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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 Estados Unidos da 
América do Norte, local 
onde adquiriram parte 
do conhecimento sobre o 
tema tratado.

O temário é considerado de grande 
dificuldade por haver poucos estudos e 

pesquisas desenvolvidos nas academias, 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 vítimas, que 

ficam envergonhadas por terem sido expostas 
e 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 conhecimento os fundamentos 

desse comportamento humano que cada vez 
mais alastra na sociedade. 

CYBERCRIMES
COLEÇÃO

V. 01
C Y B E R
CRIMES

COLEÇÃO

V. 01

2ª EDIÇÃO
REVISTA, AUMENTADA E ATUALIZADA COM AS  
ALTERAÇÕES DAS LEIS Nº. 13.718/18 E Nº. 13.772/18

2ª ED.





EXPOSIÇÃO 
PORNOGRÁFICA 
NÃO CONSENTIDA  
NA INTERNET:
DA PORNOGRAFIA DE  
VINGANÇA AO LUCRO





EXPOSIÇÃO 
PORNOGRÁFICA 
NÃO CONSENTIDA  
NA INTERNET:
DA PORNOGRAFIA DE  
VINGANÇA AO LUCRO

SPENCER TOTH SYDOW
ANA LARA CAMARGO DE CASTRO

CYBERCRIMES
COLEÇÃO

V. 01

editora

2ª EDIÇÃO
REVISTA, AUMENTADA E ATUALIZADA COM AS  
ALTERAÇÕES DAS LEIS Nº. 13.718/18 E Nº. 13.772/18



Copyright © 2017, D’ Plácido Editora.
Copyright © 2017, Spencer Toth Sydow.
Copyright © 2017, Ana Lara Camargo de Castro.

Editor Chefe
Plácido Arraes

Produtor Editorial
Tales Leon de Marco

Capa, projeto gráfico
Letícia Robini  
(Imagem por cozmicphotos, via Pixabay)

Diagramação
Letícia Robini

Editora D’Plácido
Av. Brasil, 1843, Savassi

Belo Horizonte – MG
Tel.: 31 3261 2801

CEP 30140-007

Todos os direitos reservados. 
Nenhuma parte desta obra pode ser reproduzida,  

por quaisquer meios, sem a autorização prévia  
do Grupo D’Plácido.

W W W . E D I T O R A D P L A C I D O . C O M . B R

Catalogação na Publicação (CIP)
Ficha catalográfica

SYDOW, Spencer Toth; DE CASTRO, Ana Lara Camargo. 
Exposição pornográfica não consentida na internet: da pornografia de 

vingança ao lucro [Coleção Cybercrimes] -- 2 ed.  -- Belo Horizonte: Editora 
D’Plácido, 2019.

190 p.

ISBN: XXX-XX-XXXX-XXX-X

1. Direito. 2. Direito Penal. 3. Direito Digital. I. Título. II. Direito

CDD343 CDU341.5



SUMÁRIO

NOTAS À 2A EDIÇÃO 9

INTRODUÇÃO 11

1. NOÇÕES PRELIMINARES SOBRE A  
PORNOGRAFIA E A TECNOLOGIA 15

2. O FENÔMENO DA EXPOSIÇÃO  
PORNOGRÁFICA NÃO CONSENTIDA 19

História 1 19

História 2 24

História 3 26

A conceituação do fenômeno e suas variáveis 29

Cyberbullying ou Ciberbullying 32

Cyberthreats ou Ciberthreats 32

Cyberstalking ou Ciberstalking 33

Cyberharassment ou Ciberharassment 35

Cyber Extortion ou Ciber Extortion 35

Sextortion  36



Revenge porn/non consensual pornography/ 
Pornografia de Vingança  39

Classificação do conceito de exposição  
pornográfica não consentida 40

A Exposição pública como fenômeno cultural  51

Casos emblemáticos  53

Beaver Hunt  53

Realcore 57

X-tube 59

Is Anyone Up? 60

U Got Posted 63

My Ex 64

Hollie Toups  65

Holly Jacobs   66

Tyler Clementi 67

3. CONTEXTO SOCIOCULTURAL 71

Identidade e estrutura na era cibernética 72

Gênero e estereótipos 77

Orientação sexual, identidade e  
expressão de gênero, raça e etnia  85

As características específicas de  
nocividade do espaço cibernético 88

4. AS POSSÍVEIS RESPOSTAS LEGAIS  
NOS ESTADOS UNIDOS E NO BRASIL 93



Bem jurídico informático e os impactos da 
informática nos bens jurídicos  95

Características do direito informático 99

Interatividade 100

Mobilidade (ou portabilidade) 101

Conversabilidade 102

Conectividade 102

Mundialização 103

Fracionabilidade 103

Divisibilidade 104

Intangibilidade 104

Disponibilidade 105

Pluralidade 106

Ubiquidade (ou simultaneidade) 106

Anonimidade 107

Velocidade 109

Respostas legais nos Estados Unidos 109

Respostas legais no Brasil 117

A Lei nº. 13.718/2018 125

A Lei nº. 13.772/2018 147

Outros dispositivos penais aplicáveis à espécie 149

Prevenção e Política Criminal 166

CONCLUSÕES 179

REFERÊNCIAS 183





9

NOTAS À 2A EDIÇÃO

É com muita satisfação que nosso “Exposição Por-
nográfica Não Consentida na Internet: da Pornografia de 
Vingança ao Lucro” chega à segunda edição. 

