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RESUMO 

 

 

O presente projeto analisará novos comportamentos sociais decorrentes da modificação 

de padrões comportamentais trazidos pela propagação da internet como meio de comunicação, 

trabalho e lazer, com recorte específico no crime conhecido como pornô de vingança, cometido 

em decorrência de relações intimas de afeto, buscando o seu enquadramento como crime de 

violência doméstica, incluído na legislação sobre violência doméstica e familiar denominada 

Lei Maria da Penha. Foi estudada a possibilidade do enquadramento do crime de revenge porn 

na Lei 11.340/2006, tratando-o como violência doméstica e permitindo a aplicação do artigo 7º 

da lei em questão, que trata da violência física e psicológica contra a mulher. Realizou-se um 

breve estudo da evolução do direito das mulheres, especialmente a luz do feminismo, focando-

se no avanço da proteção desses direitos no âmbito internacional e sua posterior normatização 

internamente. Utilizando como metodologia revisão bibliográfica, análise jurisprudencial e 

estudo de casos, por meio de entrevistas abertas sobre o fato, apresentou-se a análise empírica 

de casos concretos, a comparação entre as possíveis tipificações desse crime na legislação 

brasileira atual e a observância de institutos da Lei Maria da Penha que tutelam especificamente 

a proteção das mulheres, que são as mais afetadas por esse tipo de violência.  

 

Palavras-chave: Crimes Digitais. Violência Doméstica e Familiar. Revenge Porn. Lei Maria 

da Penha.



 
 

ABSTRACT 

 

 

This project will analyze new social behaviors resulting from the modification of behavioral 

patterns brought about by the propagation of the Internet as a means of communication, work 

and leisure, with a specific cut in the crime known as revenge porn, committed as a result of 

intimate relations of affection, seeking its as a crime of domestic violence, included in the 

legislation on domestic and family violence denominated Lei Maria da Penha. The possibility 

of framing the crime of revenge porn in Law 11.340 / 2006 was studied, treating it as domestic 

violence and allowing the application of article 7 of the law in question, which deals with 

physical and psychological violence against women. A brief study of the evolution of women's 

rights, especially in the light of feminism, was focused on the advancement of the protection of 

these rights in the international sphere, and their subsequent normatization internally. Using as 

a methodology bibliographical review, jurisprudential analysis and case study, through open 

interviews on the fact, was presented the empirical analysis of concrete cases, the comparison 

between the possible typifications of this crime in the current legislation and the observance of 

institutes of the Law Maria da Penha who specifically protect the protection of women, who 

are most affected by this type of violence 

 

Key Words: Digital Crimes. Domestic violence. Revenge Porn. Maria da Penha Law.
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INTRODUÇÃO 

 

 

A violência contra a mulher faz parte do cotidiano brasileiro. Todos os dias são 

vinculados na mídia casos e estatísticas alarmantes1. Caminhando na contramão dessa 

realidade, uma das mais importantes políticas, atualmente em vigor no Brasil, de combate a 

violência de gênero foi instituída pela Lei Maria da Penha, criada no ano de 2006, e que tutela 

a proteção dos direitos das mulheres no âmbito doméstico e familiar. 

 

Os prismas de sua atuação incluem o resguardo da mulher contra a negligência, a 

discriminação, a exploração, a violência, a crueldade e a opressão. Diante desse avanço 

legislativo e do processo de globalização, incluindo os processos tecnológicos pergunta-se:  O 

que a era da informação digital muda nesses conceitos?2 

 

Os avanços da tecnologia são patentes. Nos últimos anos a internet se tornou viral, e 

com ela viralizaram também as redes sociais e as mídias de comunicação rápida. Computadores, 

tablets e celulares, todas as informações passaram a aparecer na palma da mão com um único 

click, em questão de segundos, e, absolutamente sem controle. Uma vez publicada, a 

informação pode ser copiada e compartilhada por qualquer usuário da internet 

indiscriminadamente.  

 

O acesso a rede modificou os métodos de trabalho, de estudo e, principalmente, a forma 

como as pessoas se relacionam. Cresceram também, de forma expressiva, os crimes digitais, 

em suas mais diversas formas3. Em 2014 foi criada a Lei 12.965/14 (BRASIL, 2014), conhecida 

como “o marco civil da internet”, numa tentativa governamental de estabelecer mecanismos 

que pudessem fiscalizar e moderar esse fluxo tão intenso de informações.  

 

                                                                        
1 Segundo pesquisa realizada pelo projeto Via lilás em 2015, cerca de 71% das mulheres que sofrem violência não 

denunciam seus agressores. (KNOPLOCH, 2015).  
2 Globalização é um termo que surgiu nos anos 1980 para indicar a intensificação da integração econômica e 

política do mundo, especialmente quanto aos avanços tecnológicos em transporte e comunicação (PENA, 2018). 

Dentro dessa comunicação pode-se enquadrar as mídias digitais, utilizadas de forma massiva atualmente.  
3Uma pesquisa, divulgada em janeiro de 2018, pela empresa americana Symantec (famosa por ser proprietária do 

sistema de antivírus Norton) informa que 62,2 milhões no Brasil foram afetas por crimes digitais no ano de 2017, 

informando ainda que a população do país é de cerca de 207 milhões de pessoas (FÁBIO, 2018) 
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Seguindo esse viés contemporâneo4, o presente trabalho pretende analisar especialmente 

a prática que vem sendo denominada de “Revenge Porn” ou Pornografia de vingança, numa 

tradução livre para o português, que é caracterizada, geralmente, pela ação de ex companheiros, 

que inconformados com o fim dos relacionamentos, expõe imagens, vídeos ou informações de 

conteúdo íntimo das antigas parceiras na rede mundial de computadores.  

 

Como toda grande novidade, a internet suscita alguns mitos. Um deles é o da 

impunidade5. O agressor se sente protegido pelo ciberespaço e acredita que não haverá 

consequências para suas atitudes. O que fortalece essa sensação é a inexistência de tipificações 

específicas para a maioria dos crimes digitais no Código Penal, principalmente no que diz 

respeito às mulheres e às práticas do Revenge Porn. Apesar da Lei Maria da Penha tratar da 

violência psicológica6, ainda não existem dispositivos específicos para enquadrar as práticas de 

violência de gênero, que acabam sendo minimizadas e encaixadas em condutas alternativas.7   

 

É importante ressaltar o impacto da exposição digital na vida da vítima. As influências 

patriarcais ao longo da história e o machismo8, consequentemente, permanecem arraigados na 

sociedade. Alinhado a essa ótica, o vazamento intencional de vídeos, imagens ou textos de 

cunho íntimo ou sexual tem impacto ampliado no universo feminino.  São frequentes os casos 

de mulheres demitidas de seus empregos ou obrigadas a mudar de cidade numa tentativa de 

proteger a sua integridade – inclusive física - ou a de sua família. Muitas desenvolvem quadros 

graves de depressão, chegando até mesmo ao suicídio9. 

                                                                        
4 Utiliza-se aqui, o significado típico da palavra, qual seja: “Contemporâneo, [...] que é do nosso tempo, atual, 

moderno” (BUENO, 1996, p. 161) 
5 A sensação de impunidade surge da “[...] facilidade em se manifestar opiniões no ciberespaço sem 

necessariamente associar-se a elas e o distanciamento físico entre emissor da mensagem e possíveis receptores 

trouxe à tona a falsa ideia de anonimato coletivo, o que pode ser explicado pela própria forma como se estabelecem 

os canais virtuais” (RODRIGUES NETO, ANGELUCCI, s.d. p.4) 
6 “Art.5º. Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou 

omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 

patrimonial: [...] 

III – em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida 

independente de coabitação” (BRASIL, 2006). 
7 É o que ocorre no revenge porn, que é atualmente criminalizado como injúria ou difamação, que são crimes de 

menor potencial ofensivo. Esse tema será tratado no Capítulo 4.  
8 Cabe destacar que na história ocidental as relações de poder, de propriedade, políticas, de emprego e de condutas 

eram estruturadas sobre a desigualdade de gênero. O homem era o dominante, exercendo diretamente o poder ou 

indicando seus prepostos para exercê-lo sobre a mulher, sendo mandatário de todas as condutas praticadas, 

inclusive as sexuais. Dessa maneira, representava na sociedade o papel de gestor das condutas estando legitimado 

para punir o que não lhe agradece (FALEIROS, 2007). Ainda hoje algumas dessas características históricas 

permanecem na sociedade, sendo habitualmente chamadas de machismo.  
9 São frequentes na mídia notícias de casos de suicídio após divulgação de imagens íntimas, como por exemplo o 

da adolescente Julia Rebeca no Piauí, da menor, de 16 anos, no Rio Grande do sul (BRESSIANI, 2013) ou a 
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Pretende-se, portanto, nesse trabalho, problematizar a violência de gênero na internet, 

visando o enquadramento do revenge porn nas premissas da lei Maria da Penha, entendendo-o 

como mais do que a mera violação do direito de imagem e caracterizando-o como prática 

abusiva diretamente ligada à violência contra a mulher, tendo como pano de fundo o histórico 

de lutas feministas e sua efetiva contribuição para os avanços da legislação brasileira. 

 

Serão estudados dois casos concretos10, revisão bibliográfica e analise jurisprudencial 

objetivando ponderar acerca de questões substanciais da realidade das vítimas dessa prática, 

como o fator idade, as adversidades sociais e as dificuldades de judicializar esse tipo de conduta 

criminosa. 

 

Por ser uma prática relativamente recente, ainda não há muito material acerca do 

revenge porn. Pouco foi produzido na área acadêmica, os julgados não são uniformes e não 

estabelecem qualquer segurança jurídica. A grande maioria das vítimas tem medo ou vergonha 

de se expor, e preferem não colaborar em pesquisas como a realizada neste trabalho, apesar 

disso, dados da Safernet Brasil, mostram que no ano de 201711, a exposição íntima ocupou o 

terceiro lugar no ranking de violações pelas quais os brasileiros pedem ajuda.   

