
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 

CAMPUS PANTANAL - CPAN 

CURSO DE DIREITO 

 

 

 

 

 

PAOLLI CRISTINNI DA SILVA RIBEIRO 

 

 

 

 

 

EXPOSIÇÃO SEM CONSENTIMENTO DE IMAGENS E VÍDEOS ÍNTIMOS NA 

INTERNET E A TUTELA JURÍDICA A PARTIR DA LEI 12.737/2012: UMA 

ANÁLISE DAS INOVAÇÕES LEGISLATIVAS PENAIS NO BRASIL 

 

 

 

 

 

 

 

CORUMBÁ/MS 

2020



 

Paolli Cristinni da Silva Ribeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSIÇÃO SEM CONSENTIMENTO DE IMAGENS E VÍDEOS ÍNTIMOS NA 

INTERNET E A TUTELA JURÍDICA A PARTIR DA LEI 12.737/2012: UMA 

ANÁLISE DAS INOVAÇÕES LEGISLATIVAS PENAIS NO BRASIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

CORUMBÁ/MS 

  2020

Trabalho de Conclusão apresentado ao 
Curso de Direito do Campus do Pantanal, 
da Universidade Federal de Mato Grosso 
do Sul, como requisito para obtenção do 
grau de Bacharel em Direito, sob 
orientação do Prof. Dr. César Tavares. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A coisificação do homem pode ser medida em preço. E a 
dignidade é qualidade do preço que não tem. Os mercados, 
incluídos os dos homens, atravessam desertos de humanidade 
em todos os pontos do planeta. Cumpre fazer florescer o mundo 
de homens e mulheres dignos em sua vida, do nascer ao morrer 
- Cármen Lúcia Antunes Rocha.  



 

 

RESUMO 

 

O surgimento da internet possibilitou o acesso e o compartilhamento de uma 
quantidade considerável de arquivos, em virtude disso as mídias passaram a ser 
facilmente disseminadas e vistas por uma grande massa, bastando estar conectado 
para isso. Porém, quando uma imagem é disponibilizada sem a autorização do 
retratado surge um problema. Esses casos infligem o princípio da dignidade da pessoa 
humana e direitos de personalidade garantidos pela Constituição Federal e normas 
infraconstitucionais. Os crimes virtuais, dentre eles, a exposição indevida de imagens 
e vídeos íntimos é situação que se tornou frequente nos dias atuais, levando o Direito 
a se adaptar às mudanças trazidas pelo uso da web, surgindo então o Direito Digital.  
Este novo ramo utiliza comandos jurídicos já existentes em nosso ordenamento e os 
adequa às peculiaridades do ambiente virtual, originando normas mais compatíveis 
com a realidade atual. O Marco Civil da Internet, a Lei Carolina Dieckmann são 
exemplos de legislações brasileiras criadas com intuito de tutelar as situações 
decorrentes da sociedade informatizada e proteger os usuários nas relações em meio 
digital. O estudo deste tema se justifica porque a tecnologia tornou-se inerente a 
sociedade atual, gerando a necessidade de compreender como o direito se molda às 
situações advindas da utilização do ambiente virtual. A metodologia de pesquisa 
adotada foi a bibliográfica desenvolvida a partir de análise doutrinária, de legislação 
específica, artigos científicos e publicações de órgãos reconhecidos. O objetivo deste 
trabalho foi analisar a tutela jurídica da exposição sem consentimento de imagens e 
vídeos íntimos na internet com base no Art. 5º, inciso X, da Constituição Federal e nas 
Leis 12.737/2012, 13.718/2018 e 13.772/2018. O primeiro capítulo trata da era digital 
e os direitos afetados pelo uso indevido das tecnologias informáticas. Em cada um 
dos três capítulos seguintes é apresentado uma norma que tipifica condutas ilícitas, 
abrangendo os assuntos de invasão de dispositivos informáticos, divulgação sem 
consentimento de mídias íntimas e o registro não autorizado da intimidade.  

Palavras- chave: Internet. Exposição. Imagem. Intimidade. Crimes Virtuais. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The emergence of the internet made it possible to access and share a considerable 
amount of files, as a result of which the media started to be easily disseminated and 
viewed by a large mass, just being connected for that. However, when an image is 
made available without the subject's authorization, a problem arises. These cases 
inflict the principle of human dignity and personality rights guaranteed by the Federal 
Constitution and infra-constitutional rules. Virtual crimes, among them, the improper 
exposure of intimate images and videos is a situation that has become frequent 
nowadays, leading the Law to adapt to the changes brought about by the use of the 
web, and then Digital Law emerged. This new branch uses legal commands that 
already exist in our organization and adapts them to the peculiarities of the virtual 
environment, originating norms more compatible with the current reality. The Marco 
Civil da Internet, the Carolina Dieckmann Law are examples of Brazilian legislation 
created with the aim of protecting the situations arising from the computerized society 
and protecting users in relationships in digital media. The study of this theme is justified 
because technology has become inherent in today's society, generating the need to 
understand how the law is shaped to situations arising from the use of the virtual 
environment. The research methodology adopted was the bibliography developed from 
doctrinal analysis, specific legislation, scientific articles and publications from 
recognized bodies. The objective of this work was to analyze the legal protection of the 
exhibition without consent of images and intimate videos on the internet based on the 
Art. 5, item X, of the Federal Constitution and Laws 12.737/2012, 13.718/2018 and 
13.772/2018. The first chapter deals with the digital age and the rights affected by the 
misuse of computer technologies. In each of the following three chapters a rule is 
presented that typifies illicit conduct, covering the issues of invasion of computer 
devices, disclosure without consent from intimate media and the unauthorized 
registration of intimacy. 

Keywords: Internet. Exposure. Image. Intimacy. Virtual Crimes. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As inovações trazidas pelos dispositivos informáticos nos levaram para uma 

nova realidade na qual grandes distâncias foram superadas com o poder da conexão 

virtual. A internet veio para transformar o modo como interagimos, abrindo uma porta 

para um mundo gigante de informações, relacionamentos, descobertas e 

possibilidades. Por isso, com o passar do tempo os relacionamentos sociais foram se 

entrelaçando com as inovações tecnológicas, hoje em dia é cada vez mais raro 

alguém que não está conectado. 

A internet é tão estimada porque ajuda a disseminar conhecimento, auxilia nas 

interações pessoais e facilita as atividades cotidianas. Ao ser criada há pouco mais de 

cinquenta anos, não era possível mensurar quanto sua utilização impactaria na 

sociedade atual. Através da conexão virtual e dos dispositivos informáticos, os 

aplicativos e ferramentas movimentam uma quantidade imensa de dados todos os 

dias.  

Porém, toda atividade envolve riscos e a rede mundial de computadores não é 

uma exceção visto que também possui suas desvantagens. A web é um ambiente de 

difícil limitação, não existe um mecanismo capaz de barrar ou filtrar a circulação de 

arquivos proibidos, por isso quando algo prejudicial é divulgado virtualmente os danos 

vêm em grandes proporções.   

A velocidade em que os arquivos são compartilhados e vistos é o que torna o 

estrago considerável. A exposição de imagens e fotos íntimas é exemplo disso, a 

vítima se vê desprotegida e não sabe o alcance das visualizações e seus reflexos na 

vida real. Sua imagem passa a ser espalhada de forma vexatória e sem controle, 

inevitavelmente a honra é afetada e o escudo protetor da vida privada se desfaz já 

que aspectos de sua intimidade ficam ao alcance de quem possa acessar o conteúdo.   

Essa exposição sem consentimento gera um efeito no mundo jurídico, pois 

afeta direitos garantidos pela Constituição Federal e normas infraconstitucionais. O 

ambiente virtual virou parte integrante da sociedade atual e o Direito como regulador 

das interações sociais precisa se adaptar à nova realidade e criar institutos eficientes 

capazes de promover segurança jurídica aos usuários das tecnologias de informação 

e comunicação.  
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O direito digital é um ramo em ascensão que busca regulamentar as situações 

que possam surgir no universo virtual. Na maioria das vezes são casos que afetam 

direitos garantidos em outras normas, mas que merecem um novo olhar em virtude 

das peculiaridades que o ambiente digital proporciona. Sendo assim, o direito digital 

se desenvolve interligado com outras áreas jurídicas, pois o uso da internet permeia 

vários aspectos da vida das pessoas que são regulados por normas próprias. 

Na área penal a tipificação de crimes virtuais é situação recente, há menos de 

uma década não existia no Código Penal um delito especificamente criado para 

repreender transgressões no mundo digital. Com a falta de lei específica os 

operadores do direito se valiam de outras fontes para não deixar esse tipo de conduta 

sem punição, pois para muitos as violações de direitos na internet não tinham 

consequências. Em relação a exposição de mídias íntimas, a analogia era a saída 

para solucionar os casos que apareciam, penalizando o autor com base nos artigos 

139 (difamação) e 140 (injúria) do Código Penal. 

A Lei 12.737/2012, conhecida como Lei Carolina Dieckmann, foi a primeira a 

tipificar um crime cibernético no Brasil, acrescentando ao Código Penal o artigo 154-

A, situado no capítulo que trata dos crimes contra a liberdade individual, seu objetivo 

é punir a invasão de dispositivos informáticos. Depois, conforme a realidade social 

outras inovações legislativas passaram a surgir, como a Lei 13.718/2018 que trouxe 

modificações importantes quanto a proteção da dignidade sexual e a Lei 13.772/2018 

que inovou ao penalizar o registro não autorizado da intimidade. 

Em virtude dessas implementações, o intuito deste trabalho é apresentar a 

tutela jurídica penal existente no Brasil em relação a exposição virtual de imagens e 

vídeos íntimos sem consentimento. Para isso, foi abordado o art. 5º, X, da Constituição 

Federal, que trata dos direitos de personalidade, e os delitos aplicáveis a essa 

exposição indevida, tomando como base legal os artigos 154-A, 216-B e 218-C do 

Código Penal. 
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2. A ERA DIGITAL E OS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

Com o surgimento dos dispositivos informáticos e da rede mundial de 

computadores a humanidade caminhou para uma nova Era, onde as inovações 

tecnológicas trazem a cada dia novas ferramentas que estimulam o fluxo informacional 

entre as pessoas.  De acordo com Bioni (2019, p. 02): 

A sociedade, ao longo do tempo, sofreu diversas formas de organização 
social. Em cada época, existiu um elemento central para o seu 
desenvolvimento, sendo o modo pelo qual ele se estruturou o fator 
determinante para se estabelecer os seus respectivos marcos históricos. No 
estágio atual, a sociedade está encravada por uma nova forma de 
organização em que a informação é o elemento nuclear para o 
desenvolvimento. 

