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INTRODUÇÃO

Este livro trata de tema extremamente atual na socie-
dade, porém, de pouquíssima reflexão: a exposição porno-
gráfica não consentida.

Infelizmente, o tema é por muitos considerado tabu 
e passa a ter importância nos noticiários quase que exclu-
sivamente em meramente UMA de suas formas: a por-
nografia de vingança ou revenge porn, que são as situações 
em que uma das partes de uma relação afetiva (homo ou 
heteroafetiva), após o fim do relacionamento, decide ex-
por a intimidade do casal ou da outra parte por meio da 
publicação do material obtido em confiança.

Mas o tema é muito maior do que isso.
Buscou-se aqui estudar o assunto em sua inteireza, ape-

sar da enorme dificuldade de acesso a dados. Foi necessária 
uma grande dose de criatividade e paciência para buscar 
as informações existentes e identificar nelas suas nuances 
relacionadas com a exposição de sexualidade.

O temário é considerado de grande dificuldade por 
haver poucos estudos e pesquisas desenvolvidos nas acade-
mias, no judiciário e até mesmo na literatura. 

As pessoas em geral têm dificuldades de discutir a 
sexualidade nos bancos jurídicos de universidades. Além 
disso, os testemunhos são escassos por parte de suas víti-
mas, que ficam envergonhadas por terem sido expostas e 
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prejudicadas em sua sexualidade e sua autoconfiança. Isso 
gera escassez de dados e uma enorme cifra oculta.

Mas o assunto desta obra, apesar de imediatamente 
jurídico, só pode ser adequadamente discutido com o uso 
da criminologia: é preciso buscar em outras áreas do conhe-
cimento os fundamentos desse comportamento humano 
que cada vez mais alastra na sociedade. 

Para tanto, buscou-se estudar aspectos históricos, 
sociológicos, antropológicos, comportamentais, vitimais, 
jurídicos, de política criminal, os objetivos dos agentes, 
além dos aspectos de prevenção e de possível controle da 
exposição pornográfica não consentida. 

O objetivo final parece ter sido atingido, especialmente 
considerando que esta obra é pioneira no gênero.

Almeja-se que, a partir destes escritos, estudos mais 
aprofundados sejam desenvolvidos, questionamentos surjam, 
pesquisas sejam financiadas e regras de compliance ainda mais 
específicas surjam com a finalidade de minimizar os danos 
gerados pela conduta de expor a sexualidade de alguém 
sem seu consentimento. 

Este estudo foi desenvolvido e escrito a quatro mãos, 
no intuito de ser a primeira obra do gênero no Brasil. 
Ambos autores possuem experiência e estudos nos Esta-
dos Unidos da América do Norte, local onde adquiriram 
conhecimento sobre sua cultura jurídica. 

Por tal motivo e por entenderem ser este o país melhor 
desenvolvido no que se refere aos crimes informáticos e 
congêneres (e a exposição pornográfica não consentida 
tem seu grande potencial revelado pela informática) tanto 
em estudos sociológicos quanto jurídicos, os autores regu-
larmente citarão expressões, referências e obras na língua 
inglesa. Ainda assim, outros países e estudiosos de outras 
nacionalidades são também regularmente citados. Breve-
mente, as ações aqui apontadas terão desenvolvimento nos 
mais diversos países. 
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Importante esclarecer que nenhum estudo apresentado 
foi feito de modo exaustivo, remanescendo muito espaço 
para aprofundamento e melhorias. 

De todo o modo, a evolução desta obra passa pelas 
seguinte etapas: (a) primeiro os autores apresentam um pa-
norama sobre a pornografia na história, apontando como há 
relação endêmica entre tais condutas e o desenvolvimento 
de tecnologias; (b) após, um panorama sobre as caracterís-
ticas sobre os meios informáticos é dada para demonstrar 
seu potencial lesivo e alastrador; (c) em seguida, é feito um 
estudo cultural e sociológico da exposição pornográfica, a 
partir de estudos de casos considerados emblemáticos nessa 
temática, (d) uma tentativa de conceituação e classificação 
é desenvolvida no capítulo seguinte, (e) adiante, apresen-
ta-se um contexto sociocultural em que o fenômeno se 
desenvolve, (f) as possíveis respostas jurídicas que podem ser 
dadas de acordo com a legislação brasileira e norte ameri-
cana, (g) é feita uma análise dos projetos de lei existentes 
no Congresso brasileiro para, em seguida, apresentarmos 
uma proposta legislativa nossa e analisarmos os porquês de 
nossas escolhas, (h) apontarmos uma alternativa de estra-
tégia de prevenção e de política criminal e, finalmente, (i) 
apresentarmos nossas conclusões.  

Data máxima vênia, muitas vezes utilizou-se de ex-
pressões  estadunidenses, não para demonstrar cultura 
ou arrogância, mas porque o debate do tema as utiliza 
exaustivamente, de modo que se buscou dar ao leitor a 
familiaridade com o linguajar. 