 

Nos fundamentos da lei Maria da Penha encontram-se positivados a salvaguarda contra 

a opressão e a discriminação, contudo, nos crimes cibernéticos essa proteção é ineficaz. No 

caso do pornô de vingança por exemplo, apesar da ação ser baseada no gênero e as causas de 

sofrimento psicológico serem óbvias, não se realizam julgamentos com base nessa lei, 

desamparando as mulheres em direitos fundamentais que em outras situações já contam com 

regular amparo legal. 

 

É preciso enriquecer os diplomas legais para encaixilhar de maneira específica os crimes 

cibernéticos cometidos nos casos de pornô de vingança, taxando-os como crimes contra a 

mulher, para que passem a ser tratados com a severidade que lhes é inerente, e não como triviais 

desdobramentos do direito civil através dos danos morais ou como crimes de menor potencial 

ofensivo dentro do Código Penal. 

 

                                                                        

adolescente Karina, no Mato Grosso, que se matou após ser ameaça com a publicação de fotos íntimas suas 

(FARAH, 2017). 
10 Integra das entrevistas disponível no apêndice 1 e apêndice 2. 
11 Dados disponíveis no apêndice 3.  
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Neste trabalho, o capítulo um realiza breve introdução histórica, tratando das lutas 

feministas no Brasil e no mundo, do caso da Sra. Maria da Penha Fernandes e seu julgamento 

na Corte Interamericana de Direitos Humanos que culminou na elaboração da lei que leva o seu 

nome, mencionando as dificuldades enfrentadas até a sua promulgação. 

 

O segundo capítulo apresenta o conceito de pornografia de vingança, traçando um 

pequeno histórico e diferenciando-o da pornografia não consensual. Trata também da violência 

de gênero e da proteção à dignidade da pessoa humana, positivada em diversos documentos 

nacionais e internacionais, ponderando acerca da violência psicológica. 

 

O capítulo três estuda os casos concretos. Numa análise mais sociológica, constata a 

situação social em que a vítima é inserida, sua culpabilização pela agressão sofrida, os abalos 

psicológicos e as causas que levam essas mulheres a não procurar o poder judiciário para 

solucionar os seus conflitos. 

 

O quarto capítulo explica o atual enquadramento dos casos de revenge porn no cenário 

jurídico brasileiro, esmiuçando os institutos da lei Maria da Penha e a possibilidade de passar a 

tratar tal crime como violência doméstica contra a mulher. O quinto e último capítulo realiza 

um fechamento, com considerações finais sobre o tema. 
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1 A LEI MARIA DA PENHA: UMA TRAGETÓRIA DE PESAR DE SUA CASA 

ATÉ O CONGRESSO NACIONAL 

 

 

Antes de tratar propriamente do pornô de vingança e seu enquadramento no cenário 

jurídico brasileiro atual, é importante contextualizar os movimentos que influenciaram a criação 

da Lei Maria da Penha, instrumento jurídico vigente com maior impacto no enfrentamento da 

violência contra a mulher12.  

 

 

1.1 Breve cenário cos movimentos feministas a nível mundial 

 

 

O movimento político-ideológico feminista - enquanto um movimento estruturado com 

finalidades sociais, surgiu na Europa e nos Estados Unidos, evoluindo com maior 

expressividade junto ao crescimento do capitalismo, surgimento revolução industrial, das 

noções iniciais da democracia moderna e das críticas ao socialismo (SANTOS, 2017).  

 

Inicialmente, a pauta feminista se baseava, inspirada pela Revolução Francesa, na busca 

da igualdade entre homens e mulheres, especialmente quanto aos direitos políticos, econômicos 

e sociais. Surgem nesse período grandes líderes do movimento, como por exemplo a francesa 

Olympe de Gouges, considerada a fundadora do feminismo francês e a inglesa Mary 

Wollstonecraf, autora do clássico Vindication of the rights of woman, em que defende a 

emancipação feminina e a igualdade principalmente no campo intelectual (SANTOS, 2017).  

 

No ano de 1848, ocorre a realização da primeira convenção de mulheres da história, 

realizada nos Estados Unidos, resultando na Declaração de Sentimentos, um compilado de 

críticas acerca da igualdade política, de liberdades, de voto, de tratamento, etc. Além da atuação 

                                                                        
12 O termo “violência contra a mulher” é usualmente associado como sinônimo de outros termos, como violência 

doméstica e familiar, violência de gênero e violência intrafamiliar. Numa perspectiva técnica essas expressões são 

cunhadas com base no enfoque e nas peculiaridades de cada caso, não devendo ser tomados como equivalentes 

(ALMEIDA, 2007). Neste estudo emprega-se o termo violência contra a mulher em consonância com o termo 

violência de gênero, que abarca “[...] O conjunto das desigualdades sociais estruturais, que se expressam no marco 

do processo de produção e reprodução das relações fundamentais – as de classe, as étnico-raciais e de gênero” 

(ALMEIDA, 2007). 
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do movimento feminino protestando por melhoras na indústria e pelo direito ao voto, tanto nos 

Estados Unidos quanto na Europa (SANTOS, 2017). 

 

Na década de 1960, sobretudo após a publicação da obra “Mística Feminina” de Betty 

Friedan, as feministas passaram a confrontar o sistema patriarcal, os papéis sociais atribuídos 

pelo gênero, a liberdade sexual da mulher e consequentemente inicia-se o debate sobre a 

violência contra a mulher (SANTOS, 2017). 

 

Já no fim dos anos 1980, o movimento começa a se diversificar, enfatizando a 

subjetividade e a identidade de cada ser, através das diferenças de raça, classe, opção sexual e 

outros pormenores de cada mulher, opondo-se fortemente à opressão causada pela padronização 

física e intelectual feminina (SANTOS, 2017). 

 

Do fim do século XX ao início do século XXI, iniciou-se uma proposta de unificação 

do movimento feminista, com realização de conferências e encontros nacionais e internacionais, 

buscando debater e planificar as pautas gerando uma maior visibilidade para a luta das 

mulheres, o que culminou em diversos documentos internacionais de proteção aos direitos da 

mulher (SANTOS, 2017), bem como a inclusão de outras pautas que não estavam adstritas ao 

tema gênero, representando de maneira geral avanços exponenciais na sociedade.  

 

 

1.2 Influência dos Movimentos Feministas no Brasil 

 

 

Acompanhando as tendências internacionais de forma ainda bastante limitada pela 

cultura social, em 1832, Nísia Flores pública uma tradução livre da obra da inglesa Marry 

Wollstonecraft, intitulada “Direitos dos homens, injustiça para as mulheres”, defendendo o 

direito a educação de excelência e o fim da opressão contra as mulheres (SANTOS, 2017).  

 

Na década de 1960, é sancionada a lei nº 4.121/62, o chamado “Estatuto da Mulher 

Casada”, que altera substancialmente o Código Civil de 1916, eliminando a incapacidade 

relativa da mulher com matrimônio constituído. Nessa esteira que foi “[...] eliminada a 

incapacidade relativa da mulher casada e, embora mantida a disposição de que o marido é o 



15 

chefe da sociedade conjugal, incluiu-se a questão colaborativa entre homens e mulheres para o 

benefício comum da família, conforme o artigo 233 do Código” (SANTOS, 2017, p.18).  

 

[...]O Estatuto alterou o artigo 380 do Código que tratava do pátrio poder concedido 

até então ao marido e, na falta ou impedimento deste, à mulher para concedê-lo aos 

pais de forma colaborativa e retirou do texto legal a possibilidade de perda do pátrio 

poder quanto aos filhos anteriores pela mãe que contrai novas núpcias, importante 

conquista para as mulheres brasileiras (SANTOS, 2017, p.18). 

 

Junto com outros movimentos sociais brasileiros que lutavam pela democracia, durante 

o período da ditadura militar, o feminismo se fortaleceu ganhando adeptos nas ruas e tratando 

de forma mais enfática a violência doméstica e familiar (SANTOS, 2017).  

 

Na década de 1980, com o país se encaminhando para o fim da ditatura militar surgiram 

uma série de instituições e organizações engajadas em promover o amparo da mulher em 

diferentes âmbitos (jurídico, psicológico, policial, etc.), como por exemplo a primeira 

Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM), o Conselho Nacional dos Direitos 

da Mulher, o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), entre outros 

(SANTOS, 2017). 

 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, a cidadania formal das mulheres foi 

positivada, vez que o documento aboliu inúmeras discriminações13 contra as mulheres, 

especialmente nos capítulos relacionados aos direitos das famílias, em conformidade com a 

Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a Mulher, de 1979. 

Além disso, estabeleceu a igualdade de direitos entre homens e mulheres e incorporou direitos 

individuais as mulheres (BARSTED, 2007). 

 

No que se refere à violência, a Constituição de 1988, adiantando-se à Convenção de 

Belém do Pará, incluiu um importante Parágrafo no artigo 226, que trata da Família. 

Esse parágrafo, escrito por orientação do movimento de mulheres, reconhece que: 

“Art. 226, parágrafo 8: O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada 

um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de 

                                                                        
13 A Constituição Federal de 1988 positivou o tratamento igualitário entre homens e mulheres, inclusive dentro da 

sociedade conjugal, garantindo a equidade de gênero. 

“Artigo 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, nos termos seguintes: 

I – homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos dessa Constituição; [...]” (BRASIL, 1988). 

“Artigo 226 A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

[...] 

§5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. 

[...]” (BRASIL, 1988). 
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suas relações (Constituição Federal, 1988, p. 101) (BARSTED, 2007, p. 124). (Grifos 

nossos) 

 

A transição dos anos 1980 para os anos 1990 efetivou uma série de mudanças benéficas 

para as mulheres, inseridas majoritariamente dentro do funcionamento de órgãos estatais e da 

perspectiva governamental sobre o direito das mulheres. Os avanços legislativos, entretanto 

demoraram mais de uma década para serem concretizados. 