 

No Brasil de 2016 para 2017, o percentual de utilização da Internet nos 

domicílios subiu de 69,3% para 74,9%, ou três em cada quatro domicílios brasileiros. 

Foi um salto de 5,6 pontos percentuais, em um ano. (IBGE, 2018). Conforme De 

Abreu, Eisenstein e Estefenon (2013, p. 22): 

As tecnologias de informação e comunicação (TICs) modernas, como os 
computadores, o acesso à internet e os telefones celulares, estão 
revolucionando a forma como as pessoas se comunicam, se socializam, 
buscam, trocam informações e adquirem conhecimento. Hoje é possível 
acessar qualquer informação sobre quase todos os temas em apenas alguns 
segundos e com um simples toque de uma tecla. 

 

Quando se avalia a velocidade com que as tecnologias informáticas surgiram e 

como rapidamente sedimentaram nas vidas das pessoas, é possível imaginar seu 

poder. Informações podem ser facilmente disseminadas e alcançar muitos indivíduos 

em questão de segundos. Entretanto, o compartilhamento de arquivos precisa 

respeitar o direito do outro e não ultrapassar os limites impostos para bom convívio 

social. 

O ser humano não é uma ilha, ele se conforma e se desenvolve quando se 
relaciona com os demais “no seio da sociedade que o abriga”. Nesse sentido, 
os dados pessoais não só se caracterizam como um prolongamento da 
pessoa (subjetividade), mas, também, influenciam a perspectiva relacional do 
indivíduo (intersubjetividade). Por isso, a proteção dos dados pessoais é 
instrumental para que o sujeito possa livremente desenvolver a sua 
personalidade. (BIONI, 2019, p. 83). 
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2.1 O princípio dignidade da pessoa humana 

 

Como em qualquer outro aspecto, existe também o lado ruim no uso das TICs, 

sendo um de seus principais problemas a facilidade de compartilhar virtualmente 

arquivos independentemente de sua origem ou legalidade. Viver nessa avalanche de 

dados agora faz parte do cotidiano e é necessário saber lidar com tanta conexão sem 

prejudicar direitos alheios, caso contrário seria tarefa árdua uma pessoa desenvolver 

corretamente os aspectos de sua personalidade. O indivíduo precisa de um ambiente 

digno para prosperar e levar a vida conforme suas escolhas. 

  

Como observa Hannah Arendt (2010, p. 46 citado por BIONI, 2019, p. 93), 
lançando luz sobre o prefixo idion de indivíduo, a vida em absoluta 
privacidade ou em total escrutínio público seria lastimoso. Os fatos que 
contornam a individualidade de cada ser humano devem ser compartilhados 
de acordo com as suas respectivas opções para que ele revele e desenvolva 
a sua personalidade. 

 

Assim, quando a vida privada de alguém é exposta sem autorização lhe 

impedem de exercer plenamente sua dignidade e seus direitos de personalidade. Esta 

pessoa fica desprotegida, passando a ser vista como desmerecedora de respeito. A 

dignidade da pessoa humana, prevista no artigo 1º, inciso III da Constituição Federal, 

constitui um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, que são 

responsáveis por assegurar às pessoas um desenvolvimento sadio em meio a 

sociedade. Segundo Sarlet, Marinoni e Mitidiero (2019, p. 271): 

Quando se fala em direito à dignidade, se está, em verdade, a considerar o 
direito a reconhecimento, respeito, proteção e até mesmo promoção e 
desenvolvimento da dignidade, sem prejuízo de outros sentidos que se possa 
atribuir aos direitos fundamentais relativos à dignidade da pessoa. 

 

Nesta mesma linha de pensamento, Nunes (2018, p. 71) salienta que: 

A dignidade nasce com o sujeito, é inata, inerente à sua essência. O indivíduo 
nasce com integridade física e psíquica, mas chega a um momento de seu 
desenvolvimento em que seu pensamento tem de ser respaldado, suas ações 
e seu comportamento – isto é, sua liberdade –, sua imagem, sua intimidade, 
sua consciência – religiosa, científica, espiritual – etc., tudo que compõe sua 
dignidade precisa ser respeitado.  
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A dignidade e os direitos de personalidade do indivíduo precisam ser protegidos 

em meio a essas divulgações virtuais desenfreadas, pois a facilidade de 

compartilhamento não é aval para desrespeitar o direito do outro. Para Bitencourt 

(2019a, p. 630): 

A proteção de dados e dispositivos informáticos e, especialmente, dos 
conteúdos que armazenam é uma exigência fundamental da atual vida social 
informatizada, que deve ser respeitada como princípio de ordem pública. A 
proteção, contudo, não é da rede mundial de computadores, mas da 
privacidade individual, pessoal ou profissional do ofendido, elementos 
essenciais a sua dignidade. 

 

Essa proteção é garantida independentemente do conteúdo divulgado, mesmo 

que este seja considerado para alguns, atestado de pessoa moralmente desonrosa. 

A dignidade, princípio garantido pela Constituição Federal, não pode ser retirada ou 

perdida. Como bem explana, Marcão e Gentil (2014, p. 33-34): 

A etimologia do termo indica que dignidade provém do vocábulo latino dignus, 
que se relaciona a dignitas e significa honraria. Dignus é merecedor, justo, 
conveniente. O adjetivo conveniente dá ideia de conformidade, equilíbrio, que 
parece a mais ajustada ao sentido que hoje se dá à palavra dignidade: um 
sentido de conformidade entre duas grandezas próprias das relações sociais, 
que bem podem ser a pessoa humana, de um lado, e o respeito que lhe 
devem as demais, de outro. Daí ter-se como inadmissível a dúvida acerca de 
poder o profissional do sexo ser vítima dos crimes contra a dignidade sexual, 
por ter acaso perdido a dignidade; cuidando-se de atributo absoluto, que 
decorre da simples existência humana, essa qualidade acompanha 
necessariamente o sujeito, ainda que ele mantenha uma vida reprovável, por 
mais desfigurado socialmente que possa ser, mantém pelo menos esse 
mínimo de dignidade, que o faz merecedor de reconhecimento pelos demais. 

 

2.2 Os direitos de personalidade no ambiente virtual 

 

O excesso de divulgações de mídias sem consentimento, situação cada vez 

mais frequente nos dias atuais, são verdadeiras afrontas ao ordenamento jurídico, 

pois afetam de forma contundente direitos garantidos pela nossa Carta Magna e 

legislações infraconstitucionais. Segundo o art. 5º, X, da Constituição Federal: 

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; [...]. (BRASIL, 1988). 
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 Para os fatos transcorridos no mundo digital também se aplicam os direitos de 

personalidade previstos nos artigos 11 a 21 do Código Civil, destacando em proveito 

a este texto: 

Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade 
são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer 
limitação voluntária. 

Art. 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em 
publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda 
quando não haja intenção difamatória. 

Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça 
ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão 
da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma 
pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da 
indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a 
respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais.  

Art. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento 
do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer 
cessar ato contrário a esta norma. (BRASIL, 2002). 

 

Com a tecnologia informática ocupando uma parte cada vez maior na vida das 

pessoas surgiu um anseio para a criação de normas específicas voltadas para maior 

afirmação desses direitos também em ambiente virtual. Os direitos de personalidade 

já eram abrangidos pela legislação brasileira, mas precisavam de um upgrade para 

melhor atender as necessidades atuais.  

 

Quando o escândalo provocado pelas revelações de Edward Snowden 
repercutiu no Brasil, o tema tornou-se rapidamente uma questão de governo 
e era preciso reagir. Dentre todas as propostas consideradas como reação 
ao caso, a mais completa, seria, viável e necessária foi, sem margem para 
dúvidas, a retomada do debate sobre a aprovação do Marco Civil da Internet. 
O mais curioso é que o Marco Civil não foi uma proposta de governo, mas 
sim uma proposta da sociedade. Sua concepção surgiu muitos anos antes do 
escândalo Snowden, quando se debatia na esfera pública como seria feita a 
regulação da internet em nosso país. (LEITE, LEMOS, 2014, p. 03-04). 

 

Então surge a Lei nº 12.965/14, conhecida como o Marco Civil da Internet, que 

inovou ao trazer diretrizes totalmente voltadas para o mundo digital. Segundo Pinheiro 

(2016, p. 91) esta norma “com pouco mais de 30 artigos, tentou estabelecer uma carta 

de princípios para uma Internet mais inclusiva e justa para os brasileiros”. Esta lei, 

dentre outros aspectos, dispõe sobre: 

Neutralidade, acesso à Internet como direito essencial para o exercício da 
cidadania, liberdade de expressão e permanência do conteúdo e sua 
remoção só́ em casos excepcionais e com ordem judicial, privacidade (com 
vedação para monitoração não acordada de forma previa e expressa com o 
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internauta), proteção dos dados pessoais, transparência com exigência de 
regras claras de provedores de conexão e de aplicações na web, segurança 
da rede, educação em ética digital, uso preferencial de códigos abertos e 
responsabilidade dos agentes. (PINHEIRO, 2019, p. 91). 

 

Em concordância com o art.  5º, inciso X, da Constituição Federal, o Marco Civil 

da Internet, em seus artigos 7º, inciso I, 10 e 21, prevê que: 

Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário 
são assegurados os seguintes direitos: 

I - Inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização 
pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; [...]. 

Art. 10. A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso 
a aplicações de internet de que trata esta Lei, bem como de dados pessoais 
e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da 
intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou 
indiretamente envolvidas. 

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 
diligente, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, a indisponibilização 
desse conteúdo. (BRASIL, Lei nº 12.965, 2014). 

 

Tanta ênfase se dá aos direitos de privacidade, intimidade, honra e imagem 

porque suas violações podem ocasionar sérios danos ao indivíduo, já que são 

atributos valorativos essenciais para a convivência em sociedade. De acordo com 

Bioni (2019, p. 62): 

Entende-se por personalidade as “características ou o conjunto de 
características que distingue uma pessoa” da outra. Com base nessa 
abordagem semântica, os direitos da personalidade seriam os caracteres 
incorpóreos e corpóreos que conformam a projeção da pessoa humana. 
Nome, honra, imagem, integridade física e psíquica seriam apenas alguns 
dentre uma série de outros atributos que dão forma a esse prolongamento.  