Finalmente, não se buscou nesta obra nenhuma pre-
tensão de alterar ou sugerir mudanças na teoria do tipo de 
modo que ao apontarmos a vitimodogmática do delito e 
a autocolocação do usuário em risco, intentou-se exclu-
sivamente traçar o panorama que antecede a conduta que 
entendemos ser delinquente. Expressões como crime, de-
lito, ilicitude, e outras, foram utilizadas para contextualizar 
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o fato sem preciosismos acadêmicos, exceto quando nos 
pareceram importantes.

No mais, o livro buscou uma linguagem mais acessível 
e menos jurídica para que os alertas, os riscos e as necessi-
dades de mudança sejam compreendidos pela maior parte 
dos leitores que se aventurarem por essas páginas. 

Que a obra seja capaz de mudar a percepção de risco 
de cada um e alertar a sociedade brasileira para as reper-
cussões nocivas da tecnologia que baterão à nossa porta 
amanhã cedo.
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1

NOÇÕES PRELIMINARES 
SOBRE A PORNOGRAFIA  

E A TECNOLOGIA

A pornografia é fenômeno normal de uma sociedade. 
Sexo faz parte de qualquer sociedade, por menor e mais 
primitiva que seja. Isso é notório, instintivo e natural. 

Há 2.500 anos, os gregos já se reuniam para ver es-
culturas e representações de nudez e sexo, cenas eróticas 
enfeitavam vasos, e procissões passavam pelas ruas com 
representações de órgãos fálicos. Havia concursos de nudez 
feminina, as peças de teatro possuíam motivos eróticos e, 
conforme Sarane Alexandriam narra, o termo pornográfico 
apareceu pela primeira vez em Diários de uma Cortesã, 
refletindo o dia a dia das prostitutas.

A pornografia, porém, mostrar-se-á muito mais do que 
apenas assuntos relacionados com a prostituição, guardando 
maior relação com a sexualidade humana e seu retrato.

Mas a história ainda mais antiga, de mais de 30 mil 
anos antes de Cristo, também demonstra que o ser humano 
retrata – desde pinturas rupestres até  peças arqueológicas 
em todos os continentes – a nudez e a relação sexual. 

Para os Romanos, a figura do pênis ereto era consi-
derada um símbolo de sorte, adornando templos, paredes, 
esculturas, entre outros locais. Os escritos pornográficos 
eram lugar comum. Na Índia, o famoso texto Kama Sutra 
traz mais de 500 posições sexuais e práticas.
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Com o surgimento da luxúria como pecado capital 
na Idade Média, em torno do século VI, a pornografia 
tornou-se motivo até para condenação à morte e apenas 
por volta do século XV, o Renascimento voltou a permitir 
moderadamente o retrato da nudez explicitada por Bot-
ticcelli, entre outros. 

No século XVI, voltaram a surgir movimentos mo-
ralistas e apenas na Europa do Século XVIII retornaram à 
cena cotidiana os artistas libertinos e os intelectuais a favor 
da sexualidade. O iluminismo traz de volta o discurso da li-
berdade de criação e representação e, no movimento, surgem 
figuras como o Marquês de Sade, um ícone à pornografia1. 

Dificilmente, porém, as pornografias representavam 
exposições de pessoas reais, sendo em sua maioria  imagens 
fictícias ou mera personificação de deuses e deusas. 

O surgimento da fotografia e da imprensa elevaram o 
mercado da pornografia e aumentaram sua popularização, 
gerando significativa guinada na questão do indivíduo re-
tratado. Os modelos capturados passaram a ser com mais 
frequência pessoas reais e, portanto, aquela mídia ganhou 
repercussão na vida social. 

O mesmo ocorre com o surgimento do cinema, com 
a sua capacidade de exibição de imagens em movimento 
e, portanto, de  exposição de relações sexuais alheias.  Por 
volta dos anos 1930, deflagra-se a cultura do “perigo da 
imoralidade pornográfica” com o surgimento da legislação 
de censura nos EUA.

Apenas por volta dos anos 60, com os movimentos 
hippies de libertação sexual, ressurgiram as manifestações 
pela liberação da produção e do consumo de material 
pornográfico. Em 1972 o filme Deep Throat (Garganta 

1 Histórico esquematizado em: <http://super.abril.com.br/histo-
ria/a-indiscreta-historia-da-pornografia/>. Acesso em 02.01.2017 
às 15:16hs.
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Profunda) foi a primeira produção do gênero pornográfico 
a fazer sucesso comercial.

O surgimento do videocassete e da fita VHS con-
tribuíram para o crescimento do mercado de consumo 
privado de imagens mais fortes e explícitas, assim como 
a acessibilidade às câmeras filmadoras impulsionaram a 
produção caseira. Em seguida, os CDs e DVDs deram 
novo impulso à indústria que, então, atinge seu auge na 
desmaterialização das mídias com o uso da internet e das 
conexões de alta velocidade. 

A desnecessidade recente de armazenamento das mí-
dias a partir de consumo sob demanda direto da nuvem 
também contribuiu fortemente para a popularização da 
pornografia e o caráter público de sites acelerou o consu-
mo, entregando esse conteúdo com facilidade até mesmo a 
crianças e adolescentes (voluntária ou involuntariamente).