 

 

1.3 O caso Maria da Penha e a Corte Interamericana de Direitos Humanos 

 

 

Maria da Penha Fernandes, farmacêutica cearense, que nomeia hoje a lei nº 

11.340/2006, com base na sua história de vida e de luta contra a violência doméstica que sofria, 

tendo o seu caso tomado proporções internacionais. 

 

Em 1983, ela foi vítima de duas tentativas de homicídio por parte de seu marido, das 

quais escapou com vida, porém com sequelas. Maria da Penha se tornou paraplégica em virtude 

dos atentados. As tentativas de homicídio foram, portanto, o ápice das agressões sofridas 

durante toda a relação matrimonial. O julgamento dos fatos ocorreu dezenove anos depois, 

tendo sido o agressor condenado a oito anos de prisão, e tendo ficado preso por apenas dois 

anos, sendo liberado através de recurso (SANTOS, 2017). 

 

Em 1994, Maria da Penha publicou o livro “Sobrevivi... Posso contar”, onde relata sua 

história e expõe a ineficiência da justiça, ao tratar da violência doméstica, que deixou seu 

agressor livre. A obra teve grande repercussão, despertando o interesse de algumas 

organizações internacionais, como a CLADEM (Comitê Latino-Americano do Caribe para a 

Defesa dos Direitos da Mulher) e o CEJIL (Centro pela Justiça e o Direito Internacional), que 

juntas, no ano de 1998, denunciaram a ineficácia da justiça brasileira em relação à reparação 

pelas agressões para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos.  

 

Destacava-se na denúncia a demora exacerbada do julgamento e punição do agressor, o 

que viola uma série de tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, como a Convenção 

Americana de Direitos Humanos, a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem 

e a Convenção de Belém do Pará (SANTOS, 2017). 
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Portanto, a Lei 11.340/2006 “resultou de tratados internacionais firmados pelo Brasil 

cujo propósito não se restringia apenas em proteger a mulher, vítima de violência doméstica e 

familiar, mas também precaver contra possíveis agressões e punir os devidos agressores” 

(SPAGNOL, s.d., p.3).  

 

O julgamento realizado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos teve como 

resultado o Relatório da Comissão Interamericana de nº 54/2001, onde a organização fez uma 

série de recomendações ao Estado Brasileiro, especialmente a conclusão do processo criminal 

contra o agressor, a reparação simbólica e material da vítima e o início de investigações para 

apurar a responsabilidade por possíveis irregularidades que culminaram na demora excessiva 

do processo (SANTOS, 2017). 

 

Outras recomendações relevantes tratam de medidas administrativas e legislativas, 

visando promover uma mudança de cultura no tratamento da vítima de violência doméstica, 

através de capacitação e sensibilização dos agentes públicos, simplificação de procedimentos 

penais judiciais, criação de meios alternativos de resolução de conflitos e ampliação do número 

de delegacias especializadas em crimes contra a mulher.  

 

A pressão das organizações internacionais, aliadas a manifestação das organizações 

feministas brasileiras, culminaram na promulgação da Lei 11.340 no ano de 2006 (SANTOS, 

2017), que hoje é “reconhecida pela ONU como uma das três melhores legislações do mundo 

no enfrentamento da violência contra as mulheres” (SPAGNOL,s.d., p.3). 

 

 

1.4 Promulgação e dificuldades da Lei Maria da Penha: O retrato de uma sociedade 

machista 

 

 

Em dezembro de 2004, foi apresentado o projeto de Lei nº 4.559, visando, de maneira 

geral, criar meios para coibir a violência doméstica, tendo como relatora a Deputada Jandira 

Feghali que requereu a convocação de Audiência Pública e estudos específicos para que o tema, 

tão relevante para a sociedade, fosse discutido de maneira mais técnica e ampla, inclusive tendo 

como parceiro o Consórcio feminista (SANTOS, 2017).  
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Mesmo contando com ampla participação da sociedade civil e do Consórcio Feminista, 

o primeiro projeto de lei apresentado não foi capaz de atender a todos os anseios da sociedade, 

e as divergências em pontos essenciais, como a assistência social a mulher vítima de violência 

e a implementação de medidas protetivas de urgência,  fizeram com que fosse elaborado um 

novo projeto – substitutivo – feito pela relatora, com apoio do Consórcio Feminista e de 

processualistas experientes, tomando como base as informações levantadas através do contato 

com a população (SANTOS, 2017). 

 

Outra mudança fundamental proposta nesse momento, foi o enfrentamento da 

modificação da pena imposta a lesão corporal advinda da violência doméstica, que classificava-

se como crime de menor potencial ofensivo, buscando mudanças no próprio Código Penal:  

 
[...] Propôs a alteração do §9º do artigo 129 do Código Penal, aumentando a pena 

nos crimes de lesão corporal decorrente de violência doméstica e familiar contra 

a mulher para pena de detenção de três meses a três anos - o que excluiria 

expressamente a infração da classificação de menor potencial ofensivo – e o 

aumento de um terço da pena caso a lesão seja cometida contra pessoa portadora de 

deficiência (SANTOS, 2017, p.28). (Grifos Nossos) 

 

Ainda, depois de sua aprovação: 

 
[...] A Lei Maria da Penha teve sua constitucionalidade contestada, questão que restou 

resolvida em 2012 pelo STF, que reconheceu a flagrante desigualdade ainda existente 

entre homens e mulheres na sociedade brasileira. Por essa decisão, o STF determinou 

que a prática de violência doméstica contra as mulheres necessariamente deve levar o 

agressor a ser processado criminalmente, independentemente de autorização da 

agredida (SPAGNOL, s.d., p.3). (Grifos Nossos) 

 

A decisão do STF de modificar o processamento criminal dos casos da Maria da Penha 

foi fundamental. A vítima desse tipo de violência costuma viver em situação de dependência 

com seu agressor, seja essa dependência emocional ou financeira, e a utilização do JECRIM 

(Juizado Especial Criminal) para o processamento criminal acabava desmotivando ainda mais 

a denúncia desse tipo de agressão. Vejamos: 

 

De modo geral, teoricamente, a Lei 9.099/95 apresenta uma solução rápida para o 

conflito, permitindo a sua composição sem a interferência punitiva do Estado, e 

reforça a possibilidade de aplicação de penas alternativas à prisão. Para muitos, 

representa um avanço em termos do Direito Penal, considerando-se as partes como 

tendo o mesmo poder para aceitar ou não a conciliação No entanto, levando-se em 

consideração a natureza do conflito e a relação de poder presente os casos de violência 

doméstica, essa lei acabava por estimular a desistência das mulheres em 

processar seus maridos ou companheiros agressores e, com isso, estimulava, 

também, a ideia de impunidade presente nos costumes e na prática que leva os 

homens a agredirem as mulheres (BARSTED, 2007, p. 131). (Grifos nossos) 
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Importante salientar o entendimento de que as vítimas de violência doméstica em sua 

esmagadora maioria não denunciam seus parceiros, por medo ou por vergonha da situação em 

que vivem, de serem julgadas na esfera social, vez que a mesma sociedade que assiste apática 

as agressões de gênero culpabiliza a vítima por sua ocorrência. Considerando ainda o fator de 

dependência que muitas dessas mulheres enfrentam e a dificuldade de lidar com a denúncia, 

seu processamento no Juizado Especial Criminal acabava por causar um índice de desistência 

bastante elevado. 

 

Hoje a Lei Maria da Penha é o principal instrumento de combate a violência doméstica 

na legislação brasileira, representando “[...] Um importante avanço legislativo e que cria uma 

política nacional de enfrentamento a essa forma de violência (BARSTED, 2007, p. 130)”. Mais 

do que uma lei, a Maria da Penha representa um avanço de políticas públicas14, vez que trata 

também da assistência social e até mesmo hospitalar despendida a essas mulheres vítimas, 

articulando uma corrente de colaboração entre órgãos e agentes governamentais. 

 

Com a globalização e a popularização da internet, surgem novos comportamentos 

sociais, com formas inusitadas de relacionamento, trabalho e também de violência, inclusive de 

gênero. Essas inovações não encontram enquadramento específico na legislação de proteção à 

mulher, mas por sua incidência crescente, ganham cada vez mais relevância no cenário jurídico 

nacional. É preciso analisar esses comportamentos e buscar soluções que atendam as novas 

necessidades da sociedade.  

 

 

                                                                        
14 Políticas públicas são “[...]o conjunto das decisões e ações relativas à alocação imperativa de valores. Nesse 

sentido é necessário distinguir entre política pública e decisão política. Uma política pública geralmente envolve 

mais do que uma decisão e requer diversas ações estrategicamente selecionadas para implementar as decisões 

tomadas. Já uma decisão política corresponde a uma escolha dentre um leque de alternativas, conforme a hierarquia 

das preferências dos atores envolvidos, expressando - em maior ou menor grau - uma certa adequação entre os fins 

pretendidos e os meios disponíveis. Assim, embora uma política pública implique decisão política, nem toda 

decisão política chega a constituir uma política pública” (RUA, s.d., p.1-2). Entende-se por políticas públicas ações 

como o DEAM, PAISM e outras, já mencionados no item 1.2 do deste capítulo. 
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2 O REVENGE PORN 

 

 

A proposta deste capítulo é conceituar o termo revenge porn, que em uma tradução livre 

para o português pode ser chamado de pornô vingança. Usa-se essa expressão para definir 

imagens, vídeos ou qualquer outro conteúdo íntimo, cedidos de forma consensual a um parceiro 

íntimo e posteriormente distribuído, de forma não consensual (LIMA DOS SANTOS, 2017), 

geralmente em mídias digitais. 