 

Tais direitos, assegurados pela Constituição Federal, garantem ao indivíduo a 

prerrogativa de não ser humilhado, de levar sua vida licitamente conforme seus 

ditames, sem a interferência de terceiros. Segundo De Abreu, Eisenstein e Estefenon, 

(2013, p. 319), nosso ordenamento jurídico não permite que, ao exercer o direito da 

liberdade de expressão, sejam feridos direitos fundamentais de outras pessoas: não 

se pode incitar violência, difundir ideias preconceituosas ou ofender a honra alheia. 
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A honra de uma pessoa, tal qual protegida como direito fundamental pelo art. 
5º, X, da CF, consiste num bem tipicamente imaterial, vinculado à noção de 
dignidade da pessoa humana, pois diz respeito ao bom nome e à reputação 
dos indivíduos. Aspecto fundamental do bom convívio social, sendo 
extremamente afetada quando algo humilhante chega ao conhecimento 
público. (SARLET, MARINONI, MITIDIERO, 2019, p. 488).  

 

Nas palavras de Ferraz (1993, p. 05): 

A imagem e a honra têm um sentido comunicacional, que inevitavelmente 
envolve terceiros. Ambos, especialmente a imagem, são situações 
personalíssimas perante os outros. Direito à honra é, assim, direito de 
sustentar o modo pelo qual cada um supõe e deseja ser bem-visto pela 
sociedade. É uma combinação entre autorrespeito e respeito dos outros. A 
honra se projeta na imagem que, embora de alguém, é sempre como alguém 
julga e quer aparecer para os outros. 

 

Nos tempos atuais, uma imagem construída na internet sofre um forte impacto, 

posto a difícil efetivação de forma plena do direito de esquecimento, assim, fazendo 

com que os vestígios virtuais se mantenham latentes. (SYDOM, DE CASTRO, 2017). 

A imagem tem o poder de remeter imediatamente a uma pessoa, pois é a maior 

expressão identificadora de alguém. A imagem carrega consigo a capacidade de 

perpetuar um fato, um momento. Porém, existem representações feitas para serem 

íntimas, de pouco ou nenhum acesso porque se reveladas podem arruinar a honra do 

personagem capturado.  

Portanto, a preservação do direito à imagem é requisito essencial para a 

manutenção das interações sociais, tendo em vista que sua exposição abusiva pode 

gerar muitos efeitos negativos para o indivíduo retratado. Conforme Sarlet, Marinoni e 

Mitidiero (2019, p. 492):   

A proteção da imagem física de uma pessoa engloba suas diversas 
manifestações, seja em conjunto, seja quanto a aspectos particulares, contra 
atos que a reproduzam ou representem indevidamente. O direito à imagem 
abrange o direito de definir, de determinar a auto exposição pessoal, ou seja, 
o direito de não ser fotografado ou de ter o seu retrato exposto em público 
sem o devido consentimento, o direito de não ver a imagem pessoal 
representada e difundida em forma gráfica ou montagem ofensiva. 

 

A divulgação de mídias íntimas sem autorização, também afligem os direitos à 

privacidade e à intimidade. Na maioria das vezes esses arquivos são produzidos em 

momentos de intimidade, voltados para o âmago do relacionamento amoroso e que 

deveriam ser protegidos pelo manto da vida privada. De acordo com Bitencourt 

(2019a, p. 629): 
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A proteção da personalidade não seria completa se não fosse assegurado ao 
indivíduo o direito de manter em sigilo determinados atos, fatos ou aspectos 
de sua vida particular, cuja divulgação pode produzir dano pessoal ou a 
terceiros, de monta considerável. Esse direito integra o direito à vida privada. 

 

 Os conceitos de privacidade e intimidade muitas vezes são confundidos e 

tratados como um só, mas na verdade são camadas da barreira que protege a vida 

privada de alguém. Para Sarlet, Marinoni e Mitidiero (2019, p. 456): 

Embora ambas as dimensões (privacidade e intimidade) tenham sido 
expressamente referidas na Constituição Federal, haverão de ser analisadas 
em conjunto, pois se cuida de esferas (níveis) do direito à vida privada. O 
direito à privacidade opera em primeira linha como direito de defesa, portanto, 
busca a não intervenção de terceiros no respectivo âmbito de proteção da 
vida privada e, também é expressão da liberdade pessoal, como direito a não 
ser impedido de levar sua vida conforme seu projeto existencial pessoal. 

 

Ainda mais restrita, segundo Ferraz (2013, p. 04): 

A intimidade é o âmbito do exclusivo que alguém reserva para si, sem 
nenhuma repercussão social, nem mesmo ao alcance da sua vida privada 
que, por mais isolada que seja, é sempre um viver entre os outros (na família, 
no trabalho, no lazer comum). Não há um conceito absoluto de intimidade, 
embora se possa dizer que o seu atributo básico é o estar só. Nestes termos, 
é possível identificá-la: no diário íntimo, no segredo sob juramento, nas 
próprias convicções, nas situações indevassáveis de pudor pessoal, no 
segredo íntimo cuja mínima publicidade constrange.  

 

Por se tratarem de direitos intransmissíveis e irrenunciáveis, ninguém pode ser 

impedido de exercer plenamente seus direitos de privacidade e intimidade. Bioni 

(2019, p. 94) esclarece que mesmo com toda essa conectividade: 

A pessoa tem o direito de retrair aspectos de sua vida do domínio público. As 
informações que são compartilhadas entre amigos, esfera da vida privada - 
ou mesmo intimidade, não são divulgadas indiscriminadamente ao público. 
Ainda que fatos da vida privada sejam compartilhados com outrem, eles 
permanecem na esfera privada ao se considerar que um número maior ou 
menor de pessoas – mas não o público em geral – saberá de determinadas 
particularidades.  

 

Porém, não é o que vem acontecendo, segundo De Abreu, Eisenstein e 

Estefenon (2013, p. 296) “como outros espaços públicos de relacionamento, a internet 

também é palco para a prática de crimes e/ou violações de direitos”. Quando o 

pretensamente privado é revelado para outras pessoas, ao ser publicado com o 

protagonista sendo identificável, este sofre um dano grave e uma violação da sua vida 

privada.  
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Assim, a tutela jurídica dos dados pessoais é um imperativo que impõe uma 
nova fronteira aos direitos, a fim de que o fluxo informacional não seja 
corrosivo à esfera relacional da pessoa humana e, por tabela, ao livre 
desenvolvimento de sua personalidade. (BIONI, 2019, p. 91).  

 

Bitencourt (2019a, p. 630) afirma que “tem havido, em todo o mundo, a criação 

de novos crimes cibernéticos, decorrentes da necessidade de ordenar, disciplinar e 

limitar o uso indevido da tecnologia”. Atualmente, aqueles que divulgam mídias íntimas 

sem a devida permissão podem ser responsabilizados penalmente. Na última década, 

o Brasil inovou ao criar delitos imputáveis ao autor desta exposição, mudanças 

importantes que atualizaram nosso Código Penal, antes defasado em relação à nova 

realidade da Era digital. 
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3. LEI 12.737/2012 - LEI CAROLINA DIECKMANN 

 

O mundo de hoje é considerado todo interligado, onde a tecnologia por meio 

dos dispositivos informáticos e da internet desempenha a função de conectora das 

relações sociais. A conexão virtual está em todos os lugares e cresceu ainda mais 

neste cenário atual de pandemia, desempenhando papel de destaque em nossas 

vidas, ao ser utilizada para nos comunicar com familiares e amigos, adquirir alimentos, 

trabalhar, estudar, dentre outras tarefas essenciais do cotidiano. 

Com as tecnologias de informação e comunicação tornando-se partes 

indissociáveis das nossas interações sociais, ocasionando diariamente situações que 

precisam ser tuteladas, o direito teve que se adaptar para atender essa nova 

realidade. De acordo com Pinheiro (2016, p. 57): 

O Direito é responsável pelo equilíbrio da relação comportamento-poder, que 
só pode ser feita com a adequada interpretação da realidade social, criando 
normas que garantam a segurança das expectativas mediante sua eficácia e 
aceitabilidade, que compreendam e incorporem a mudança por meio de uma 
estrutura flexível que possa sustentá-la no tempo. Atualmente, esta 
transformação nos leva ao Direito Digital.  

 

O direito digital se desenvolve interligado com outros ramos, como o direito civil, 

direito do consumidor e o direito penal, pois a produção de dados digitais pode afetar 

prerrogativas contidas em normas já existentes. Para Sarlet, Marinoni e Mitidiero, 

(2019, p. 482) “a necessidade de proteção dos dados pessoais alcançou uma 

dimensão sem precedentes no âmbito da sociedade tecnológica”. Na área penal, o 

direito digital cresce conforme o surgimento dos crimes informáticos, que parecem 

caminhar a passos quase iguais com os avanços tecnológicos trazidos para o uso da 

web. 

 A conexão virtual existente nos dias atuais tornou a disponibilização de dados 

algo comum, uma vez que compartilhar informações na internet passou a ser um meio 

de movimentação comercial, de buscar conhecimento e de interação social. Coerente 

seria que cada um escolhesse o que poderia estar online sobre si, mas não é o que 

vem acontecendo. Cada vez mais surgem casos de arquivos íntimos divulgados na 

internet sem o devido consentimento. 
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Há muito o Brasil vem necessitando criminalizar a invasão da privacidade por 
meios informáticos, prática que tem acontecido diariamente, com maior ou 
menor repercussão. O Projeto de Lei nº 35/2012, de autoria do Deputado 
Paulo Teixeira, acabou aproveitando uma avalanche de projetos e logrou 
transformar-se em lei. (BITENCOURT, 2019a, p. 630).  

 

O Projeto de Lei 35/2012, transformou-se na Lei 12.737/2012, a qual segundo 

Prado (2019, p. 269): 

De forma tímida, introduziu um novo crime – o artigo 154-A – ao Código Penal 
denominado delito de invasão de dispositivo informático. Regulamentou a 
ação penal no art. 154-B, como pública condicionada à representação, salvo 
se o crime seja cometido contra a administração pública, cujo a ação é pública 
incondicionada. Alterou o artigo 266, com o acréscimo do § 1º, que veda a 
interrupção de sistema telemático ou de informações de utilidade pública, e 
ainda acrescentou ao artigo 298, o parágrafo único, que faz a equiparação 
dos cartões de crédito ou de débito a documento particular, para efeitos da 
incriminação do caput. 