Hoje, ao menos 4% de todo o fluxo da internet guarda 
relação com pornografia sendo, pois, o ambiente de con-
sumo e difusão por excelência.

Por certo, o crescimento dos aplicativos de troca de 
mensagem incrementaram o  compartilhamento de conte-
údo pornográfico entre usuários sem necessidade de acesso 
a sites. Em verdade, é possível até mesmo dizer que o uso 
de comunicadores instantâneos em certa medida impõe 
o acesso e o consumo de materiais pornográficos, depen-
dendo do grupo em que o usuário participa. Isso porque 
a troca de arquivos muitas vezes é automática, o download 
é padrão e há fotos que em zoom parecem inocentes e, ao 
serem abertas, revelam pornografia. 

Há, pois, nos dias atuais, situações de spams de conte-
údo sexual, ou “porn spams”, tecnicamente denominados 
USM ou UPM (unsolicited sexual messages ou unsolicited 
pornographic messages) que, na língua portuguesa, poderiam 
ser denominados MPNS ou “mensagens pornográficas 
não solicitadas”. 
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É possível, portanto, compreendermos que a porno-
grafia compõe a cultura humana.  E seu consumo, cada 
vez mais difundido, ocorre voluntária, involuntária e até  
forçosamente por parte dos usuários, indeterminadamente. 

Relembremos que usuários são números e que não 
necessariamente seus interlocutores têm conhecimento de 
seu estado civil, idade, etc. 

Assim, mostra-se a rede mundial de computadores o 
ambiente mais promissor para a divulgação de materiais de tal 
natureza, nos quais se encontra a exposição pornográfica não 
consentida. Em especial, dependendo do objetivo do agente 
ofensor, mais do que promissora, a Internet é o meio (as vezes 
até o único meio) mais adequado para a exposição buscada. 

Destaquemos que existem mais de 1000 categorias de 
pornografia catalogadas na rede, sem contar as denominadas 
“extremas” que envolvem parafilias como sexo com mortos, 
estupros, sexo com animais e assim por diante2. 

Um dos principais problemas experimentados, porém, 
está no fato de que a Internet busca ser mundializada, ubíqua, 
ausente de preconceitos, disseminadora de ideias e sem bar-
reiras. Mas uma tecnologia que almeja tais objetivos, todavia, 
encontra-se difundida em sociedades muito desiguais, o 
que faz com que diversos obstáculos de ordem moral, ética, 
cultural, religiosa e até mesmo jurídica sejam enfrentados.

É a Internet, portanto, o ambiente ideal e virtualmente 
compatível. Está, porém, imersa em contextos socioculturais 
diferentes e praticamente incompatíveis. E isso, do ponto 
de vista de controle social e jurídico, gera grande caos 
visto que indivíduos de um país “A” podem ser ofendidos 
por sites hospedados em um país “B” e administrado por 
indivíduos de um país “C”. E cada um dos países pode ter 
realidades jurídicas diversas e regramentos incompatíveis.

2 O site “porzo.com”, por exemplo, dispõe de 1131 categorias de 
mídias com conteúdo pornográfico.



17

2

O FENÔMENO DA 
EXPOSIÇÃO PORNOGRÁFICA 

NÃO CONSENTIDA

Inicialmente, vamos apresentar três histórias verda-
deiras, relatadas espontânea e anonimamente em sites es-
pecializados para dar ao leitor uma ideia das práticas que 
na sequencia serão por nós aprofundadas. Aconselha-se 
que o leitor atente ao ano em que cada história se passa. A 
primeira, é um caso de exposição a partir de hackeamento; 
a segunda, por confiança;  a terceira, por sextorsão.

HISTÓRIA 13:
“Era uma manhã de quarta-feira no início do verão 

de 2007, e eu estava me preparando para o trabalho em um 
emprego que eu estava há menos de um ano.

Meu celular tocou enquanto eu me maquiava. Era meu 
chefe. Isso era incomum. Ele raramente me ligava, muito 
menos de manhã cedo. Eu fiquei preocupada, e atendi o 
telefone imediatamente.

“Alô?” Eu disse. 
Ele falou rapidamente.
“Por favor, não venha ao escritório até às 10:00 da 

manhã, e quando vier vá diretamente ao escritório do 
gerente de Recursos Humanos sem falar com ninguém.” 

3 Obtida e adaptada a partir do site: <http://www.xojane.com/
it-happened-to-me/i-was-the-victim-of-revenge-porn>. Acesso 
em 05.01.2017 às 16:54hs.
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Clique. Não houve nem um “tchau”.
Eu não tinha ideia do que estava acontecendo.
Cheguei ao escritório por volta das 10:00 da manhã, 

e fui rapidamente escoltada para o escritório do gerente de 
RH. Eu estava nervosa, e meu estômago embrulhado. O 
segurança fechou a porta atrás de mim. A Gerente de RH 
sentou-se em sua mesa com as mãos apertadas diante dela.