 

Essa prática vem ganhando visibilidade pelo crescente número de casos registrados, na 

sua maioria com o conteúdo íntimo rapidamente disseminado pelas redes sociais através da 

internet. No entanto, o inicio do revenge porn remonta aos anos 1980, quando a rede mundial 

de computadores não era sequer cogitada para promover interações sociais.  

 

 

2.1 Breve histórico 

 

 

Apesar de tratarmos neste trabalho dos desdobramentos do revenge porn no universo 

digital, o conceito surgiu nos anos 1980 em uma revista americana chamada Hustler. Essa 

revista mantinha uma sessão onde eram publicadas fotos amadoras de mulheres nuas, que na 

teoria seriam enviadas pelas próprias, acompanhadas de informações pessoais como nome, 

desejo sexuais ou o que gostavam de fazer em seu tempo livre (SANTOS, 2016). 

 

Porém, os responsáveis pela edição da revista não depreendiam se de fato as fotografias 

eram enviadas pelas próprias modelos de maneira consensual, o que acabou gerando inúmeros 

processos por divulgação de imagem sem permissão. Um dos casos mais famosos à época foi 

o de uma mulher que teve as fotografias divulgadas pelo ex marido, inconformado com o 

divórcio (SANTOS, 2016).  

 

Em 2012, Holly Jacobs, vítima da prática, iniciou a campanha End Revenge Porn15 

através da coleta de assinaturas em um website objetivando a criminalização da conduta e a 

                                                                        
15 Fim do prono de vingança em tradução livre para o português 
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implementação de programas de assistência as vítimas nos Estados Unidos da América. Em 

2013, o estado da Califórnia editou uma lei tornando a prática do pornô de vingança ilegal, 

tendo a primeira condenação por esse crime no estado ocorrido no ano de 2014 (SANTOS, 

2016). 

 

 

2.2 Pornô de vingança Versus Pornografia não consensual 

 

 

O presente trabalho visa debater a inclusão da conduta criminosa do pornô de vingança 

no âmbito de aplicação da Lei Maria da Penha, portanto é importante delimitar o entendimento 

do termo revenge porn como a exposição íntima não consensual praticada em decorrência de 

relação íntima de afeto e com intuito de vingança por parte do ex companheiro(a). 

 

De acordo com a organização internacional End Revenge Porn a terminologia mais 

precisa para enquadrar todos os casos é pornografia não consensual, caracterizada 

como a distribuição de imagens sexualmente gráficas de indivíduos sem o seu 

consentimento. Isto inclui tanto as imagens originalmente obtidas sem o 

conhecimento da vítima (por exemplo, através de câmeras e webcans escondidas, 

telefones celulares roubados, computadores hackeados, [...], etc,) bem como imagens 

obtidas consensualmente dentro do contexto de um relacionamento íntimo. (LIMA 

DOS SANTOS, 2017, p. 17). (Grifos Nossos). 

 

O revenge porn propriamente dito é uma espécie da qual é gênero a pornografia não 

consensual. Os casos em que não há envolvimento com a vítima não serão aqui tratados como 

pornografia de vingança, sendo muitos deles abarcados pela Lei 12.737/2012, também 

conhecida como Lei Carolina Dieckmann16, a primeira no ordenamento jurídico brasileiro a 

tratar especificamente de crimes cometidos na internet. 

 

No pornô de vingança, diferente dos crimes que envolvem hackers, costumam ser 

utilizadas imagens, vídeos e outros feitos com o consentimento da vítima e posteriormente 

divulgados, nesse momento sem consentimento, com intuito de desmoralizar, ofender, magoar 

e em alguns casos até chantagear. 

 

Não obstante, é óbvio que o consentimento na tomada fotográfica ou na captação de 

imagens não se constitui num “passe livre” para que o parceiro possa explorar o 

                                                                        
16 A Lei Carolina Diekmann modifica o código penal e trata especificamente de delitos informáticos, 

criminalizando a conduta de hackear e utilizar para qualquer fim, sem autorização, fotos, conversas, documentos, 

etc. (BRASIL, 2012). 
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material produzido, notadamente quando o faz num ato de vingança, de deliberada 

intenção de produzir danos de grande significado pessoal e social para a mulher 

exposta (GUIMARÃES; DRESCH, s.d., p.10). 

 

O pornô de vingança pode ocorrer dentro de qualquer relação intima de afeto, seja ela 

heterossexual ou homossexual17, desde que algum aspecto da relação seja o propulsor da ideia 

de expor o parceiro por vingança.  

 

Os homens também podem ser vítimas no pornô de vingança, seja em relação 

heterossexual ou homossexual, apesar de caber nesse caso diferenciar os impactos sociais e 

morais da exposição sexual para homens e mulheres. Todavia, o enfoque deste trabalho é apenas 

a violência contra a mulher e essas outras hipóteses não serão tratadas. 

 

 

2.3 Violência de Gênero e a dignidade da pessoa humana 

 

 

É curial observar a prática do revenge porn sob a ótica da violência de gênero18. A 

sociedade, ainda seguindo os costumes patriarcais, espera de homens e mulheres 

comportamentos distintos, especialmente no cunho sexual. É possível definir a violência contra 

a mulher através de fatores como a hierarquia de gênero, a relação de conjugalidade ou 

afetividade entre os envolvidos e a habitualidade da violência (GUIMARÃES; DRESCH, s.d.), 

todos esses requisitos presentes no pornô de vingança. 

 

[...] É importante considerar que a violência contra a mulher, praticada de variadas 

formas, entre elas a física, moral, sexual e econômica, é decorrente do não 

reconhecimento da dignidade humana ao longo dos séculos, de maneira a, nos dias 

de hoje, ser admitida – ou tolerada, por muitos – culturalmente, de modo a ser 

considerada como um tratamento social à mulher. (GUIMARÃES; DRESCH, s.d., 

p. 2). (Grifos Nossos) 

 

Observe-se aqui, por meio dos relatos que serão abordados, que o relacionamento 

anterior a vingança pornô costuma já ser conturbado ou abusivo19, conforme trechos das 

                                                                        
17 Neste trabalho os casos concretos analisados se baseiam apenas em relações heterossexuais.  
18 “A utilização da categoria violência de gênero, também marcada pela incompletude, apresenta o risco adicional 

de ter um caráter tão abrangente que, sendo aplicável a uma multiplicidade de fenômenos e de discriminações, 

deixe escapar as particularidades das relações de exploração e dominação que se exercem nas relações íntimas. O 

seu risco é de transbordamentos, não de limitação” (ALMEIDA, 2007, p. 26-27).  

 
19 Esse tema será aprofundado no capítulo 3 com a análise dos casos concretos.  
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entrevistas: “[...] Nosso relacionamento era conturbado e eu quis terminar. Ele não aceitava o 

término [...]” (Entrevistada 1, 2017). “[...] Começamos um namoro que foi breve, e quis 

terminar. Ele não aceitou bem [...]” (Entrevistada 2, 2017) 

 

A vingança pornô representa um desdobramento da violência contra a mulher no mundo 

moderno. Como mencionado anteriormente essa prática já ocorria desde os anos 1980 (em 

revistas, por exemplo), tomando com a internet proporções muito mais vultosas, especialmente 

porque o mundo digital gera grande sensação de impunidade. 

 

Tudo isso decorre da construção histórica de que o homem é o agente dominante dentro 

da relação, e por isso sente-se dono de sua parceira. Se ela passa a contrariar as suas vontades 

sente-se no direito de castiga-la, seja por meio de ameaças, violência física ou psicológica, 

como é o caso do revenge porn. 

 

As desigualdades de gênero fundam-se e fecundam-se a partir da matriz hegemônica 

de gênero. Isto é, de concepções dominantes de feminilidade e masculinidade, que 

vão se configurando a partir de disputas simbólicas e materiais, processadas, dentre 

outros espaços, nas instituições cuja funcionalidade no processo de reprodução social 

é inconteste – marcadamente, a família, a escola, a igreja, os meios de comunicação – 

e materializadas, ainda, nas relações de trabalho, no quadro político-partidário, nas 

relações sindicais e na divisão sexual do trabalho operada nas diversas esferas da vida 

social, inclusive nas distintas organizações da sociedade civil. É nesses espaços e 

práticas que vão se reproduzindo, reatualizando e naturalizando hierarquias, 

mecanismos de subordinação, o acesso desigual às fontes de poder e aos bens 

materiais e simbólicos. É também nesse registro que vai se consolidando, para a 

mulher, a jornada extensiva de trabalho, a maior superposição de tempos e espaços 

nas dimensões pública e privada, as menores possibilidades de investimento em 

qualificação, as maiores cobranças quanto à sua responsabilidade na reprodução 

familiar. Trata-se de processo macro e micro político, que se desenvolve em escala 

societal e interpessoal. (ALMEIDA, 2007, p. 27-28) (Grifos Nossos)  

 

No âmbito das relações íntimas a dimensão simbólica é potencializada, tendo em vista 

a forte carga moral e emocional imprimida ao comportamento social (ALMEIDA, 2007).  

 

O entendimento da violência de gênero como uma violação dos direitos humanos é uma 

unanimidade internacional, ratificada em vários documentos, como a Convenção Americana 

para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher; o programa de ação da IV 

conferência mundial sobre a mulher; a Convenção de Belém do Para, entre outras (ALMEIDA, 

2007). 

 
Desde a década de 1970, as diversas Conferências da Mulher no México, em 1975, 

em Copenhague, em 1980 e em Nairobi, em 1985, apontaram a violência contra as 
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mulheres como uma ofensa à dignidade humana e instaram os Estados Partes a 

firmarem compromissos voltados para a sua eliminação (BARSTED, 2007, p.120-

121).  

 

Em 1994, o Brasil ratificou a Convenção de Belém do Para que determina que “[...], 

entender-se-á por violência contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que 

cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública 

como na esfera privada” (BRASIL, 1996). 