 

Nas palavras de Capez (2019a, p. 488), a Lei 12.737/2012 “teve por escopo 

abarcar comportamentos ilícitos praticados no ambiente informatizado que careciam 

de tutela no ordenamento jurídico penal”. Segundo Sydow e De Castro (2017, p. 121-

122): 

O Brasil não dispõe de bom arcabouço legislativo na temática. Dentre as 
exceções, está o crime introduzido pela Lei 12.737/2012, apelidada “Lei 
Carolina Dieckmann”. Através dela o artigo 154-A foi introduzido ao Código 
Penal, prevendo a criminalização da conduta “invasão” (violação indevida) 
com o fim de obter, adulterar e introduzir dados. 

 

Antes da Lei 12.737/2012, às imputações penais aplicáveis a quem invadia 

dispositivos informáticos e divulgava mídias íntimas sem autorização eram os artigos 

139 (difamação) e 140 (injúria) do Código Penal.  Nestas situações cabia a difamação 

porque conforme definição de Bitencourt (2019a, p. 443) “neste tipo penal o bem 

jurídico protegido é a honra, isto é, a reputação do indivíduo, a sua boa fama, o 

conceito que a sociedade lhe atribui”. 

Já o delito de injúria era aplicável porque protege, especificamente, a 
dignidade e o decoro. A dignidade é o sentimento que o próprio indivíduo 
possui acerca de seu valor social e moral e no decoro, a sua respeitabilidade. 
A nota característica da injúria vem a ser a exteriorização do desprezo e 
desrespeito, ou seja, consiste em um juízo de valor negativo, apto a ofender 
o sentimento de dignidade da vítima. (PRADO, 2019, p.183). 
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Para se enquadrar nesses tipos penais, a queixa-crime tinha que demonstrar 

as repercussões sociais causadas pela exposição não consentida, os efeitos 

negativos à honra e como tornou-se doloroso o convívio social após essa exposição 

degradante. Diferente dos crimes dos arts. 139 e 140 do Código Penal que protegem 

especificamente a honra do ofendido, de acordo com Bitencourt (2019a, p. 630): 

No caso do artigo 154-A do Código Penal, o bem jurídico protegido é a 
liberdade individual, o dispositivo foi inserido na seção IV (art. 146 a 154) que 
cuida da divulgação de segredo, da violação do segredo profissional e agora, 
da incriminação de condutas que violam dados ou dispositivos informáticos, 
e, implicitamente, protege segredos ou sigilos pessoais e profissionais, cuja 
divulgação pode causar dano a outrem. 

 

O núcleo do tipo penal é o verbo invadir, acessar um dispositivo sem a devida 

permissão. A essência da ação praticada neste dispositivo, nas palavras de Nucci 

(2020a, p. 292) é: 

Violar, transgredir, entrar à força em algum lugar, carregando o verbo nuclear 
do tipo um forte conteúdo normativo. Logo, a conduta do agente não é 
simplesmente entrar no dispositivo informático alheio, o que se pode dar por 
mero acidente, mas ocupar um espaço não permitido. 

 

Para isso, o invasor tem que necessariamente driblar uma barreira imposta 

pelo usuário ou proprietário do dispositivo. De acordo com Nucci (2020a, p. 293): 

Somente configura o crime se a invasão do dispositivo informático se der por 
meio de violação de mecanismo de segurança. Estando alijados da tutela 
penal todos os dispositivos informáticos que não possuam tal mecanismo. 
Noutros termos, se a vítima mantém computador com programa específico 
de proteção, necessitando-se de senha para se ter acesso ao aparelho, a 
invasão pode configurar-se, desde que o agente viole esse mecanismo de 
segurança. Mas, caso o ofendido se esqueça de ativar a senha de proteção 
ou mesmo não haja programa nesse prisma, está desguarnecido da proteção 
penal. Mas assim é o tipo incriminador. Invadir computador, conectado à 
Internet, que não possua mecanismo de segurança (como um firewall), é fato 
atípico. Quer-se, pois, que a vítima se proteja de algum modo; se não o fizer, 
a tutela penal não a alcança. 

 

A invasão de equipamento informático trata-se de uma característica essencial 

neste dispositivo penal. Tal peculiaridade é atribuída ao caso Carolina Dieckmann, 

que deu o empurrão final para a implementação do art. 154-A. Toda a situação 

começou exatamente por causa de uma invasão no computador da artista, onde fotos 

íntimas dela foram roubadas e posteriormente expostas na web.  
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Deste modo, após a implementação do artigo 154-A do Código Penal, passou 

a ser vedado: 

Art. 154-A. Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de 
computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e 
com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem 
autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar 
vulnerabilidades para obter vantagem ilícita: 

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa. 

§ 1º Na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou 
difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a 
prática da conduta definida no caput. 

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

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

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

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

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

I- Presidente da República, governadores e prefeitos;  

II- Presidente do Supremo Tribunal Federal;  

III- Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Assembleia 
Legislativa de Estado, da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou de 
Câmara Municipal; ou  

IV- Dirigente máximo da administração direta e indireta federal, estadual, 
municipal ou do Distrito Federal. (BRASIL, LEI Nº 12.737, 2012). 

 

Este dispositivo normativo concerne em um tipo penal cheio de 

particularidades, pois o legislador ao implementá-lo estabeleceu uma forma 

equiparada, uma forma qualificada e três causas de aumento de pena. Segundo 

elucidação de Nucci (2020a, p. 298): 

A preocupação legislativa em face da violação da intimidade, da vida privada, 
dos segredos comerciais e outros dados sigilosos foi manifestada em 
diferentes níveis: a) a singela invasão de dispositivo informático, com o fim de 
obter dados ou informações, mesmo que não as consiga, já é delito (figura do 
caput); b) a forma equiparada, criação e/ou propagação de dispositivo ou 
programa invasor de dispositivo informático alheio (§1º); c) caso essa invasão 
provoque algum prejuízo econômico à vítima, aumenta-se a pena de um sexto 
a um terço (§ 2.º); d) se a invasão permitir a obtenção de dados vindos de 
comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, 
informes sigilosos ou controle remoto, qualifica-se o crime (§ 3.º); e) se os 
referidos dados privados, secretos ou sigilosos forem divulgados (espalhados 
a terceiros), comercializados (objetos de alienação por certo preço) ou 
transmitidos a outros (passados ao conhecimento alheio), elevando-se a 
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pena de um a dois terços (§ 4.º); e) se o objeto da divulgação for vinculado 
aos funcionários públicos descritos, a pena aumenta-se em um terço à 
metade e a ação passa a ser pública incondicionada (§ 5º).  

 

Esta figura típica protege a intimidade, a vida privada, a honra, a inviolabilidade 

de comunicação e correspondência, enfim, à livre manifestação do pensamento, sem 

qualquer intromissão de terceiros. (NUCCI, 2020a, p. 292). Em relação a divulgação 

de imagens e vídeos íntimos sem consentimento, a invasão de dispositivo informático 

seria o meio pelo qual as mídias íntimas foram obtidas e posteriormente divulgadas, 

ou seja, a mídia foi produzida em tese de forma consentida, mas sua obtenção não, 

configurando o 154-A.  

Além disso, graças à conexão virtual existente nos dias atuais, esses arquivos 

são facilmente divulgados na web e disponibilizados a uma grande massa de pessoas. 

Neste caso, o aumento de pena contido no parágrafo quarto do art. 154-A seria 

aplicável. Vale ressaltar que a falta de autorização reside no próprio tipo penal, pois a 

invasão do dispositivo informático já denota falta de consentimento para o acesso a 

essas mídias. 

O sujeito ativo deste crime pode ser qualquer um, independente de gênero ou 

demais características e condições especiais. Conforme explicação de Bitencourt 

(2019a, p. 631): 

O sujeito passivo é o proprietário ou dono do dispositivo informático que foi 
violado ou invadido pelo sujeito ativo do crime; será igualmente vítima o titular 
do conteúdo constante do dispositivo violado ou invadido, mesmo que se trate 
de pessoa diversa. Por outro lado, também será sujeito passivo o titular do 
conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, dos segredos comerciais ou 
industriais, informações sigilosas do dispositivo invadido ou violado. 

 

 Deste modo, de acordo com Nucci (2020a, p. 343) “o tipo penal permite a 

punição de quem invadir dispositivo informático alheio e toma conhecimento do 

conteúdo das comunicações eletrônicas privadas (e-mail, WhatsApp, Facebook, 

etc.)”, mesmo que a informação seja de pessoa diversa ao do dono do dispositivo. 

Para Bitencourt (2019a, p. 640) o dano ou prejuízo, neste dispositivo legal, consiste 

na própria invasão, vulnerando a privacidade e a intimidade do seu titular, pois a 

obtenção desses dados é verdadeiro dano a esses valores.  
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Trata-se de tipo misto cumulativo (invadir dispositivo ou instalar 
vulnerabilidades) porque invasão e instalação decorrem de condutas diversas 
e não são necessariamente conjuntas. É possível invadir um dispositivo e 
realizar algo sem instalar nenhuma vulnerabilidade. De outro lado, a 
instalação de vulnerabilidade depende da ação de invadir. Necessita do 
acesso físico ou remoto ao dispositivo e, apenas após conseguir invadi-lo, 
torna-se possível instalar uma vulnerabilidade. (PRADO, 2019. p. 271).  

 

Os dispositivos informáticos tomaram um lugar de destaque na sociedade 

atual, abarcando funções variadas que vão desde álbum de memórias até carteira 

virtual. Pela gama de informações contida neles, acabaram por se tornar alvo de 

violações criminosas. Em virtude disso, se fez necessário a criação de uma norma 

penal que abrangesse esse tipo de transgressão. Com a criação do art. 154-A do CP, 

essa lacuna foi solucionada, visto que, o objeto material no qual recai a conduta 

criminosa, segundo Bitencourt (2019a, p. 631) é o: 

Dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores. 
Dispositivos informáticos são os conhecidos computadores pessoais 
(notebook, netbook, tablet, smartphones etc.) e os industriais, com 
capacidade de armazenar dados, informações, documentos etc., que agora 
recebem a proteção penal no cenário brasileiro. 

 

De acordo com, Nucci (2020a, p. 295) o objeto jurídico deste tipo penal é a 

inviolabilidade da intimidade e da vida privada das pessoas, e complementa: 

Pouco importa se o agente tinha a intenção de lucro ou não, é irrelevante se 
a divulgação ou transmissão se faz por utilidade pública ou social, 
desinteressante se o agente tem somente intuito de informar, sem denegrir a 
imagem de qualquer pessoa. Afinal, importa que houve invasão à privacidade 
alheia e, a partir disso, a divulgação torna-se ilícita. (NUCCI, p. 298).  