Estávamos sozinhos. Sentei-me e mexia muito as mãos. 
Eu sabia que algo estava muito errado.

Ela não perdeu tempo: “Você sabe alguma coisa sobre 
isso?” Ela perguntou, me olhando diretamente nos meus 
olhos. Olhei para baixo, e lá estava. Uma foto de telefone 
celular granulada de mim nua no banho. Era uma foto 
preto e branca, e provavelmente tinha sido impressa naquela 
manhã a partir de uma impressora a laser.

Meu mamilo direito era visível apesar da má definição 
da imagem. Eu estava sorrindo.

O gerente de RH tinha uma foto minha nua em um 
banho de espuma. O que diabos estava acontecendo?

Pisquei e minha mente voltou para a primavera do 
ano anterior.

Eu tinha 26 anos e estava loucamente apaixonada 
pelo meu namorado que morava longe, Rick, que havia 
aceitado um emprego num estado vizinho no início do 
nosso relacionamento. Tentávamos o nosso melhor para 
manter nosso namoro. Nós nos visitamos muitas vezes. Nós 
falávamos várias vezes por dia via comunicador instantâneo, 
e-mail ou mensagem de texto, e tinha muitos bate-papos 
até altas horas da noite.

Claro, as conversas também incluíam conteúdo erótico. 
Eu era jovem e apaixonada por um homem maravilhoso 
que não vivia na minha cidade.

Anexado a um daqueles e-mails sexy estava aquela foto 
minha nua no banho. Meu mamilo direito estava visível. 
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Eu estava sorrindo. O assunto da mensagem era: Somente 
para seus olhos. 

Somente para os olhos do meu amor.
Somente para os olhos do meu amor.
A foto que enviei naquele dia era para ser bobinha e 

bonita, não excitante. Quando era mais novo, Rick teve 
uma carreira muito curta como modelo para um anúncio. 
Numa das peças em que apareceu como modelo, ele es-
tava sentado em uma banheira, cercado por bolhas rosas, 
sorrindo. Eu ri muito quando ele me mostrou aquela foto. 

Rick riu muito quando recebeu aquela foto minha. Ele 
me disse que me amava. Foi de longe o melhor momento 
digital que tivemos durante nosso relacionamento. Ainda 
me lembro muito carinhosamente.

Infelizmente, a longa distância eventualmente se tor-
nou uma pressão para nós dois, e terminamos o relaciona-
mento no outono. A separação era mútua, mas era difícil, 
e não conversamos por muito tempo.

Rick divulgou minha foto? Aquilo não parecia ter sido 
feito por ele. E a última notícia que tive dele foi ele estava 
namorando alguém. Rick não era tão cruel.

Eu pisquei novamente.
Minhas recordações que seguem o momento em que 

me mostraram a foto são difusas. Eu me lembro de terem 
dito que a única opção que eu tinha era pedir demissão, 
ou eu seria despedida por justa causa. Eu não conseguia 
pensar. Meu coração estava disparado. Eu estava em choque. 
Recebi um pedaço de papel para assinar.

A gerente de RH olhava para mim o tempo todo. Seus 
olhos estavam fixos no meu rosto. Eu sabia que mesmo 
assim ela estava tentando me intimidar. Funcionou. Eu só 
queria sair daí.

Assinei minha demissão sem mais uma palavra, me 
levantei e saí. Fui escoltada para fora do prédio por três 



20

guardas, e me foi dito que alguém pegaria meus pertences 
pessoais de minha mesa e me entregaria.

Quando cheguei em casa, eu estava em pânico. Eu não 
podia acreditar que Rick teria feito algo assim. Eu tinha 
que encontrar respostas.

Eu imediatamente fui para o meu computador e tentei 
entrar no meu e-mail. Mas não consegui entrar. Minha 
senha foi alterada. Então, tentei sem sucesso fazer login em 
minhas redes sociais.

Isso era ruim. Meu coração disparou.
Felizmente, eu tinha um segundo endereço de e-mail 

que eu quase nunca usei, e tinha vinculado à minha conta 
principal. Eu era capaz de fazer login. Ainda me lembro 
do intenso sentimento de alívio que senti no momento 
em que minha caixa de entrada do email abriu. Com isso 
eu era capaz de voltar a ter acesso às minhas redes sociais.

Eu ainda não sabia quem tinha enviado essa foto para 
o meu chefe, mas eu sabia que as redes sociais guardavam 
o endereço de I.P. de cada tentativa de log-in.

Assim que eu encontrei o I.P. eu sabia que alguém 
tinha tomado o controle de minhas contas e enviou a 
foto. Não muito tempo depois que Rick e eu termi-
namos, eu larguei meu trabalho no centro de cópia de 
um grande escritório imobiliário. Meu supervisor se 
chamava Mike. Tinha 40 anos e tinha deixado claro que 
não gostava de mim.

Talvez fosse porque ele tinha um problema de me-
tanfetamina. Mas provavelmente foi porque eu deixava 
transparecer que ficava incomodada toda vez que ele falava 
sobre o grande “hacker” ele era, e o quanto ele era melhor 
do que todos os jovens.