 

Sendo o pornô de vingança uma conduta baseada no gênero e que gera imenso 

sofrimento psicológico na vítima, encontra amparo nas convenções internacionais e 

consequentemente na Lei Maria da Penha. Vejamos: 

 
[...] Para ser aplicada a lei nº 11.340/2006, basta que a violência ocorra no âmbito 

doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto. Ou seja, não é exigida 

qualquer relação de parentesco, vínculo formal ou coabitação, bastando que o agressor 

e a vítima convivam ou tenham convivido por certo tempo e que a ação ou omissão 

tenham sido praticadas com base no gênero, aproveitando-se da relação pessoal 

existente. Renato Lima (2016, p.902), ao tratar do elemento subjetivo necessário para 

a incidência da lei Maria da Penha, dispõe que a lei trata da violência de gênero, que 

ocorre quando há “a consciência e vontade do agente de atingir uma mulher em 

situação de vulnerabilidade”. Logo, somente abarca os crimes dolosos contra a 

mulher, excluindo de sua aplicação os crimes culposos. (...) O diploma legal dispõe 

em seu artigo 7º acerca das formas de violência doméstica, quais sejam, a física, 

psicológica, sexual, patrimonial e moral, tratando-se de um rol exemplificativo. Com 

isso, amplia-se o conceito de violência contra a mulher – seguindo mesma tendência 

da Convenção de Belém do Pará - não se limitando a agressões físicas, como o direito 

penal comum (SANTOS, 2017, p. 31-32). (Grifos Nossos) 

 

Verifica-se portanto, que: 

 
A pornografia de vingança é uma questão de gênero. O machismo perpetua esta 

violência contra a mulher. O agressor, que antes batia na mulher, hoje se vinga da 

mesma expondo sua intimidade na rede, de maneira que aquele sofrimento se 

perpetua, tendo em vista que é praticamente impossível se livrar 100% de um 

conteúdo que é amplamente difundido na internet (SANTOS, 2017, p.18). 

 

A exposição da vida íntima na rede tem consequências assombrosas. Afeta a vida 

privada da vítima, influenciando em setores além do relacionamento, como o trabalho e a vida 

familiar. Os estigmas da sociedade patriarcal fazem com que a vítima seja culpabilizada e 

penalizada por toda a sociedade, pois a expectativa social sobre a mulher ainda se baseia no 

comportamento casto. Esse quadro, provoca intenso sofrimento psicológico na vítima, podendo 

levar até a depressão.  
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2.4 Violência psicológica e sintomas da alma  

 

 

Quanto à divulgação de material íntimo por vingança, pode-se perceber que “[...] 

apostando na impunidade, inúmeros agressores inundam as redes sociais com este tipo de 

conteúdo, com a intenção de agredir, expor, vilipendiar, vituperar e difamar suas vítimas 

(ARAUJO, 2015, p. 8)”. 

 

Como mencionado anteriormente, “a violência contra a mulher é [...] fruto de uma 

construção histórico-cultural que impôs papeis desiguais aos gêneros (SANTOS, 2017, p.14)”, 

e que por isso espera da mulher determinada comportamento, especialmente no campo sexual.  

 

As mulheres expostas de forma íntima na internet passam a ser alvo não só do agressor, 

mas de toda a sociedade. Tem seu caráter inferiorizado, são desrespeitadas, julgadas, 

ameaçadas, perdem os amigos, o apoio dos familiares e em muitos casos até o emprego. Deixam 

de ser consideradas pessoas respeitáveis para se tornarem “prostitutas”.  

 

[...] A mulher que passa pela exposição de uma cena sexual ou de nudismo padece de 

intensa rejeição social e afetiva, o que pode ser explicado, principalmente, pela rígida 

moral sexual ainda vigente em nossa sociedade, que permanece inflexível apesar 

das conquistas de gênero. Tânia Navarro Swain, ao citar Foucault, deixa claro que, 

apesar dos avanços, ´[...] os comportamentos ligados à sexualidade são históricos, isto 

é, mutáveis e diversos de acordo com o espaço/tempo em que são contemplados. No 

sistema heterossexual, existe uma dupla moral, aquela jungida ao feminino, e a outra, 

liberal e com limites imprecisos, atrelada ao masculino. Às mulheres, a punição 

material ou opróbrio social no desvio da norma; aos homens, a condescendência e 

uma aprovação implícita de derrogação desta última [...] (SPAGNOL, s.d., p.2). 

(Grifos Nossos) 

 

Colocadas pelo ex parceiro nesse turbilhão social e moral, que modifica a sua 

convivência em sociedade e todo o modo como levam suas vidas, muitas mulheres se encontram 

com o desespero extremo, cogitando inclusive tirar a própria vida para cessar o sofrimento. 

 

Ao não ser capaz de exprimir sua cólera e reagir diante da violência a que é exposta, 

a mulher apresenta tendência, em intensidade crescente, à depressão, à ansiedade e 

à somatização, a partir de variadas manifestações de mal-estar físico. A violência 

de gênero crônica é extremamente nociva à saúde da mulher, como vêm demonstrando 

diversas pesquisas realizadas em diferentes países (ALMEIDA, 2007, p.31). (Grifos 

Nossos) 
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Logo, a violência psicológica acaba por ocasionar também sintomas físicos e de difícil 

reparação. Devido a construção social em que vivemos, a própria mulher colabora para a sua 

culpabilização.  

 
Percebe-se que tal sistema transcende o ambiente doméstico-familiar, estando 

presente na formação social e psicológica de toda a sociedade, inclusive das próprias 

mulheres, que muitas vezes se colocam em tal situação de inferioridade 

inconscientemente, como fruto de um padrão que lhes foi imposto desde seu 

nascimento (SANTOS, 2017, p.13). (Grifos Nossos) 

 

Nas experiências reais, percebe-se que a mulher fragilizada passa a acreditar em seu 

papel inferior, na sua “culpa”. A dificuldade de se reinserir no meio social e o abandono por 

parte dos familiares e amigos perturba o estado emocional das vítimas, que se isolam em busca 

de proteção, desenvolvendo em muitos casos sintomas de depressão, e podendo chegar até a 

tirar a própria vida.  
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3 A VINGANÇA E A SOCIEDADE – ANÁLISE DE CASOS CONCRETOS 

 

 

Neste capítulo pretende-se discutir as implicações materiais do revenge porn através da 

análise de casos concretos. Inicialmente buscou-se trabalhar com o método de pesquisa 

denominado snowball20, sem sucesso. Criar uma rede colaborativa de vítimas do pornô de 

vingança com volume suficiente para utilizar essa técnica é tarefa árdua. As mulheres afetadas 

tem medo de passar por uma nova exposição e não confiam em ninguém, se recusando, na 

maioria dos casos, a compartilhar suas experiências com o pesquisador. 

 

Sendo o silêncio tão natural para essas vítimas e a exposição um temor intenso, desde o 

início o anonimato foi considerado condição sine qua non para casos concretos aqui 

apresentados, por isso as entrevistadas não serão identificadas. O material dos dois casos 

estudados foi produzido por meio de entrevistas livres, e toda a comunicação realizada via email 

ou whatsapp, sem encontros presenciais com as vítimas. 

 

A busca por entrevistadas foi feita por meio de anúncios em diversas redes sociais, 

contato direto com páginas e grupos feministas de grande visibilidade e verbalmente entre 

amigos e conhecidos que pudessem conhecer vítimas dispostas a participar. Ainda que em 

número pouco expressivo, optou-se por utilizar as entrevistas obtidas para fortalecer os 

argumentos da violência psicológica e suas consequências embasando-o em vivências reais.  

 

 

3.1 ´V´ de vingança e ´V´ de vergonha 

 

 

A principal dificuldade em analisar empiricamente casos concretos sobre o revenge porn 

é encontrar pessoas dispostas a compartilhar suas histórias. Assim como a mulher afetada pela 

violência doméstica “tradicional”21 muitas vezes prefere não denunciar seu algoz por medo do 

julgamento social, as vítimas da violência digital22 também preferem se calar. 

                                                                        
20 “Método bola de neve” em uma tradução livre para o português. Consiste em uma técnica de amostragem não 

probabilística que busca abordar populações de baixa incidência ou de difícil acesso. Nessa técnica entrevista-se 

um indivíduo que indicará outro para participar da amostragem, e assim sucessivamente, formando a “bola de 

neve” (UCHOA, 2015). 
21 Considera-se violência tradicional os casos de lesão corporal, homicídio, tratamento abusivo e outros 

comumente enquadrados na lei Maria da Penha.  
22 Entende-se aqui, por violência digital qualquer atitude ou exposição provocada por terceiro que viole a imagem, 

a intimidade ou até mesmo o psicológico do ofendido cometida ou divulgada na rede mundial de computadores. 
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Ressalta-se que durante a construção do presente trabalho, foram feitas inúmeras 

tentativas de contatar vítimas que pudessem contribuir para a pesquisa com seus relatos. A 

busca foi divulgada amplamente, tendo sido tentando, inclusive, contato com páginas 

feministas no instagram e publicação em grupos de participação exclusivamente feminina no 

facebook, de duas a três vezes em cada página. A coação que a vingança digital propaga é tão 

intensa, que apesar da importância da discussão do tema, apenas duas pessoas concordaram em 

conceder entrevistas. 

 

Essas mulheres, são consideradas culpadas, pela sociedade, de seu sofrimento. As 

palavras da vítima são claras: “Não queria passar anos tocando nesse assunto, vendo a minha 

exposição ser ridicularizada [...]” (Entrevistada 2, 2017). Elas tem medo de que tocar no 

assunto, o torne midiático23 outra vez, medo de que as pessoas voltem a enche-las de ofensas e 

julgamentos, e seu sofrimento seja continuado. 