Essa segunda edição do livro tinha prioridade em 
nossa lista de afazeres, em razão de evoluções importantes 
no tema. Em especial, no caso do Brasil, pelo advento de 
mudanças na Lei Maria da Penha e da confusa tipificação 
estabelecida pela Lei nº 13.718/2018.

Também, esta obra tornou-se referência no assunto, 
sendo inclusive detalhadamente citada pelo Superior Tri-
bunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 
1.679.465-SP (DJe 19/03/2018), o que coloca em nós o 
satisfatório fardo da necessidade de alinhamento com o 
que há de mais novo, mantendo o livro atualizado para que 
os operadores do direito e os tribunais, mais e mais, sigam 
o rumo academicamente correto para o trato do tema da 
violência de gênero e da violação de dignidade sexual, e 
seus contornos cibernéticos. 

Aqueles que possuem a 1a. edição conservam todas as 
bases dogmáticas, que permanecem idênticas. Aqui, essen-
cialmente atualizamos a obra, adequando-a à novel legislação. 

Por certo, não deixamos de apontar o que conside-
ramos equívocos da Lei nº  13.718/2018 e sustentamos, 
ainda, nossa percepção crítica quanto à relevância de leis 
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mais adequadas e técnicas para a lida com essa temática 
tão sensível. 

Esperamos que gostem das inovações. 

OS AUTORES. 
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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 exclusiva-
mente em meramente uma de suas formas: a pornografia 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 expor a intimidade 
do casal ou da outra parte por meio da publicação do 
material obtido em confiança. 

Recentemente, alguns telejornais trataram o tema 
desta obra em sua modalidade sextorsão (ameaça de ex-
posição pornográfica de uma vítima em troca de mais 
material pornográfico ou relações sexuais) como se fosse 
uma teratologia denominada “estupro virtual”. O erro 
conceitual e a despreocupação da mídia em buscar conhe-
cer adequadamente o tema é grave e prejudicial à ciência. 

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.
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O temário é considerado de grande dificuldade por 
haver poucos estudos e pesquisas desenvolvidos nas acade-
mias, no Judiciário e até mesmo na literatura. Apenas em 
2018 o tema tomou maior importância. 

As pessoas em geral têm dificuldades em discutir a 
sexualidade nos bancos jurídicos de universidades. Além 
disso, os testemunhos são escassos por parte de suas vítimas, 
envergonhadas por terem sido expostas e 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 se alastra na sociedade. 

Para tanto, apresentamos aspectos históricos, socioló-
gicos, 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 e ques-
tionamentos mais aprofundados sejam desenvolvidos, pes-
quisas 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 esse motivo e por entenderem ser aquele o país 
melhor desenvolvido no que se refere aos crimes infor-
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máticos e congêneres (e a exposição pornográfica não 
consentida tem seu grande potencial revelado pela infor-
mática) tanto em estudos sociológicos quanto jurídicos, os 
autores regularmente citarão expressões, referências e obras 
na língua inglesa. Ainda assim, outros países e estudiosos de 
outras nacionalidades são também regularmente citados. 
Brevemente, as ações aqui apontadas terão desenvolvimento 
nos mais diversos países. 

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 se-
guintes etapas: (a) panorama sobre a pornografia na história, 
apontando como há relação endêmica entre tais condutas 
e o desenvolvimento de tecnologias; (b) panorama sobre 
as características sobre os meios informáticos é dado para 
demonstrar seu potencial lesivo e alastrador; (c) estudo 
cultural da exposição pornográfica, a partir de estudos de 
casos considerados emblemáticos nessa temática, (d) ten-
tativa de conceituação e classificação é desenvolvida no 
capítulo seguinte, (e) visualização do contexto sociocultural 
em que o fenômeno se desenvolve, (f) elenco das possíveis 
respostas jurídicas que podem ser dadas de acordo com a 
legislação brasileira e norte-americana, incluindo análise 
da novel Lei nº 13.718/2018; (g) estratégias de prevenção 
e de política criminal e, finalmente, (h) reflexões finais.  

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 exaus-
tivamente, de modo que se buscou dar ao leitor a familia-
ridade com o linguajar. 

Finalmente, não se pretendeu nesta obra alterar ou suge-
rir mudanças na teoria do tipo de modo que ao apontarmos 
a vitimodogmática do delito e a autocolocação do usuário 
em risco, intentou-se exclusivamente traçar o panorama que 
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antecede a conduta que entendemos ser delinquente. Expres-
sões como crime, delito, ilicitude, e outras, foram utilizadas 
para contextualizar o fato sem preciosismos acadêmicos, 
exceto quando nos pareceram importantes.

No mais, o livro buscou linguagem mais acessível e 
menos jurídica para que os alertas, os riscos e as necessidades 
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 a nossa porta 
amanhã cedo.

Boa leitura!
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