Eu não sei ao certo como ele entrou em minha conta 
de e-mail. A resposta mais lógica é que ele foi capaz de 
registrar minha atividade no computador que comparti-
lhamos. Ele tinha acesso de administrador e eu não. Ele 
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pode ter passado meses assistindo minhas atividades através 
de meus e-mails.

Infelizmente, não havia muito que eu pudesse fazer 
sobre ele ou o trabalho que perdi. Eu não tinha recursos, 
estava sem dinheiro e desempregada com o saldo de minha 
conta bancária diminuindo rapidamente.

Mike apagou todas as provas do e-mail que ele enviou 
ao meu patrão, e eu precisava acionar o Google para ter 
acesso a essa informação. Tudo o que eu tinha era o I.P. 
que tinha logado na minha conta da rede social, mas que 
não era muito para ir ao Google.

Eu não tinha a energia, nem o tempo, nem o dinheiro. 
Eu deixei para lá. Um dia liguei para o escritório em que 
Mike trabalhava . Ele atendeu e disse olá. Eu desliguei. E 
nunca o procurei novamente.

Eu tive sorte. Consegui encontrar outro emprego com 
rapidamente. Meus amigos e família me ajudaram nesse mo-
mento difícil. Meu pai confirmou que havia recebido o e-mail 
e a foto, mas nunca falamos sobre isso novamente. O Mike 
continua trabalhando na mesma empresa, com o mesmo cargo.

Não lhe desejo nenhum mal. Espero que tenha encontra-
do a felicidade, e não tenha tentado prejudicar mais ninguém.

Eu ainda tenho o e-mail com a foto. Eu nunca mais 
usei o endereço de e-mail.. Estou feliz por ter sobrevivido. 
É uma memória importante, e não tenho absolutamente 
nenhuma vergonha disso. Não me arrependo de tomá-lo, ou 
enviá-lo para o meu namorado, que eu estava apaixonado.

Eu sou muito mais cuidadosa com senhas, agora, mu-
dando-as com mais frequência, e me esforçando para não 
usar senhas idênticas para mais de uma conta, mas nunca 
vou me arrepender de compartilhar esse momento de 
felicidade com o homem que eu amava4.

4 Adaptado a partir da história obtida em: <http://www.xojane.com/
it-happened-to-me>. Acesso em 02.01.2017 às 17:34hs.
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HISTÓRIA 2:
Lá estava: Uma galeria online dedicada a fotos nuas 

minhas. E, como se isso não bastasse, meu nome completo, a 
cidade onde moro e minha ocupação estavam escritos acima 
das minhas fotos. Eu estava mortificada. Era o ano de 2013.

Minha mente voltou para as fotos. Eu sabia com quem 
eu estava quando as fotos foram tiradas, mas eu não podia 
acreditar que ele faria algo assim para mim. Passaram-se 
anos desde que eu tinha terminado com ele. Eu disse a 
mim mesmo que devia ter sido algum hacker que tinha 
encontrado as minhas fotos. “Para mais galerias do usuário 
Jack897, clique aqui.”

Eu cliquei. Lá estavam mais duas vítimas. Assim como 
no meu caso, seus nomes, cidades e ocupações estavam 
listados acima de seus corpos nus. Executei uma consulta 
de pesquisa em seus nomes e deixei mensagens para am-
bas. Elas me retornaram cedo na manhã seguinte, e ambas 
confirmaram que tinham namorado o mesmo cara que eu. 
E ficaram completamente chocadas ao saber de suas fotos. 
Eu imaginei que o cara estava cometendo crime, então 
eu registrei um boletim de ocorrência no departamento 
de polícia local.

“Desculpe”, disse o investigador, “mas você concor-
dou em tirar as fotos, e você não tinha 17 anos ou menos 
quando foram levadas, então não é um crime”.

Eu fiz força para engolir o nó na minha garganta.
“Mas isso é tão errado”, eu disse. “Eu não concordei 

com a publicação das fotos! Minha dignidade foi tirada de 
mim. Eu sinto como se tivesse sido estuprada, e você está 
me dizendo que isso não é considerado crime?”

Ele suspirou. “Nós temos que seguir a lei, e a lei diz 
que não é crime porque você concordou que as fotos 
fossem tiradas. Neste momento, se você quiser, você pode 
propor uma ação civil por violação de direitos autorais”.
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“Sim, certo,” eu disse. “Mas eu não tenho recursos 
para contratar um advogado.”

Enviei uma mensagem ao meu ex para que cessasse 
com tais práticas. Ele ignorou meu e-mail. Não foi surpresa. 
Finalmente, eu enviei um email ao webmaster, alegando 
violação de direitos autorais, e ele retirou os links do ar em 
dois dias. Ainda assim, eu não poderia desistir. O que iria 
impedir esse cara de fazer isso de novo? Aparentemente, 
nada. Um ano depois, as fotos apareceram novamente no 
site. Desta vez, havia mais. 

E para piorar, dessa vez ele tinha pego fotos de minhas 
páginas de redes sociais e postou ao lado de minhas fotos 
nuas. Todas as minhas fotos foram marcadas com o nome 
de um site pornô no canto inferior direito.