 

Isso porque, nesse tipo penal o invasor tem por objetivo auferir algo com a 

violação e assume o dano ocasionado. Conforme Prado (2019, p. 273), “essa 

vantagem ilícita pode ser um benefício ou proveito, contrário ao Direito, de natureza 

patrimonial ou não”. De acordo com Bitencourt (2019a, p. 644): 

O elemento subjetivo geral é o dolo, representado pela vontade livre e 
consciente de invadir dispositivo informático alheio, desautorizadamente, 
tendo consciência que se trata de conteúdo privativo, pessoal, reservado e, 
porventura, sigiloso, cuja violação lesa esses direitos sagrados do seu titular. 
Consuma-se o delito com a mera invasão do dispositivo informático ou 
instalação de vulnerabilidades, sendo desnecessário que haja efetivamente 
obtenção, adulteração, destruição de dados ou informações, ou obtenção de 
vantagem ilícita. 
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Quanto ao trâmite processual deste delito, conforme Prado (2019, p. 276): 

O artigo 154-B determina que a ação penal nos delitos definidos pelo artigo 
154-A seja pública condicionada, salvo se o crime venha a ser praticado 
contra Administração Pública direta ou indireta de qualquer dos Poderes da 
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios ou contra empresas 
concessionárias de serviços públicos, hipótese em que a ação é pública 
incondicionada. O processo e o julgamento desse delito são incumbência dos 
Juizados Especiais Criminais (art. 61, Lei 9.099/1995). Admite-se a 
suspensão condicional do processo (art. 89, Lei 9.099/1995). 

 

 A Lei 12.737/2012, apelidada de Carolina Dieckmann, teve tanta repercussão 

quanto à exposição de mídias íntimas na internet, que parecia ser a solução 

aguardada para os casos que vinham ocorrendo. Porém, limitou-se punir a invasão de 

dispositivos informáticos e as condutas em proveito dela. Infelizmente, em razão do 

princípio da legalidade, outras condutas reprováveis de obtenção e divulgação de 

mídias íntimas diversas da contida no tipo penal ficaram sem tutela jurídica. 

Ainda assim, o artigo 154-A do Código Penal desempenha um papel muito 

importante ao abranger aspectos fundamentais que necessitavam de proteção penal. 

Como bem discorre Bitencourt (2019a, p. 643): 

Na era dos computadores o instrumento informático virou uma espécie de 
depósito, repositório ou até mesmo, pode se admitir, uma modalidade de 
“cofre eletrônico”, onde as pessoas depositam a sua vida, sua história, seus 
documentos, seus compromissos e deveres, seus direitos e obrigações, e, 
fundamentalmente, os seus segredos, ou aquela parte de sua vida que não 
deseja compartilhar com ninguém. Quando divulgados os danos podem 
assumir proporções inimagináveis de valores éticos, morais, financeiros e 
comerciais, assim, a proteção dada pelo art. 154-A é muito relevante. 
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4. LEI 13.718/2018 - EXPOSIÇÃO PORNOGRÁFICA NÃO CONSENTIDA 

 

O poder de conexão existente nos dias atuais, juntamente com os dispositivos 

informáticos propiciam vários recursos pertinentes aos usuários, já que são capazes 

de disseminar mensagens, fotos, vídeos e demais arquivos em questão de segundos. 

Porém, quando mal utilizados podem gerar um grande transtorno e trazer vários 

prejuízos à pessoa exposta indevidamente. 

Em razão do impacto que as exposições íntimas provocam, o ambiente digital 

tornou-se campo propício para a prática dessas violações por causa de sua 

capacidade de propagação. Em virtude disso, a Lei 13.718/2018, conforme Bitencourt 

(2019b, p. 165) surgiu com: 

A finalidade abrangente de garantir a todo ser humano, que tenha capacidade 
de autodeterminar-se sexualmente, que o faça com liberdade de escolha e 
vontade consciente, mas, principalmente, preservando a sua privacidade, que 
é assegurada, inclusive, constitucionalmente. 

 

A Lei 13.718/2018 trouxe mudanças significativas ao Código Penal, dentre elas 

a implementação do art. 218-C. De acordo com NUCCI (2020b, p.80): 

O tipo penal do art. 218-C passou a vedar expressamente a exposição virtual 
de fotos e vídeos de estupro nas suas duas formas, a típica (art. 213, CP) e 
contra vulnerável (art. 217-A, § 1º, CP), bem como, a sua apologia (defesa, 
elogio, enaltecimento) ou induzimento (dar a ideia; incentivo). Também veda 
a divulgação não consentida de sexo, nudez ou pornografia. Esses dois 
objetivos surgiram após os vários casos concretos, acompanhados pela 
sociedade brasileira, nos últimos tempos. Houve quem estuprasse uma 
moça, inconsciente ou semi-inconsciente, colocando o vídeo dessa conduta 
na internet para conhecimento público. Houve, ainda, quem divulgasse foto 
de namorada nua ou de relação sexual mantida entre namorados, em redes 
sociais com o fim de se enaltecer e/ou humilha-la.  

 

Deste modo, esta norma veio para punir indivíduos que utilizam a tecnologia 

incorretamente ao difundir mídias íntimas de forma tão inconsequente. O propósito 

deste dispositivo, nas palavras de Bitencourt (2019b, p. 165) é: 

Proteger a dignidade sexual individual, do homem e da mulher, 
consubstanciada na liberdade sexual e direito de escolha, especialmente da 
mulher que é, com mais frequência, exposta nas redes sociais por ex-
companheiros, ex-namorados ou ex-cônjuges, inclusive por vingança ou 
apenas como forma de humilhação.  

 

Trata-se de um tipo penal extremamente complexo, com uma redação prolixa, 

composto de nove condutas nucleares, com uma série de elementos normativos 
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especiais, admitindo sua prática por qualquer meio. (BITENCOURT, 2019b, p. 166). 

Porém, de acordo com Nucci (2020b, p. 80) “os verbos espelham ações alternativas, 

muitas das quais são sinônimas. Realizar mais de uma conduta alternativa, no mesmo 

contexto, representa o cometimento de um só delito”. O dispositivo 218-C determina 

que: 

Art. 218-C. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, 
distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio - inclusive por meio de 
comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática -, fotografia, 
vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de 
estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou, sem o 
consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o fato não constitui crime mais 
grave.  

§ 1º A pena é aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) se o crime é 
praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto 
com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação. 

§ 2º Não há crime quando o agente pratica as condutas descritas no caput 
deste artigo em publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou 
acadêmica com a adoção de recurso que impossibilite a identificação da 
vítima, ressalvada sua prévia autorização, caso seja maior de 18 (dezoito) 
anos. (BRASIL, LEI Nº 13.718, 2018). 

  

 Na primeira parte do tipo penal o objeto é a fotografia, o vídeo ou outro registro 

que contenha: cena de estupro, estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza 

a sua prática. (NUCCI, 2020b, p. 81). A segunda parte não tem relação com estupro, 

seu objeto versa sobre fotografia ou vídeo que contenha uma cena de sexo 

consensual, nudez ou pornografia divulgada sem o consentimento da pessoa 

capturada. (CAVALCANTE, 2018).  

 

Essas transgressões podem ser praticadas com a utilização de qualquer 
instrumento de execução (delito de forma livre). Porém, trata o legislador de 
exemplificar, referindo-se a meio de comunicação em massa (de amplo 
alcance, para número indeterminado de pessoas), sistema de informática 
(utilização de computadores e seus programas) ou telemática (rede de 
telecomunicações). Isso porque, atualmente, a forma mais comum de 
divulgação desse tipo de material é a internet. (PRADO, 2019, p. 593). 

 

O sujeito ativo e o sujeito passivo podem ser qualquer pessoa, 

independentemente do gênero, tratando-se, portanto, de crime comum. Não há 

exigência de qualquer qualidade ou condição especial para os sujeitos. 

(BITENCOURT, 2019b, p. 165). Contudo, duas observações são necessárias,  Capez 

(2019b, p. 145), salienta que se “o crime for praticado por agente que mantém ou 
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tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou divulgar a mídia com o fim de 

vingança ou humilhação, aplica-se a causa de aumento de pena do §1º”.  

 

A quantidade de elevação da pena deve obedecer ao caso concreto, 
avaliando-se, igualmente, o grau de relação existente entre agente e vítima; 
afinal, quanto mais próximos, mais grave a conduta. O aumento deve ser 
graduado de 1/3 a 2/3 conforme o grau de estabilidade da relação íntima de 
afeto ou indicar o aumento de 2/3 para o agente que, mantendo relação íntima 
de afeto com a vítima, divulga sua nudez para humilhá-la. (NUCCI, 2020b, p. 
81). 

 

 Esse parágrafo foi acrescentado em decorrência do grande número de casos 

que estavam surgindo, pois, a disseminação indevida de mídias íntimas com a vil 

intenção de humilhação alheia tornou-se circunstância recorrente. De acordo com 

Prado (2019, p. 594): 

Essa causa de aumento da pena atua sobre a medida da culpabilidade, por 
ser maior a reprovabilidade pessoal da conduta, motivada pelo sentimento de 
vingança ou intenção de humilhar a vítima. Nesta hipótese, o legislador busca 
punir mais severamente os casos da chamada “revenge porn” (vingança 
pornográfica), nos quais, após o término de um relacionamento afetivo, o 
agente, impulsionado pelo sentimento de vingança, propaga imagens íntimas 
do ex-companheiro ou companheira, anteriormente obtidas em confiança. 
Para caracterização dessa forma delitiva, torna-se necessário o 
dissentimento da vítima. A expressão “sem o consentimento da vítima” é 
elemento normativo jurídico com referência a uma causa de justificação. 

 

Segunda observação, o dispositivo 218-C trata-se de um crime expressamente 

subsidiário, visto que conforme explicação de Nucci (2020b, p. 80) este tipo penal 

“cede espaço a delitos mais graves que o envolvam. Diante disso, quem comete o 

estupro, filma e divulga-o, pratica somente estupro, a seguinte divulgação é fato 

posterior não punido”. Porém, se um indivíduo não participa do estupro, mas 

posteriormente divulga cenas do ato criminoso, pratica o delito do artigo 218-C.  

