. 115. 
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mudanças atuais e garantir que criminosos que anteriormente permaneciam no anonimato ou 

eram punidos com penas brandas sofrerem sanções compatíveis com os crimes praticados. 

Nesse sentido, quando um material íntimo, seja uma foto ou um vídeo de nudez, é 

lançado a rede, se torna irreversível que o material seja excluído na íntegra, implicando em 

danos catastróficos na vida da vítima, tendo em vista que o arquivo possa ter sido salvo em 

compartimentos particulares.  

Somente a penalização através de indenização, ou a instauração de um processo penal 

por crimes contra a honra (injúria ou difamação) não era o suficiente, tendo em vista que em 

muitos casos a vítima não comparecia até uma delegacia para prestar a queixa-crime, e por se 

tratar de uma ação condicionada a representação necessitava do comparecimento da vítima para 

que o poder judiciário pudesse tomar as providências. Sendo assim, a conduta do agente passava 

despercebida e permanecia no esquecimento, sendo a vítima a única que sofria as consequências 

do ato praticado pelo terceiro, tendo impactos negativos na sua vida, psicológico, dentro outros. 

A aplicação do novo dispositivo veio com a intenção de acabar com esses buracos 

negros que ainda restavam em nosso ordenamento jurídico e trouxe a esperança de mais 

respaldo jurídico aos envolvidos. Inclusive em relação a tipificação da ação ser incondicional e 

prever a reclusão do agente que tenha praticado o crime.   

Portanto, ainda é um recurso novo para os aplicadores do direito e nesse contexto 

orienta-se que seja realizado mais pesquisas sobre o tema com o objetivo de conscientizar a 

população sobre os seus direitos, pois considera-se um marco quanto aos crimes digitais, onde 

a incidência deste tipo de delito é grande e até então não era regulamentado.  

O objetivo dessa mudança na legislação é garantir os direitos básicos das vítimas, como 

o princípio da dignidade da pessoa humana, direito ao esquecimento e dignidade sexual.  
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