Semelhante à última vez, ele havia postado galerias 
nuas de outras mulheres da minha cidade. Eu moro em 
Nápoles, Florida, que é uma cidade muito pequena, então 
eu reconheci duas vítimas. A maioria de suas cabeças foram 
obviamente editadas em corpos nus, mas outras estavam 
quase imperceptíveis. E agora ele estava personificando 
cada uma de nós, identificando-nos com fotos comuns.

Eu liguei para cada mulher para informá-la sobre as 
fotos, mas cada uma estava muito assustada ou humilhada 
para fazer qualquer coisa. Nos próximos meses, as fotos se 
multiplicaram em mais alguns sites. Até hoje, as fotos de 
mim e das outras vítimas ainda estão pela internet. Foi-me 
dito para não pensar nisso, e foi-me dito que as pessoas 
realmente não procuram nos mecanismos de busca os no-
mes de outras pessoas, então eu não deveria me preocupar.

Mas o que essas pessoas não percebem é que, como 
uma vítima de revenge porn, eu não sou vitimada uma vez. 
Sou vitimado toda vez que alguém digita meu nome num 
computador. A cena do crime está bem diante dos olhos de 
todos, repetidamente, e, ironicamente, sou tratada como se 
fosse eu a pessoa responsável pelo crime. Eu sou vitimada 
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toda vez que alguém me diz que é culpa minha, porque 
eu concordei com aquelas fotos.

Mas quando alguém desloca a culpa para mim, eu 
digo: “Parabéns, isso é exatamente o que o criminoso quer 
que você pense. Ele quer que você pense que eu sou uma 
prostituta burra que toma decisões ruins”.

As pessoas simplesmente não entendem. E sabe de 
uma coisa? A maioria deles não vai entender até que 
aconteça a eles ou com alguém que amam. Algum dia, 
porém, os legisladores vão acordar e ver que a publica-
ção não autorizada do corpo de um homem ou de uma 
mulher nua é, em verdade, uma espécie de violência e 
assédio, pura e simplesmente.

HISTÓRIA 35

Uma mensagem apareceu no telefone de Ashley. Eram 
as férias de verão, e ela estava se divertindo na varanda de sua 
tia em Phoenix. Deve ser um scammer, ela pensou - mesmo 
aos 14 anos, Reynolds tinha certeza disso. Ela nunca tinha 
tirado uma foto nua. Então ela ignorou a mensagem, mas 
em poucos minutos recebeu outra. E outra. E não importava 
o que ela fizesse, as mensagens não paravam. “Suas fotos 
vão ser enviadas para todos os seus amigos”, ela se lembra 
de ter lido. “Eu quero que tire fotos só de sutiã e me envie 
se não quiser que eles vejam suas fotos...”

Em 2009 Reynolds era uma estudante popular e 
bolsista oficial do governo. Era considerada uma pessoa de 
risada fácil e amiga de todos. “Eu estava apenas inconsciente 
do mau caráter, eu acho”, diz ela.

O scammer contatou-a pelas redes sociais. Chamava-se 
“capitão óbvio”; Sua foto de perfil, tinha sido tirada em um 
espelho de banheiro sob luz fluorescente fosca, e mostrava 

5 Adaptada da história obtida em: <http://www.glamour.com/story/
ashley-reynolds-the-woman-fighting-sextortion>. 
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um menino de cerca de 16 anos com cabelos longos e es-
curos. Ela sabia que ele estava blefando. Mas quando ele a 
enviou mensagem para seu telefone, ela sentiu-se assustada. 
Como ele tinha o número? E então ele continuou dizendo: 
‘Vou enviar sua foto.’ 

Durante as duas horas seguintes, ela tentou parar com 
as mensagens. “Cara, me deixe em paz”, escreveu ela. “Pare 
de enviar mensagens para mim.” Mas depois de um tempo 
ela começou a se questionar se ele poderia ter alguma coisa. 
Reynolds e sua melhor amiga estavam sempre brincando 
em um site de bate-papo de vídeo - eles nunca se expu-
nham intencionalmente, mas seu laptop estava perto da 
cama. Ela tinha deixado a webcam aberta? Ele poderia ter 
capturado uma tela?

Ele disse que iria parar de incomodá-la se ela lhe en-
viasse fotos de si mesma de sutiã, e por razões que ela não 
consegue explicar, ela obedeceu. “Tudo o que eu estava 
pensando era, vamos nos livrar dele”, diz ela.

Ela nunca tinha ouvido falar de sextorsão e, pensou 
que ele desapareceria. O fato de não ter se preocupado com 
as consequências do envio é típico da idade: adolescentes se 
sentem imunes ao perigo. E muitas vezes são nativos digitais 
que cresceram com uma total falta de privacidade online. 
Reynolds pensou que poderia lidar com isso por conta própria.