Em se tratando de cena de estupro contra vulnerável, de acordo com 

Cavalcante (2018), quando o art. 218-C fala em fotografia ou vídeo que contenha cena 

"de estupro de vulnerável", o que ele está se referindo é à situação prevista no §1º do 

art. 217-A do CP: 

Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor 
de 14 (catorze) anos: 

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. 

§1º Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com 
alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o 
necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer 
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outra causa, não pode oferecer resistência. (BRASIL, CÓDIGO PENAL, 
1940, grifo nosso). 

 

Assim, o indivíduo que divulga cena de estupro envolvendo pessoa que por 

enfermidade ou deficiência mental não possui o necessário discernimento para a 

prática do ato ou sequer teria como resistir (pessoas em coma alcoólico, sob efeito de 

drogas, entorpecidas por medicação, etc.), comete o crime previsto no art. 218-C. Em 

relação à pessoa com deficiência mental, com as mudanças trazidas pelo Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, deve-se analisar cada caso, apurando o grau de 

profundidade ou repercussão da doença para definir se houve crime ou não. 

 Trata-se de uma conduta criminosa mais complexa, por estar vinculada a 

verificação de algumas circunstâncias específicas. Contudo cumpre advertir, que 

existe a outra parte do dispositivo, o qual segundo explicação de Masson (2020, p. 

95): 

A vítima do delito pode ser vulnerável, mas não necessariamente o será, 
sendo vedado além da exposição de cena relacionada ao crime de estupro, 
a divulgação não autorizada de mídia que envolve um ato de sexo consentido, 
nudez ou pornografia relativo à pessoa não vulnerável e sem guardar 
vinculação com outro delito. 

 

Com o artigo 218-C, finalmente o tipo incriminador divulgar imagens e vídeos 

íntimos sem consentimento ganhou tutela específica. Mesmo com o sancionamento 

da Lei 12.737/2012 (Lei Carolina Dieckmann), muitos casos continuavam a ser 

abrangidos pelos crimes contra a honra. O art. 154-A tutela a invasão de dispositivo 

informático, sendo a invasão requisito necessário para configuração do crime. 

Portanto, a divulgação de arquivos consistia apenas em caso de aumento de pena, 

não fato imputável central. No art. 154-A defende-se o direito à inviolabilidade da vida 

privada e a garantia do sigilo de dados informáticos.  

Já o dispositivo 218-C objetiva a não publicidade de arquivos contendo cena 

de estupro, estupro de vulnerável, de apologia ou seu induzimento, bem como, proibi 

a divulgação não autorizada de mídias contendo sexo consensual, nudez ou 

pornografia. Seu aumento de pena consiste no abuso da confiança dada pela vítima 

ao autor para a obtenção da mídia íntima, que depois por motivos injustificáveis acaba 

sendo divulgada. Deste modo, este artigo visa proteger o direito a dignidade sexual, a 

vida privada e a honra. Outra diferença entre os delitos é a natureza da ação penal, 
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que é pública condicionada à representação para o crime do 154-A e pública 

incondicionada no caso do crime do 218-C.  

Em relação ao parágrafo segundo do art. 218-C, Cavalcante (2018) expõe que: 

Não configura crime se o agente divulgar a fotografia ou o vídeo em 
publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica sem 
identificar a vítima ou ela seja maior de 18 anos e tenha dado autorização 
para isso. Em nenhuma hipótese será permitida a identificação da vítima se 
ela for menor de 18 anos, sendo nulo seu consentimento ou de seus 
representantes legais. 

 

4.1 Similar do tipo penal no ECA 

 

Em razão do artigo 218-C estar contido próximo aos crimes de Corrupção de 

Menores, no item intitulado “Divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de 

vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia” do Código Penal, a expressão 

vulnerável atrelada a menores pode gerar certa confusão. Todavia, conforme 

explicação de Masson (2020, p. 96): 

O campo dos vulneráveis, do art. 218-C do CP deve ser interpretado 
restritivamente, para o fim de abranger unicamente as pessoas que são 
descritas no art. 217-A, § 1º do CP, excluindo-se assim os menores de 14 
anos. Com efeito, se a conduta for praticada contra menor de 14 anos, esta 
será enquadrada em alguns crimes tipificados na Lei 8.069/1990 - Estatuto 
da Criança e do Adolescente, notadamente em seus arts. 240, 241, 241-A e 
241-B. 

 

 Esses artigos foram implementados no Estatuto da Criança e do Adolescente 

após uma reforma em 2008, por meio da Lei 11.829. Segundo Nucci (2018, p. 830):  

Esta reforma teve por finalidade acompanhar os passos da modernidade e da 
tecnologia, cada vez mais disseminada entre os jovens.  O objetivo era seguir 
a meta proposta pelo art. 227 da Constituição Federal, de proporcionar 
segurança para que toda criança e adolescente possa viver em um ambiente 
saudável, com respeito à dignidade da pessoa e livre de qualquer forma de 
exploração. Desta forma, estas modificações seriam uma forma de assegurar 
a boa formação e o proveitoso desenvolvimento educacional das pessoas 
durante a fase infanto-juvenil. 

 

 Em relação ao conteúdo, os crimes do Estatuto da Criança e do Adolescente 

que mais se assemelham ao art. 218-C são os artigos 241 e 241-A, pois versam 

exatamente sobre a exposição de imagens e vídeos íntimos. De acordo com estes 

dispositivos é crime: 
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Art. 241.  Vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que 
contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou 
adolescente:  

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

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. (BRASIL, Lei 8.069, 
1990). 

 

É necessário ressaltar que, não existe a possibilidade de dúvida em relação à 

qual normativa deve-se aplicar, o art. 218-C ou os arts. 241 e 241-A, pois conforme 

Masson (2020, p. 98):  

O conflito aparente de normas penais é solucionado tanto pelo princípio da 
especialidade - pois o ECA possui normas especiais, e o Código Penal 
contempla a norma geral -, como também pelo princípio da subsidiariedade 
expressa, assim declarado pelo preceito secundário do art. 218-C do Código 
Penal -  “se o fato não constituir crime mais grave” -, uma vez que as penas 
dos delitos tipificados a Lei 8.069/1990 são mais elevadas do que aquela 
cominada no Código Penal.  
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5. LEI 13.772/2018 - REGISTRO NÃO AUTORIZADO DA INTIMIDADE 

 

A Lei 13.772 de 2018 implementou duas alterações pontuais na legislação 

brasileira. Na Lei Maria da Penha reconheceu a violação da intimidade como forma de 

violência doméstica e familiar contra a mulher, acrescentando ao art. 7º, inciso II, mais 

uma forma de violência psicológica. No Código Penal inseriu o dispositivo 216-B 

passando a criminalizar o registro não autorizado da intimidade sexual. 

O art. 216-B trata-se da mudança mais recente em relação à violação da 

dignidade sexual e de exposição da intimidade. Esse tipo penal veio para suprir uma 

conduta criminosa que não foi abrangida pelos tipos penais anteriormente abordados, 

a produção da mídia em si, de forma ilícita ante a não permissão do personagem 

capturado. 

 

5.1 - Crime de registro não autorizado 

 

O delito abrangido pelo art. 216-B difere do art. 218-C, pois como o próprio 

nome diz, penaliza quem registra imagens íntimas sem a devida permissão, ou seja, 

contra a vontade da pessoa retratada. Enquanto o delito do dispositivo 218-C veda a 

divulgação desautorizada da mídia sendo ela de origem permitida ou não. Entretanto, 

“aquele que divulgar conteúdo obtido de forma indevida, a ele serão imputados os 

crimes definidos nos arts. 216-B e 218-C do Código Penal, em concurso material”. 

(MASSON, 2020, p. 54). 

O art. 216-B do Código Penal, de acordo com Prado (2019, p. 574) tem por 

finalidade “proteger a intimidade corporal e sexual, especificamente o direito individual 

de não ter a imagem captada, seja envolvendo nudez, seja a prática de ato sexual ou 

libidinoso, em âmbito privado, sem o devido consentimento”.  

 

Trata-se de uma conduta criminosa gerada pelo clamor social em efeito a 
acontecimentos que impactaram a coletividade. Houve casos de 
adolescentes – especialmente meninas – que chegaram ao suicídio porque 
foram ameaçadas de exposição, outras até expostas pelo namorado ou pela 
companhia com quem saíram certa vez, quando este capturou fotos ou vídeos 
sem autorização e depois as transmitiu pela rede mundial de computadores. 
(NUCCI, 2020b, p. 51). 
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Nesta mesma linha de pensamento, Masson (2020, p. 52) aponta os danos que 

esse tipo de conduta pode ocasionar a vítima: 

O registro não autorizado da intimidade sexual, comportamento que 
lamentavelmente se tornou comum em nossa sociedade, representa uma 
forma de violência psicológica à vítima, pois é apto a lhe causar dano 
emocional e diminuição da autoestima, a prejudicar e perturbar seu pleno 
desenvolvimento, mediante humilhação, ridicularização e violação da sua 
intimidade, prejudicando sua saúde psicológica e sua autodeterminação.  

 

Conforme Pinheiro (2016, p. 56) “a pressão social dá origem à obrigação 

vinculada pela norma estabelecendo os critérios de conduta a serem seguidos. Se 

adaptar as mudanças é uma exigência de sobrevivência da própria norma”. A 

realidade atual está muito diversa daquela existente na época da criação de muitas 

legislações, é o caso do Código Penal defasado em relação a alguns aspectos, 

carentes de renovação.  

Exemplo disso, são os episódios de registro não autorizado da intimidade, que 

reclamavam uma atualização da norma penal com o intuito de coibir esse tipo de 

conduta reprovável. O artigo 216-B é o resultado desse anseio de renovação. De 

acordo com este dispositivo passou a ser vedado: 

Art. 216-B. Produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo 
com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado, 
sem autorização dos participantes: Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 1 
(um) ano, e multa.  

Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem realiza montagem em 
fotografia, vídeo, áudio ou qualquer registro com o fim de incluir pessoa em 
cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. (BRASIL, LEI Nº 
13.772, 2018). 