 

A exposição da mulher em atos de natureza sexual servirá para denegri-la socialmente 

e, considerando que a sociedade ainda exige da mulher – e não do homem – uma 

postura sexual mais pudica, contida e moralmente adequada aos padrões sociais e 

religiosos dominantes, o autor da exposição alcança, com bastante facilidade, o 

seu intento.  Para a mulher, a exposição da intimidade sexual, não raro, se converte 

numa depreciação de sua identificação moral, e o aviltamento ultrapassa a sua pessoa 

para atingir seus familiares mais próximos (pais, filhos e irmãos). O fato se torna, para 

ela, um fardo difícil de carregar, até porque, depois de ingressar na rede mundial de 

computadores, poderá ser relembrado e a dor revivida sem prazo de tempo para cessar 

(GUIMARÃES; DRESCH, s.d., p. 8-9). (Grifos Nossos) 

 

Na análise das consequências da vingança virtual, resta mais do que evidenciado seu 

impacto extremamente ampliado no universo feminino. Assim, podemos enquadrar o revenge 

porn como uma das formas de manifestação da violência de gênero.  

 

Não se desconsidera que os homens também podem ser vítimas dessa chamada 

vingança virtual, porém quando isso ocorre os resultados são menos dolorosos à sua 

honra, eis que nossa sociedade prestigia a sexualidade masculina, que não está 

submetida por tabus e pré-conceitos (SPAGNOL, s.d., p. 1). 

 

 

Igualmente, Guimarães e Dresch, estatuem que: 

 

                                                                        

.23 Considera-se midiático nesse caso o fenômeno da internet e das redes sociais, pois a velocidade com que as 

informações podem ser compartilhadas, indiscriminadamente, abrangendo o território nacional e qualquer outra 

parte do mundo, torna-a meio de propagação de informação tão, ou mais eficaz, que a Televisão ou jornais e 

revistas de grande circulação. 
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Não é incorreto afirmar, a partir do que foi exposto, que a violência contra a mulher é 

cultural e que, atravessando séculos, foi assimilada como uma forma naturalmente 

admitida de tratamento social. Desse modo, mesmo quem não pratica a violência 

contra a mulher, a tolera como algo natural na sociedade (GUIMARÃES; 

DRESCH, s.d., p. 4). 

 

Passa-se a ponderar, portanto, a partir de casos concretos, sobre os desdobramento 

sociais e psicológicos do pornô de vingança e sobre como esses aspectos afetam de forma 

incisiva a vida das mulheres.  

 

 

3.2 A culpabilização da vítima 

 

 

Ao tratar do revenge porn é importante traçar um panorama geral. Quando essa prática 

acontece? Onde? Por que é uma forma de vingança tão eficaz? O primeiro ponto relevante é, 

que para se caracterizar o pornô de vingança é necessária a existência de um relacionamento 

amoroso. Precisa-se considerar que eventuais imagens, textos ou afins foram produzidos em 

um cenário de amor e confiança.  

 

A motivação basilar dos agressores é a não aceitação do fim da relação amorosa. Nos 

termos de uma vítima: “Nosso relacionamento era conturbado, e eu quis terminar. Ele não 

aceitava o término, e vendo que eu não ia ceder e voltar postou fotos íntimas minhas em uma 

rede social.” (Entrevistada 1, 2017).  

 

Nota-se que é grande a influência do machismo e da cultura patriarcal. Primeiro na 

inconformidade do homem quanto aos desejos de sua parceira, na dificuldade de aceitação 

quanto ao direito e a liberdade da mulher sobre o seu próprio corpo. Em sequência, o tratamento 

social dispensado a essas mulheres, que são vítimas de intensa exposição, de agressão 

psicológica e ainda vistas como merecedoras de seu próprio sofrimento, por não se enquadrarem 

mais, após a exposição, na lógica puritana imposta a mulher dentro do convívio social.  

 
Assim, pode-se observar que o machismo e o preconceito constituem uma via de mão 

dupla: na conduta psicopática daquele que divulga as cenas íntimas de sua ex-parceira 

e na sociedade que assiste e pune com maior rejeição a sexualidade feminina do 

que a masculina, quando colocadas sob o mesmo holofote. O autor e o gesto da 

divulgação imprópria mal são vistos como recrimináveis (SPAGNOL, s.d., p.2). 

(Grifos Nossos) 
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Numa ótica não jurídica, e exclusivamente social, a agredida se torna centro de todo o 

debate, enquanto o agressor sequer é lembrado, passando a assistir impune a dilaceração da vida 

de sua vítima, que passa a sofrer todo tipo de ataque, no trabalho, em público, de desconhecidos 

e até da própria família. Como se verifica no relato: “Recebi apelidos, muitos amigos se 

afastaram e passei a ser motivo de chacota no colégio. Até meu pai não falava comigo direito e 

dizia que eu era uma vergonha para ele” (Entrevistada 1, 2017).  

 

No caso de crianças e adolescentes, a repercussão costuma ser ainda mais grave. Sem 

autonomia e incompreendidas, são castigadas pelos pais e julgadas pelos amigos, uma 

destruição completa do amparo emocional de qualquer adolescente. Tem de lidar com ameaças 

psicológicas do agressor, com o vexame público, e já crescem marcadas por uma história da 

qual não são consideradas vítimas e sim pessoas de caráter diminuído, conforme relata uma 

entrevistada: “(...) Meus responsáveis foram chamados na escola pela diretoria, e a própria 

diretora contou a história para minha mãe, da forma que ela achava que tinha ocorrido” 

(Entrevistada 2, 2017). 

 

A crueldade da vingança digital não se concentra em um ato único, porque a postagem 

do agressor é apenas o marco inicial, seguido de compartilhamentos e de danos a reputação que 

sequer podem ser mensurados no tempo. Destaca-se trecho de depoimento de uma vítima:  

 

 [...] E isso repercutiu por mais de um ano, entre xingamentos de que eu era uma puta, 

piranha, safada, me ligavam de madrugada pra dizer que eu era uma piranha e queriam 

me comer, as vezes me xingavam e riam da minha cara. Toda a madrugada eu recebia 

pelo menos uma ligação. Também passei essa época toda sozinha, totalmente 

desmoralizada e isolada, ninguém queria ficar perto de mim, como se eu tivesse 

alguma doença contagiosa. Não tinha mais amigas. As mães das minhas amigas ficam 

falando de mim e do que tinha acontecido pelas minhas costas, assim como o resto da 

cidade toda (Entrevistada 2, 2017)24: 

 

A vítima da violência psicológica é afetada pela cadeia do machismo. Cria-se um 

estigma. Essa mulher passa a ser segregada pelos amigos e pelos próprios familiares.  

 

Não há dúvidas [...] das consequências gravíssimas que, se começa a perceber com 

perplexidade, a disseminação não consentida de imagens íntimas causa às suas 

vítimas. São inúmeros relatos de suicídio, depressão e isolamento de contato social, 

                                                                        
24 Neste trecho, verificam-se inúmeras palavras de baixo calão e pouco usuais em trabalhos acadêmicos. Esclarece-

se que foi feita a opção de reproduzir as palavras exatas utilizadas pela entrevistada, afim de demonstrar de maneira 

realista as consequências enfrentadas pelas vítimas do pornô de vingança.  
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abandono de escola, perda de emprego e dificuldades em conseguir um outro, 

agressões e assédios na rua (VALENTE, etal., 2016, p.2). 

 

Observe-se neste trecho da entrevista: “Minha avó paterna descobriu a história toda e 

pegou um avião para a Espanha para ir atrás do meu pai para contar a história como se eu fosse 

uma prostituta mirim” (Entrevistada 2, 2017). O revenge porn concretiza-se como um ato de 

destruição completa da imagem, da reputação e da sociabilidade da vítima.  

 

“Apresenta-se diante de nós o suposto paradoxo de que, em tempos de superexposição 

e desvalorização da privacidade, e possivelmente de uma certa liberalização dos 

costumes, principalmente por adolescentes, a exibição da nudez e de cenas sexuais 

envolvendo mulheres ainda seja um tabu tão extremo, com o condão até mesmo de 

destruir vidas” (VALENTE, etal., 2016, p.13). 

 

Além disso, é quase impossível apagar completamente um arquivo da rede mundial de 

computadores pela rapidez com que podem ser compartilhados e salvos por qualquer outro 

usuário. A vingança digital provoca o sofrimento eterno da sua vítima, que vive sempre 

ameaçada pela perspectiva de em algum momento voltarem a surgir suas imagens intimas na 

rede. “Se antigamente o ́ macho´ se vingava da rejeição sofrida com violência física, atualmente 

há a alternativa de reagir com violência simbólica, que não fere o corpo da ex-parceira, mas lhe 

infringe intenso sofrimento emocional ao expor cenas e imagens de sua intimidade ao público” 

(SPAGNOL, s.d., p.2).  

 

O maior impulsionar do crime digital, além de sua aparente impunidade, é o 

comportamento da sociedade de modo geral, em especial o tratamento social destinado a 

mulher: 

 

[...] Surgem com clareza, a respeito de casos de ‘revenge porn’, discursos no sentido 

de que a mulher ‘não deveria ter feito isso’ (ter realizado prática sexual, ou ter-se 

deixado fotografar ou filmar nessa prática), como normativa primordial, a se 

sobrepor ou mesmo substituir a condenação moral do compartilhamento não 

autorizado das imagens íntimas (pelos homens, em geral). O dever de castidade 

das mulheres e meninas, ainda que descolado das práticas em uma determinada 

comunidade ou cultura, apresenta-se como mais forte. Ainda assim, a própria 

realização pelas mulheres dos atos proibidos, documentada em imagem, é 

paradoxalmente o questionamento dessa normativa (VALENTE, etal., 2016, p. 16). 

(Grifos nossos) 
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Em síntese, a sociedade absolve a conduta criminosa do ofensor de divulgar a imagem 

porque crê que a mulher cometeu o “pecado” maior (o de consentir com a gravação das imagens, 

por exemplo).  