CaptainObvious desapareceu, mas alguns dias depois 
ele voltou: “Essas fotos que você enviou estão embaçadas. 
Envie-as de novo”. Reynolds lembrava da mensagem, e 
respondeu “Eu já lhe enviei as fotos que você queria, por 
que você ainda está me incomodando?” Mas ele ameaçou 
liberar as fotos que tinha inclusive a dela de sutiã, o que 
a aterrorizou. “Eu não podia suportar que meus amigos e 
família pensassem que eu era promíscua”, diz ela.

Então ela enviou novamente e, a partir daí, suas exi-
gências aumentaram: ela então precisava se fotografar com-
pletamente nua de quatro e se tocando. 
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“Ele me fez fazer coisas que eu nem sabia que exis-
tiam”, ela Diz. “Uma vez ele queria que eu colocasse um 
pincel dentro de mim. Eu neguei” 

Durante uma festa surpresa que fizeram nos 15 anos 
de Reynold ele mandou uma mensagem de texto e ela 
respondeu “É meu aniversário de 15 anos, por favor, dei-
xe-me em paz”, ela lembra. E ele escreveu em retorno: 
“Eu sei, envie-me as fotos e você pode fazer o que quiser.” 

Até mesmo as portas marrons de seu banheiro –  que 
eram o pano de fundo em suas fotos – já a deixavam doente. 

No terceiro mês ele estava pedindo 60 fotos, não por 
semana ou mês, mas por noite. “Era como se eu estivesse 
em um túnel e eu não soubesse onde terminaria. Eu estava 
deprimida e com medo de ter problemas – o mais sozinho 
que eu já senti em toda a minha vida” disse ela. 

Mais de 350 outras garotas estavam no mesmo túnel 
escuro em 2009. Mas desde então, a “exploração de ima-
gem” estava restrita a pornografia vingança, e vazamentos 
como os atos de vandalismo on-line 

Os sextorsores fazem com que cada menina ou me-
nino produzam suas próprias imagens pornográficas; e este 
ato pode ter um efeito emocional devastador. 

Reynolds estava presa em seu próprio purgatório 
privado atrás das portas de madeira marrom, implorando 
CaptainObvious para deixá-la em paz. Ela estava apavorada 
com a possibilidade das fotos sendo divulgadas. “Eu tinha 
2.000 amigos em redes sociais”, diz ela. 

Depois de quatro meses de exigências implacáveis, 
Reynolds estava perdendo a esperança. Então, um dia 
em setembro, enquanto ela estava em seu grupo juvenil 
cristão semanal, a mãe dela bisbilhotou seu computador e 
encontrou uma mensagem dizendo: “Melhor me mandar 
as fotos. Aqui está uma lista do que eu quero”. Quando a  
filha chegou em casa ela apontou para o e-mail e perguntou 
o que era aquilo. A filha explodiu em lágrimas. 
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A mãe procurou ajuda da polícia, mas não consegui-
ram localizá-lo para prendê-lo. Apenas alguns meses depois 
localizaram o sextorsor, que havia feito mais de 200 vítimas 
e terminou preso. As fotos, entretanto, continuam pela rede.

Essas três histórias traçam panoramas diferentes dos 
riscos da exposição pornográfica não consentida. 

No primeiro caso, a pornografia é ilegalmente obtida 
e ilegalmente distribuída; no segundo, legalmente obtida 
(ou não ilegalmente obtida) e ilegalmente distribuída; no 
terceiro caso, a legalidade da obtenção pode ser discutível, 
posto que, ainda que tenham as fotos ou os vídeos sido 
feitos pela própria vítima, seu consentimento está viciado 
pelas ameaças de exposição de materiais (sejam verdadeiras 
ou meros ardis).

Vamos, então, aos detalhes da conduta de exposição 
sexual não consentida.

A CONCEITUAÇÃO DO FENÔMENO  
E SUAS VARIÁVEIS

O presente segmento se destina a propor uma con-
ceituação para o termo ‘exposição pornográfica não con-
sentida’, distinto do termo ‘vingança pornográfica’. A ter-
minologia empregada no ambiente sexual cibernético é, 
como se viu no capítulo anterior, muito recente e segue 
ainda em constante aperfeiçoamento e ampliação. 

É cediço que essa dinâmica de rápida mutação de 
tendências é natural da era digital, consequência do 
volume de informações que circulam e também da sua 
descartabilidade. Entretanto, aceitando essa volatilidade, a 
ideia é apresentar um conceito do fenômeno da exposição 
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pornográfica não consentida que abranja, minimamente, 
com as suas variáveis como, por exemplo, a fonte das ima-
gens, a autorização para captura e divulgação, e a motivação 
da conduta do agente.

Citron e Franks são expressivas pesquisadoras da temá-
tica e conceituam a exposição pornográfica não consentida 
como a distribuição de imagens ou sons sexuais de indi-
víduos sem seu respectivo consentimento, englobando as 
capturadas amplamente sem consentimento (por exemplo, 
por meio de câmeras escondidas ou de gravação de violên-
cia sexual), bem como as obtidas no contexto privado ou 
confidencial de um relacionamento com consentimento 
(por exemplo, as capturadas pela própria vítima e, consen-
sualmente, compartilhadas com o parceiro), mas divulgadas 
sem autorização.6 

Assim, a ausência de consentimento possui duas sub-
divisões: (a) a ausência de consentimento na captação ou 
(b) a ausência de consentimento na divulgação. 