 

Segundo Prado (2019, p. 574), “o conteúdo a que se refere o tipo penal, 

bastante abrangente, trata da cena de simples nudez (pessoa despida), não apenas 

do ato sexual ou libidinoso”, ou seja, configura crime a captura desautorizada de 

imagem em um momento de intimidade, por exemplo, experimentando roupas em um 

provador de uma loja. Nucci (2020b, p. 51-52), explica que o delito se configura no 

momento em que o agente: 

Produzir (criar ou gerar algo), fotografar (inserir na memória de máquina), 
filmar (inserir dado em filme) ou registrar (inscrever algo na memória de 
qualquer máquina) um conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou 
libidinoso de caráter íntimo e privado. O autor do crime pode ser um dos 
participantes da cena de nudez ou ato voluptuoso, quando capta imagens dos 
demais, sem a autorização destes. O mesmo se pode dizer no tocante a quem 
faz montagem (parágrafo único) de cenas de nudez ou atos de libidinagem, 



32 

 

 

incluindo-se no quadro, o crime remanesce desde que os outros não tenham 
autorizado a referida montagem. Pouco importa se o agente participa do ato 
ou não. Afinal, mesmo que ele divulgou um vídeo, pela internet, de ato alheio 
ou de ato sexual seu com outra pessoa, esta última é a vítima, caso inexista 
autorização. 

 

Ademais, o ato capturado deve ser de caráter íntimo e privado. Desse modo, 

não consubstancia o tipo penal em análise quanto a cena ou imagem produzida, 

fotografada ou filmada, ocorre em local público (ou aberto ao público). (PRADO, 2019, 

p. 574). O sujeito passivo deste delito é o indivíduo que teve sua imagem capturada 

sem a devida autorização em momento íntimo. Por se tratar de delito comum, o sujeito 

ativo pode ser qualquer pessoa. 

 

O parágrafo único do artigo 216-B prevê que na mesma pena incorre quem 
realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer registro com o fim 
de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter 
íntimo. Essa forma equiparada, além dos elementos normativos e descritivos 
já analisados, traz a conduta de realizar montagem. (PRADO, 2019, p. 575). 

  

O parágrafo único abrange atitude que também merecia punição, pois com as 

ferramentas tecnológicas existentes nos dias atuais e a habilidade de bons editores 

seria perfeitamente possível produzir mídias tão realistas que causariam os mesmos 

danos ou até maiores do que uma mídia autêntica. Masson (2020, p. 57) expõe que: 

Antes dessa figura típica, os operadores do Direito Penal faziam verdadeiros 
malabarismos jurídicos para não deixar fatos semelhantes impunes, 
geralmente tentando enquadrá-los em algum crime contra a honra, em 
especial a injúria (CP, art. 140). Agora, em que pese a timidez do legislador 
quanto à pena cominada, tal lacuna encontra-se superada. 

 

Caso o agente promova o registro e divulgue, o crime atinge o exaurimento, 

porém sua consumação ocorreu quando a captação foi feita; a partir da sua 

publicidade, por qualquer meio, alcança-se o esgotamento do delito. (NUCCI, 2020b, 

p. 52). Quanto ao trâmite da ação penal, segundo Prado (2019, p. 575): 

A pena cominada no art. 216-B é de 6 (seis) meses a 1 (um) ano de detenção 
e multa. A competência para processo e julgamento é dos Juizados Especiais 
Criminais (art. 61, Lei 9.099/1995). Cabível, também, a suspensão 
condicional do processo (art. 89, Lei 9.099/1995). A ação penal é pública 
incondicionada (art. 225, CP). 
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Porventura, a pessoa retratada na mídia íntima for maior de idade, mas que por 

algum motivo não possua discernimento (enfermidade mental) ou não possa 

apresentar resistência ao ato (indivíduo sob efeito de bebida alcoólica, medicação ou 

entorpecentes), o autor pratica o crime do 216-B. Como explica Masson (2020, p. 54): 

Se os envolvidos na cena de nudez, ato sexual ou libidinoso, nada obstante 
maiores de idade, forem portadores de enfermidade mental, estará 
caracterizado o crime previsto no art. 216-B do Código Penal, ainda que 
tenham autorizado a fotografia, filmagem ou registro, pois o consentimento 
por eles prestado é irrelevante perante o Direito Penal.  

 

 Portanto, o indivíduo vulnerável passível de ser vítima no crime do art. 216-B é 

o mesmo detalhado no art. 217-A, § 1º do CP, o indivíduo com enfermidade/deficiência 

mental ou o vulnerável transitório. Vale ressaltar, com a implementação do Estatuto 

da Pessoa com Deficiência é necessário a análise da situação concreta para verificar 

o grau de discernimento do deficiente mental e assim definir a configuração do crime 

ou não. Porém, quando o retratado na cena íntima for menor de idade, os crimes 

aplicáveis serão os do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

5.2 Similar do tipo penal no ECA 

  

 Devido aos avanços tecnológicos e o contato mais presente das pessoas com 

dispositivos de captação de imagens, as normas precisaram se adaptar para fornecer 

suporte àqueles que tinham seus direitos afetados pelo mau uso destas ferramentas 

tecnológicas. O ECA passou por uma atualização em 2008 e acrescentou alguns 

artigos em seu estatuto que tutelam a proteção da dignidade sexual de menores de 

idade em caso registro de cenas íntimas. Conforme Masson (2020, p.54): 

Quando os envolvidos na cena de nudez, ato sexual ou libidinoso forem 
crianças ou adolescentes, estará caracterizado o delito tipificado no art. 240 
da Lei 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, sensivelmente 
mais grave do que o registro não autorizado da intimidade sexual previsto no 
art. 216-B. Ademais, eventual autorização por eles prestada não tem validade 
no âmbito penal. 

 

Em relação ao conteúdo, o que mais se assemelha ao caput do art. 216-B no 

Estatuto da Criança e do Adolescente é o art. 240. De acordo com este dispositivo é 

vedado: 
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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. (BRASIL, Lei 8.069, 
1990). 

 

 Quanto ao parágrafo único do art. 216-B, que abrange a conduta equiparada, 

montagem de cena íntima, no ECA é abrangido pelo art. 241-C, que segundo Nucci 

(2018, p. 853), “busca a punição daquele que, não possuindo material verdadeiro, 

promove o simulacro necessário, alterando cenas, por meio de programas 

específicos, com o fim de criar imagens dissimuladas”. Nos termos do art. 241-C, é 

vedado: 

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. 

 

Para Nucci (2018, p.830): 

A edição da Lei 11.829/2008, que modificou o ECA trouxe inéditas figuras 
típicas incriminadoras, mormente em tempos de Internet e fácil acesso dos 
jovens à informação. Ademais, cumpre salientar o maior detalhamento às 
atitudes dos denominados pedófilos, que se valem da rede mundial de 
computadores, em especial, para suas atividades criminosas. Além disso, 
trouxe tipos penais que pudessem alcançar os que se comprazem em 
montagens e edições de fotos e filmes em geral, igualmente contendo 
imagens sexuais de jovens. Nesse sentido, a lei em questão ampliou as 
possibilidades de punição, preenchendo determinados vazios e conferindo 
modernidade ao texto do Estatuto da Criança e do Adolescente.  

 

 Além da proteção da dignidade sexual, da privacidade, intimidade, imagem e 

da honra preconizados no art. 216-B, o art. 240 do ECA, assim como os demais tipos 

penais presentes neste estatuto, preza pela moralidade e o incentivo ao crescimento 

sadio da criança e do adolescente. Por necessitarem de mais proteção do que os 

adultos, haja vista seu maior grau de vulnerabilidade, aqueles que envolvam crianças 

e/ou adolescentes na produção de mídias íntimas estão sujeitos a penas 

consideravelmente maiores que a prevista no art. 216-B. 
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5.3 Proteção a intimidade da mulher - Lei Maria da Penha 

 

Os crimes tipificados nos artigos 216-B, 218-C e 154-A do Código Penal 

destinam-se a tutelar a intimidade sexual de qualquer pessoa, independentemente do 

gênero, orientação sexual e relação de convivência com o autor do crime. Porém, a 

Lei 13.772/18 trouxe uma implementação relevante à Lei Maria da Penha (Lei 

11.340/2006), fornecendo mais um mecanismo de coibição e prevenção à violência 

doméstica e familiar.  

Graças a esta implementação os crimes de invasão de dispositivos 

informáticos, exposição pornográfica não consentida e o registro não autorizado da 

intimidade podem ser considerados violência doméstica e familiar se configurarem 

situação expressa de violação a intimidade da mulher. Com o sancionamento da Lei 

13.772/2018 incluiu-se ao inciso II do art. 7.º da Lei Maria da Penha, o termo “violação 

de sua intimidade” no dispositivo que versa sobre a violência psicológica: 

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

II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause 
dano emocional e diminuição da autoestima 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, violação de sua intimidade, ridicularização, 
exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe 
cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; [...]. (BRASIL, LEI 
11.340, 2006, grifo nosso). 

 

Conforme explicação de Capez (2019c, p. 825-826):   

Nos termos do art. 5º da Lei 11.340/2006, configura violência doméstica e 
familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que 
cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 
patrimonial, desde que praticados nos âmbitos de incidência elencados em 
seus incisos. O inciso I definiu unidade doméstica como o espaço de convívio 
permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, incluindo-se as 
esporadicamente agregadas. No inciso II conceitua-se o âmbito da família, 
entendido como a comunidade formada por indivíduos que são ou se 
consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por 
vontade expressa. Por fim, o inciso III traz a situação da relação íntima de 
afeto, que se traduz na ideia de que basta a existência de uma relação íntima 
de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a agredida, 
independentemente de coabitação, para incidência da Lei n. 11.340/2006. 
Dessa forma, toda violência contra a mulher praticada nesses âmbitos 
encontra proteção na Lei Maria da Penha. 
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Além de maior aparato de salvaguarda e atendimento multidisciplinar voltado 

às vítimas de violência doméstica e familiar, o artigo 14 da Lei 11.340/2006 determina 

que os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher são os 

responsáveis de processar, julgar e executar as causas decorrentes da prática de 

violência doméstica e familiar contra a mulher, deste modo levando a inaplicação da 

Lei 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais Criminais - Jecrim), mesmo para os crimes 

de menor potencial ofensivo. 

 

O art. 41 da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha) estabelece que, nos crimes 
praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, 
independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099/95. Tal 
comando é fundamental em razão da necessidade de uma resposta mais 
eficaz e eficiente para os delitos dessa natureza. Mesmo que porventura se 
trate de um crime de menor potencial ofensivo, faz-se necessário punir mais 
severamente aquele que agride a mulher no âmbito doméstico ou familiar, 
haja vista a real ofensividade e o bem jurídico tutelado que reclama punição 
mais severa. (CONFLITO DE COMPETÊNCIA, STJ – CC: 102832 MG 
2009/0016941-4. DJe 22-4-2009 apud de CAPEZ, 2019c, p. 830-831). 