 

 

3.3 A (Des) Judicialização a partir da superexposição 

 

 

Na era digital, com a popularidade crescente das redes sociais, com aplicativos como 

instgram e snapchat, parece-nos, em alguns momentos, existir um apelo social pela exposição. 

Porém, essa exibição frequente da vida privada deve ser analisada com cautela. Ela só é 

desejável e aceitável quando se mantem nos padrões já disseminados:  

 

Na esfera da sexualidade, regime de visibilidade é uma noção que busca sintetizar a 

maneira como uma sociedade confere reconhecimento e torna visíveis certos arranjos 

amorosos, enquanto controla outras maneiras de se relacionar por meio de 

vigilância moral, da coibição de sua expressão pública, em suma, pela manutenção 

dessas outras formas amorosas e sexuais em relativa discrição ou invisibilidade. 

Um regime de visibilidade traduz uma relação de poder sofisticada, pois não se baseia 

em proibições diretas, antes em formas indiretas, mas altamente eficientes, de gestão 

do que é visível e aceitável na vida cotidiana (VALENTE, etal., 2016, p. 16-17). 

(Grifos Nossos) 

 

A superexposição gerada em consequência do revenge porn não tem qualquer efeito 

positivo na vida dessas mulheres. Como já explanado anteriormente, a exposição de caráter 

sexual nesses casos transforma-se em instrumento de culpabilização das vítimas, que 

experimentam dentre outras coisas a intensa exclusão social.  

 

A viralização da publicação inicial e a superexposição a que deu causa, muitas vezes 

impedem que a vítima denuncie o agressor, como se verifica no relato: “Na época eu e minha 

mãe achamos melhor não procurar a polícia, para não espalhar ainda mais a história. Ficamos 

com medo de dar parte e a história nunca morrer, sabe?” (Entrevistada 2, 2017). (Grifos 

Nossos).  

 

O medo de que a história alcance um público ainda maior é colossal, e o que se vê é 

uma tentativa de fuga dessa realidade, desistindo do enfrentamento do problema pelos meios 

adequados, como se verifica no relato da Entrevistada 1 (2017): “Mudei de colégio e o tempo 

amenizou tudo, aos poucos as pessoas esquecem”. (Grifos Nossos). O tempo é fator 
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significativo. Essas mulheres passam a contar com o fluxo intenso de informações na internet 

e na mídia para deixarem de ser “novidade”, mudam o convívio social em busca de restituir o 

status quo de anonimato em que viviam antes da agressão acontecer.  

 

Outra determinante é a desconfiança no judiciário. Novamente, o tempo. As ações se 

arrastam por anos, entre depoimentos, provas e decisões, cada uma dessas etapas representam 

pra essas vítimas reviver todo o terror psicológico. Enfrentar o agressor. Ter seus motivos 

contestados. Ter a vida exposta mais uma vez.  

 

O receio gerado pelo trauma emocional25 reverbera entre os parentes e amigos, mas 

também na lei e na sua aplicação.  Segundo uma vítima: 

 
Hoje eu não preciso mais pensar nisso, mas se tivesse aberto algum tipo de processo, 

provavelmente estaria rolando até hoje. Não queria passar anos tocando nesse 

assunto, e vendo a minha exposição ser ridicularizada [...], esse foi o motivo de 

não denunciar. Acho que esses casos tinham que ser resolvidos de maneira mais rápida 

e eficaz, para poupar o sofrimento da vítima (Entrevistada 2, 2017). (Grifos Nossos) 

 

Em outros casos a denúncia26 é feita, porém o processo nem chega a sair da instância 

policial. A vítima, mesmo procurando uma delegacia especializada em crimes virtuais não 

logrou qualquer êxito em o ver seu algoz responsabilizado (Entrevistada 1, 2017). A própria 

dificuldade de tipificar os casos de revenge porn transforma-se em aliado da impunidade. Por 

não ter um enquadramento legal específico, pode ser interpretado dentro do Código Penal, no 

crime de injúria ou de difamação ou no Código Civil através da reparação do dano moral e 

material, conforme explicar-se-á no capítulo quatro. 

 

A morosidade do judiciário também assusta. Como ressaltado pelo depoimento da 

vítima acima, a ideia de passar anos “tocando na ferida” e revivendo o abalo psicológico 

sofrido, desestimula a busca por reparação na via judicial.  

 

                                                                        
25 Podemos considerar na desconfiança a influência do trauma psicológico. A mulher vítima do pornô de vingança 

se sente traída pelo ex companheiro, em quem tinha plena confiança no momento em que as imagens, vídeos ou 

outros foram produzidos. Sente-se também traída pelos amigos e familiares que passam a julgá-la e discriminá-la. 

Como alguém que se sente traída por seus entes queridos e próximos pode ter confiança em um juiz, que representa 

um completo estranho? Nas palavras de uma vítima: “[...] Aprendi que não podemos confiar nas pessoas e nem 

nos deixar levar pelas ideias dos outros” (Entrevistada 2, 2017). Nota-se na fala que o receio permanece, mesmo 

após anos do ocorrido, e generalizado.  
26 Para evitar qualquer confusão com o termo denúncia normalmente utilizado no universo jurídico para indicar a 

peça de acusação apresentada pelo Ministério Público, que dá início ao julgamento de fato criminoso na esfera 

penal, salienta-se que aqui entende-se por denúncia o ato de revelar ação demeritória à autoridade competente, 

neste caso, realizar o registro de ocorrência em sede policial.  
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3.4 Maturidade psicológica e o crime digital 

 

 

Com base na pesquisa empírica realizada para esse trabalho, não se pode afirmar que o 

pornô de vingança atinge principalmente menores de idade, tendo em vista o número pouco 

expressivo de vítimas ouvidas. Apesar disso, o dado chama atenção. É preciso levantar, ainda 

que superficialmente, a questão da maturidade psicológica dentro do crime digital. Observe-se 

os relatos: “Quando tudo ocorreu eu tinha 17 anos” (Entrevistada 1, 2017). “Na época eu tinha 

11 anos, e ele 19 anos” (Entrevistada 2, 2017). 

 

Crianças e adolescentes estariam mais sujeitos a essas ameaças que mulheres adultas? 

Por quê? A imaturidade poderia ser considerada uma vertente potencializadora do risco na 

conduta do pornô de vingança? É importante destacar essas questões, especialmente porque a 

vida amorosa e, consequentemente, a vida sexual vem se iniciando de maneira cada vez mais 

precoce. 

 

Um estudo realizado na Universidade do Minho, em Portugal, revela que: 

 

[...]Alguns autores que alertam para o fato de ser precisamente na adolescência que 

se podem exacerbar as diferenças entre os papéis de gênero, que se pode 

consolidar a aceitação da violência como uma versão do amor ou como “aceitável” 

em certas circunstâncias e, ainda, como um período especialmente propício à adesão 

a alguns mitos “perigosos” sobre as relações “românticas” (indissolubilidade, 

associação do amor ao sofrimento). Qualquer um desses factores pode aumentar o 

risco de envolvimento numa relação abusiva (MATOS, MACHADO; CARIDADE, 

SILVA, 2006, p.65). (Grifos Nossos) 

 

Assim, na adolescência, considerada aqui como período de formação da personalidade, 

os jovens tendem a perceber as relações de afeto dentro da percepção social majoritária, sendo 

essa fruto de uma sociedade extremamente machista a tendência é a perpetuação natural da 

violência de gênero. 

 

Outros estudos realizados demonstram que na percepção adolescente, a culpa da 

violência dentro do relacionamento é de responsabilidade da vítima, que provoca o agressor, 

seja com sua personalidade ou com suas atitudes (MATOS, MACHADO; CARIDADE, 

SILVA, 2006), mais uma vez aquiescendo com os fatores sociais de influência.  
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[...] Esses estudos denunciam a presença de alguns mitos em torno da violência no 

namoro. Tais crenças podem ser entendidas como formas estereotipadas de conceber 

o fenômeno (‘a violência íntima é um assunto privado, deve ser resolvido em casa’), 

negando-o, normalizando-o (‘uma bofetada não magoa ninguém’) ou justificando-o 

(‘os homens batem nas mulheres apenas quando estão de cabeça perdida’). Podem 

ainda ser modos de entender erradamente os seus protagonistas: a vítima (por 

exemplo, ‘se as mulheres se portarem como boas esposas não serão maltratadas’) e o 

agressor (por exemplo, ‘um homem tem o direito de castigar a mulher se ela faltar 

ao cumprimento dos seus deveres’). Essas crenças aumentam o risco de 

responsabilização da vítima pelas ocorrências, promovem a desculpabilização do 

agressor, privatizam o problema dos maus-tratos, banalizam a experiência da 

vítima, negam a gravidade dos maus-tratos, não reconhecem a sua dimensão criminal 

e podem conduzir a posturas de não denúncia e de não intervenção (MATOS, em 

preparação). Em síntese, os aspectos culturais intervêm nos indivíduos que 

recorrem à violência (legitimando-a), na gestão que as vítimas fazem da violência 

(não a denunciando, pois são convidadas a aceitar determinadas realidades como 

inevitáveis ou ‘normais’; cf. LEVESQUE, 2001) e acabam por influenciar a própria 

sociedade, a qual muitas vezes silencia estes fenômenos. Foram, pois, estes elementos 

que nos convidaram a eleger as questões socioculturais como centrais ao 

pretendermos ativar esforços preventivos. Partimos do pressuposto de que os jovens 

que registravam uma maior adesão a crenças tolerantes face aos maus-tratos 

com maior probabilidade se envolveriam em relações abusivas, como vítimas ou 

como agressores, pelo que a alteração de tais atitudes seria uma forma de prevenir 

realidades íntimas violentas (MATOS, MACHADO; CARIDADE, SILVA, 2006, p. 