É possível, pois, que a captura de imagens ou sons 
tenha ocorrido com o consentimento da outra parte, mas 
sua divulgação ocorra à revelia de sua aceitação. Corolário 
lógico, contudo, que a captura de imagens ou sons não 
consentidos já, por si só, pressupõe o não consentimento 
na divulgação.  

As autoras explicam que é muito comum o uso in-
tercambiável dos termos ‘exposição pornográfica não con-
sentida’ e ‘vingança pornográfica’, sendo que também se 
aplicam popularmente no mesmo sentido as expressões 
‘estupro cibernético’ e ‘pornografia involuntária’. (CI-
TRON; FRANKS, 2014), porém, não compartilhamos 
do entendimento de que esses termos devam ser usados 
alternadamente como o mesmo propósito. 

6 CITRON, Danielle Keats; FRANKS, Mary Anne. Criminalizing 
revenge porn. 49 Wake Forest L. Review. 345.
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De toda sorte, partindo do conceito de Citron e 
Franks, de que a exposição pornográfica não consentida 
é, em outras palavras, a disseminação não autorizada de 
imagem em nudez total, parcial ou em ato sexual7 – apre-
sentaremos uma fragmentação contendo algumas variáveis, 
a fim de permitir melhor apreciação da sua repercussão 
social e da sua gravidade. 

Mas, antes, vejamos alguns termos legais genéricos 
admitidos pelo Gabinete Executivo dos United States At-
torneys8, que se podem aplicar aos casos de exposição por-
nográfica não consentida, em particular as havidas por 
meio cibernético, para que se possa ter um panorama ter-
minológico (BLANCH; HSU, 2016)9 em que o conceito 
se acha inserido:

A. CYBERBULLYING 

Bullying é forma de amedrontamento via 
comportamento, repetida ou com potencial de repetição, 
indesejado e agressivo – havida entre crianças e adolescentes 
– geralmente envolvendo desigualdade de poder, seja real 

7 Conceito que discordamos em parte, uma vez que entendemos 
que gravações exclusivamente de sons e vozes em situações sexuais 
também deveriam configurar uma adequada definição de exposição 
pornográfica não consentida. 

8 Os United States Attorneys correspondem, mutatis mutandis, ao Mi-
nistério Público Federal no Brasil.

9 BLANCH, Joey L.; HSU, Wesley L.. An introduction to violent 
crime on the internet. United States Attorneys’ Bulletin, May 2016, 
Volume 64, Number 3. Publicação bimestral official do Execu-
tive Office for United States Attorneys, Office of Legal Education, do 
United States Department of Justice, conforme previsão do Code of 
Federal Regulations, 28 CFR §0.22(b), nos seguintes termos: (b) 
Publish and maintain a U.S. Attorneys’ Manual and a United States 
Attorneys’ Bulletin for the internal guidance of the U.S. Attorneys’ 
offices and those other organizational units of the Department concerned 
with litigation.
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ou percebida. O Cyberbullying, por sua vez, se manifesta pelo 
uso da tecnologia digital como meio de perpetração de tal 
esforço de amedrontamento, como, por exemplo, uso de 
telefones celulares, smartphones computadores, mídias so-
ciais, mensagens de texto, chats, e sítios na Internet. Algumas 
condutas que caracterizam o cyberbullying estão tipificadas 
na legislação federal dos Estados Unidos.

B. CYBERTHREATS

Oriunda da fusão das palavras “cyber” e “threats”, as 
ameaças cibernéticas são comunicações ameaçadoras havi-
das via Internet, telefones celulares ou outros meios digitais. 
As ameaças cibernéticas, realizadas por meio da Internet, 
podem ser processadas nos Estados Unidos como crime 
federal previsto no 18 U.S.C. § 875(c)10. 

Mais amplamente, o termo “ameaça cibernética” pode 
também ser utilizado em referência a atentados contra re-
des ou sistemas de informação, sendo que a Casa Branca 
estendeu a utilização dessa expressão para uma ampla gama 
de atividades criminosas nas quais se incluem espionagem, 
defacement11, subtração de propriedade intelectual, ataque 
de negativa de serviço (DOS)12 e implantação de malware13 
com potencial destrutivo.

10 18 U.S.C § 875 Interstate Communications. (c) Whoever transmits 
in interstate or foreign commerce any communication containing 
any threat to kidnap any person or any threat to injure the person 
of another, shall be fined under this title or imprisoned not more 
than five years, or both.

11 Defacement ou deface – ataque em website a fim de alterar a aparência 
visual do sítio ou a própria webpage. 

12 Denial-of-service attack (ou DOS Attack) – ataque com finalidade de 
deixar os recursos de um sistema indisponíveis ao usuário. 

13 Malware – qualquer aplicativo que acesse informações do sistema 
ou documentos, incluindo vírus, trojans, worms e rootkits. 
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