 

Assim, os crimes dos artigos 154-A e 216-B, tidos como de menor potencial 

ofensivo, deixariam de ser da competência dos Juizados Especiais Criminais ao se 

enquadrarem no art. 41 da Lei Maria da Penha. O crime do art. 218-C, já não seria de 

incumbência do Jecrim, pois sua pena máxima ultrapassa dois anos. Outro ponto 

importante é a Súmula 536 do STJ, cujo o teor determina que “A suspensão 

condicional do processo (art. 89 da Lei 9.099/95) e a transação penal (art. 76 da Lei 

9.099/95) não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da 

Penha.”   

A transação penal tem como requisito principal ser aplicada aos crimes que não 

possuam pena máxima maior de dois anos. A suspensão condicional do processo é 

aplicada aos crimes que possuam pena mínima inferior ou igual a um ano. Deste 

modo, quando praticados contra mulheres em âmbito doméstico e familiar com intuito 

de lhes causar dano psicológico por meio da exposição de sua intimidade, os crimes 

dos artigos 154-A e 216-B não receberiam o benefício da transação penal e o crime 

do art. 218-C (pena mínima de um ano) não receberia o benefício da suspensão 

condicional do processo, em razão da do rito da Lei Maria da Penha.  

Trata-se de uma inovação pertinente, haja vista a grande porcentagem de ex-

companheiros que se aproveitam da relação íntima de afeto para conseguir a mídia 

íntima e posteriormente as divulgarem de forma indevida. Na justificativa do Projeto 
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de Lei nº 5555/2013, que se tornou a Lei 13.772/2018, o deputado João Arruda pautou 

a necessidade do sancionamento desta norma na: 

Ausência de uma política pública ou legislação que coibisse a violação da 
intimidade da mulher, por meio da divulgação sem consentimento de mídias 
íntimas e informações pessoais na internet. Alterar  a Lei Maria da Penha 
estabelecendo a violação da intimidade como forma de violência doméstica e 
familiar tornou-se necessário para dar maior suporte à mulher que sofre com 
esse tipo de violação, já que muitas vezes essa conduta é praticada por 
cônjuges ou ex-cônjuges que se valem da condição de coabitação ou de 
hospitalidade para obter tais registros, divulgando-os em redes sociais como 
forma de constrangimento e violência psicológica. (BRASIL, Projeto de Lei nº 
5555, 2013). 

 

A modificação ocorrida no inciso II do art. 7º da Lei Maria da Penha é um 

importante avanço, já que como bem aponta Bitencourt (2019b, p. 165): 

Não se ignoram as consequências devastadoras da invasão da privacidade 
capturando e divulgando fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual de 
conteúdo íntimo sem o devido consentimento. Os danos morais à vítima, 
homem ou mulher, mas principalmente desta, são absolutamente 
irreparáveis, pois a destruição moral que referidas condutas produzem com 
tal exposição social poderá nunca mais ser recuperada. 

 

Porém, a questão da exposição virtual sem consentimento de arquivos íntimos 

ainda é pouco explorada, assim como o campo do Direito Digital em si. Para Sydow e 

De Castro (2017, p. 179-180): 

Pela atualidade do tema, não há esgotamento quanto à tipologia ou aplicação 
desses novos delitos, já que ainda atravessamos período de análise das 
interferências e de aprendizado para enfrentamento desse tipo de 
criminalidade, com consequências psicossomáticas e sociais que 
ultrapassam a compreensão clássica. 

 

 Enfim, como bem explana Pinheiro (2016, p. 94): 

Por todo o exposto, pode-se afirmar que na era da Informação, o poder está́ 
nas mãos do indivíduo, mas precisa ser utilizado de modo ético e legal, sob 
pena de, no exercício de alguns direitos, se infringir outros, e isso não é 
tolerável em um ordenamento jurídico equilibrado. Nesse sentido, a 
tecnologia pode ser sim a solução para harmonizar as diversas forças sociais, 
ou então se tornar seu principal inimigo, causando estragos irreparáveis, 
como o cachorro que, em vez de proteger, morde a mão do próprio dono.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As inovações trazidas pelos dispositivos informáticos modificaram a forma 

como vivemos, hoje somos capazes de interagir socialmente com vários usuários, que 

podem estar a quilômetros de distância sem precisarmos sair de casa. Na era digital 

a internet é a ferramenta responsável por disponibilizar tanta informação e interligar 

todos que a procuram. O indivíduo dos dias atuais vive em meio a uma enxurrada de 

dados, compartilhando e recebendo informações, por isso deve se atentar aos efeitos 

negativos que o uso incorreto dos dispositivos informáticos pode causar.  

O poder de disseminação que a internet possui é perigoso, pois ainda não 

existe meio de barrar ou retirar de pronto arquivos não autorizados da web. O prudente 

seria que cada um escolhesse quais arquivos deveriam estar online sobre si, mas não 

é o que vem ocorrendo. A cada dia surgem casos de exposições indevidas que violam 

direitos e por tabela destroem a vida de suas vítimas. A dignidade da pessoa humana, 

princípio fundamental do ordenamento jurídico brasileiro, preconiza o respeito e a 

proteção a direitos que permitiriam ao indivíduo um convívio social sadio e próspero.  

A dignidade sexual presente em nosso Código Penal, decorre da dignidade da 

pessoa humana e é característica indissociável do indivíduo e que deve ser 

preservada em qualquer âmbito, inclusive no uso das TICs. Proporcionar dignidade 

sexual ao indivíduo é lhe assegurar o direito de escolha livre e consciente sobre sua 

sexualidade e eventuais exposições. Na realidade atual garantir a inviolabilidade de 

dispositivos informáticos e coibir a divulgação de arquivos digitais sem autorização 

tornou-se requisito essencial para assegurar a dignidade da pessoa humana e direitos 

expressos no Art. 5º, X, CR/88 e demais normas como no Código Civil e no Marco 

Civil da Internet.  

Os direitos de personalidade, caracteres definidores do indivíduo, sãos os que 

mais sofrem com as divulgações sem consentimento e por isso merecem maior 

amparo devido seu impacto nas relações sociais. Dentre eles a honra, atributo 

imaterial constituída de percepções, sentimentos, opiniões da comunidade e do 

próprio indivíduo sobre si merece proteção, dado que sua ofensa afeta diretamente a 

autoestima do sujeito, bem como, a noção de respeito e proteção coletiva.  
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Nesse tempo de compartilhamento intenso, o direito de imagem e a honra 

caminham juntos. A imagem é a projeção de alguém, um elo que remete 

imediatamente a pessoa. Deste modo, por uma mídia visual é possível opinar se 

alguém pode ser considerado honroso e merecedor de respeito. Supondo que uma 

foto ou vídeo com a capacidade de humilhar o capturado é espalhada sem autorização 

por um ambiente com um alto poder de disseminação, certamente essa imagem trará 

grande prejuízo à honra dessa pessoa. Caso essa imagem seja de cunho íntimo 

outros direitos de personalidade também são afetados.  

A privacidade e a intimidade são esferas da vida privada, sendo a privacidade 

mais ampla e a intimidade bem restrita. Na privacidade permeiam as informações 

voltadas para o círculo mais próximo do indivíduo, como a família, amigos e colegas 

de trabalho. A intimidade é reservada para o segredo, onde residem informações de 

pudor pessoal cuja a menor divulgação geraria muito constrangimento. Quando ações 

alheias invadem a vida privada de alguém se desrespeita os direitos de privacidade e 

intimidade. Assim, as exposições de mídias íntimas sem consentimento na internet 

merecem repreensão porque afetam os direitos à boa imagem, honra, privacidade e 

intimidade. 

A primeira legislação penal em relação a temática a ser sancionada no Brasil 

foi a Lei 12.737 de 2012, conhecida como Lei Carolina Dieckmann, que acrescentou 

o art. 154-A ao Código Penal, na parte que protege a liberdade individual. Porém, não 

é um tipo penal muito abrangente, sendo necessário a invasão de dispositivo 

informático para configurar crime. Portanto, uma mídia íntima obtida sem uma invasão 

e posteriormente divulgada contra a vontade do retratado não era conduta abrangida 

por esse dispositivo. Apenas em 2018 surge a Lei 13.718, que institui o art. 218-C e 

tipifica o crime de exposição pornográfica não consentida.  

A finalidade desse tipo penal é proteger a dignidade sexual das crescentes 

vítimas de divulgação de mídias íntimas, em sua maioria, por meio da internet. O 

revenge porn (pornografia de vingança) virou um termo conhecido, devido ao número 

elevado de pessoas que tiveram fotos e vídeos expostos por ex-companheiros como 

forma de vingança pelo fim do relacionamento amoroso, conduta ensejadora do 

aumento de pena presente no § 1º do art. 218-C. 
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Por fim, a Lei 13.772 de dezembro de 2018 sancionou o artigo 216-B 

responsável por criminalizar o registro não autorizado da intimidade sexual, vedando 

qualquer tipo de captura audiovisual de nudez, cena de sexo ou ato libidinoso sem a 

devida permissão dos envolvidos. Também implementou a violação da intimidade 

como forma de violência psicológica contra a mulher, aprimorando o art. 7º, inciso II 

da Lei Maria da Penha.  

Atualmente, o Código Penal criminaliza duas formas de obtenção ilegal de 

arquivos íntimos e possui um crime de divulgação de mídias íntimas. O art. 154-A 

penaliza a aquisição de arquivos privados por meio da invasão de dispositivo 

informático e mais aumento de pena em caso de divulgação. O art. 216-B penaliza a 

obtenção de mídias íntimas através do registro não autorizado. O dispositivo 218-C 

criminaliza a exposição pornográfica não consentida independente da origem da 

mídia. Além disso, se os crimes forem considerados violência doméstica e familiar em 

virtude de violação da intimidade da mulher, esta ainda ganha proteção da Lei Maria 

da Penha. 

Esses crimes virtuais foram surgindo conforme a realidade social, mas geraram 

um pouco de descontentamento em razão das penas baixas. Mas não devem ser 

desmerecidos, pois chegaram para contornar a lacuna penal que existia em nosso 

País. Ainda é cedo para determinar seus impactos no ordenamento jurídica brasileiro, 

afinal, por mais que a tecnologias informáticas estejam presentes em nossas vidas há 

algum tempo, o direito digital apenas começou a se consolidar em nossas relações 

jurídicas. 
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