68-69). (Grifos Nossos) 

 

Tratar da maturidade psicológica nas relações de violência doméstica não é o objetivo 

central desse trabalho. Expõe-se esse tópico apenas para questionar a realidade dos episódios 

de violência, tendo em vista o apurado nas entrevistas. Corroborando com o estudo citado, é 

importante salientar que o fator social é decisivo para a mudança de comportamento quanto à 

violência de gênero. Também o fator educacional, que pode contribuir para a menor afetação 

desses jovens e sua adesão ao comportamento de abusadores ou de vítimas.  

 

Numa análise sob a ótica do pornô de vingança, é importante fomentar discussões que 

envolvam educação e comportamentos padrão dentro da sociedade. Os estudos apontados 

demonstram que crianças e adolescentes – que estão em processo de formação da personalidade 

– tendem a culpabilizar as vítimas em casos de violência. A observação desse tipo de 

comportamento é fundamental para a realização de políticas de conscientização efetivas para a 

promoção da igualdade de gênero.   
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4 POR QUE UTILIZAR A LEI MARIA DA PENHA PARA TRATAR 

JUDICIALMENTE O REVENGE PORN? 

 

 

4.1 Enquadramento atual do revenge porn no sistema jurídico brasileiro 

 

 

Preliminarmente, é importante fazer um recorte do atual tratamento dispensado ao pornô 

de vingança no ordenamento jurídico brasileiro. A divulgação de imagens ou vídeos íntimos 

pode atualmente ter dois tipos de reparação, a penal ou a civil. 

 

Na esfera penal, pode-se classificar o crime como injúria ou difamação. A difamação 

está prevista no Código Penal e consiste na conduta de “difamar alguém, imputando-lhe fato 

ofensivo à sua reputação”, tendo como punição a detenção de três meses a um ano e multa 

(BRASIL, 1940). Este crime viola a honra, e “[...] esta, por sua vez, não possui valor material, 

tampouco pode ser medida neste sentido, pois é inerente à dignidade e personalidade humana” 

(GUIMARAES; DRESCH, s.d., p. 16). Ainda, 

 

[...] A difamação é imputar a alguém fato ofensivo à sua reputação, e por reputação 

se entende a “estima moral, intelectual ou profissional de que alguém goza no 

meio em que vive” (BITENCOURT, 2013, 352); é, pois, um conceito social, 

divergindo de acordo com a sociedade em que as pessoas sujeitos de direito estão 

inseridas, não obstante haja, sempre, um respeito social ínfimo, válido para todas as 

coletividades. Há, assim, um fato concreto e ofensivo à reputação do indivíduo.  

Considerando, ainda, que para haver crime a reputação do indivíduo perante a 

sociedade deve ser lesada; é fundamental que o fato desonroso chegue a 

conhecimento de terceiros, pois aí é que a honra do indivíduo será atingida 

perante a coletividade na qual está inserido. Nos casos de divulgação de material 

íntimo, não há maiores dificuldades em enquadrar este ponto. [...] A título 

exemplificativo, a difamação pode restar caracterizada quando ocorre a divulgação de 

imagens nas quais o agente oferece, em nome da mulher, serviços sexuais, atribuindo 

a ela, objetivamente, a condição de garota de programa ou algo semelhante, situação 

que acarretará, sem dúvidas, num prejuízo moral. A produção de provas pode ser feita 

no sentido de mostrar panfletos, sites, ou e-mails em que haja o “falso oferecimento 

de serviços”.  Para adequação típica, é necessário o elemento subjetivo do tipo penal, 

qual seja, o dolo de causar dano, assim como o animuns diffamandi, elemento 

subjetivo especial do tipo. Em outras palavras, a vontade consciente de difamar o 

indivíduo ao imputar-lhe fato desonroso, com a especial finalidade de fazê-lo 

(BITENCOURT, 2013, p. 354 apud GUIMARÃES; DRESCH, s.d., p.16) (Grifos 

Nossos). 

 

Quanto ao crime de injúria, previsto no artigo 140 do Código Penal, consiste no ato de 

“injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro”, com pena de detenção de um a seis 

meses ou multa (BRASIL, 1940). 
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[...] Conforme ensina parte significativa da doutrina, o tipo penal protege a honra 

subjetiva, que pode ser definida como a ‘pretensão de respeito à dignidade 

humana’ (BITENCOURT, 2013, p. 360). [...] ‘Injuriar é ofender a dignidade e o 

decoro de alguém’, traduzindo ‘desprezo ou menoscabo’, ofendendo, de 

consequência, o aspecto interno da honra da vítima. Diferentemente da difamação, 

não há a imputação de um fato ofensivo ao decoro, mas sim de ‘conceitos negativos’ 

sobre o ofendido. (BITENCOURT, 2013, p. 362). [...] Para que o crime exista, é 

necessário que a injúria chegue ao conhecimento do ofendido ou de terceira 

pessoa.  No que concerne ao tipo subjetivo, é essencial o animus injuriandi; o dolo, 

por sua vez, é insuficiente, sendo preciso constatar-se o elemento cognitivo do dolo. 

É, assim, a vontade, livre e consciente, de injuriar o ofendido, atribuindo-lhe juízo. 

(BITENCOURT, 2013, p. 363). O crime consuma-se quando o indivíduo – e basta 

ele próprio, não terceiros – tenha conhecimento da ofensa. Contudo, é evidente 

que em se tratando de divulgação de vídeos, áudios e imagens na internet, o 

conhecimento de terceiros será alcançado. Caso o agente envie as imagens apenas 

para a vítima, ameaçando de torná-las pública, o crime será o de ameaça, previsto no 

art. 147 do Código Penal, cujo bem jurídico tutelado é a liberdade individual. 

(GUIMARÃES; DRESCH, s.d., p.17) (Grifos Nossos). 

 

Importante observar que ambos os crimes caracterizam-se como de menor potencial 

ofensivo, possuindo penas brandas e sendo julgados pelo JECRIM (Juizado Especial Criminal) 

(GUIMARÃES; DRESCH, s.d.). 

 

Já no universo cível, é possível requerer a reparação por danos morais e materiais, 

advinda de ilícito civil, relacionado ao direito de imagem principalmente. Salienta-se que o 

direito de imagem está previsto na Constituição Federal de 198827, no rol de direitos e garantias 

fundamentais, sendo um direito de personalidade autônomo (LIMA DOS SANTOS, 2017).  

 

Os casos de exposição de imagem em função do pornô de vingança podem ser 

processados civilmente, embasados na guarida da Carta Magna e no artigo 20 do Código Civil: 

 

Artigo 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 destinarem a fins 

comerciais (BRASIL, 2002). (Grifos Nossos). 

 

                                                                        
27  Artigo 5º, X, CF/88: 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. [...]  
Artigo 5º, XXVIII,’a’ CF/88: São assegurados, nos termos da lei: 

 a) A proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. 

(BRASIL, 1988). 
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A indenização advinda do ilícito civil pode se enquadrar em dois caráteres, o da 

reparação material (prejuízos sofridos) ou da reparação moral (geralmente pecuniária, como 

forma de amenizar o sofrimento enfrentado pela vítima do ilícito). Destaca-se: 

 

A reparação de danos pode ser prestada in natura, objetivando fazer com que as coisas 

retornem ao estado anterior à ocorrência do evento danoso. Isso, em se tratando de 

dano moral, certamente se torna praticamente impossível, pois uma vez praticado 

o ilícito e produzido o dano, não se pode voltar ao status quo ante (GUIMARÃES; 

DRESCH, s.d., p. 17). (Grifos Nossos). 

 

Nos casos de revenge porn deve-se levar em consideração a mácula moral criada em 

torno das vítimas. Ainda que o agressor seja condenado em valor monetário a visão da 

sociedade sobre a conduta dessa mulher jamais será modificada. Estigmatizada, desmoralizada 

e vitimizada, o retorno ao status quo anterior parece-nos bastante utópico.  

 

Além disso, é preciso considerar que o crime cometido virtualmente dificulta o 

recolhimento do material divulgado e a contenção de sua disseminação, já que todo conteúdo 

exposto na rede mundial de computadores pode ser copiado e redistribuído por qualquer 

usuário. 

 

Assim, a condenação em danos morais deve “[...] amparar o princípio da dignidade da 

pessoa humana, tema presente no texto da Constituição Federal que deve ser objeto de destaque 

em todo o ordenamento jurídico” (LIMA DOS SANTOS, 2017, p.12), inclusive nas convenções 

internacionais sobre o direitos das mulheres. 

 

Quanto ao enquadramento legal dos casos de vingança pornô:  

 

Uma das maiores dificuldades da conceituação do revenge porn diz respeito à 

infinidade de maneiras pelas quais essa conduta pode ser praticada. O agente pode 

enviar emails, publicar nas redes sociais, encaminhar para grupos de mensagens 

instantâneas ou para sites destinados ao público adulto, bem como outras condutas 

que não necessariamente envolvem a internet, como gravar o material em um DVD 

ou até mesmo imprimi-lo. Do mesmo modo, muitos podem ser os conteúdos do que é 

divulgado, desde imagens de nudez parcial a vídeos sexualmente explícitos, 

fotografias em poses obscenas, dentre outros (SANTOS, 2016, p.22). 

 

A atual criminalização do revenge porn é um tanto quanto ampla, porém ineficaz, e 

depende de muitas variáveis. Tanto o enquadramento penal quanto o civil não representam o 

tipo adequado de punição. A culpabilização da vítima pesa muito na decisão de denunciar, e a 
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maioria dos casos sequer chega ao judiciário, já que a maioria das vítimas prefere evitar o 

trauma psicológico de reviver28 a história, na 

 
[...] medida em que a violência de gênero é produzida no quadro de relações desiguais 

de gênero, sua eliminação requer que se operem mudanças substantivas na matriz 

hegemônica de gênero. Uma política pública nessa área supõe dar centralidade ao 

papel do Estado, com a participação da sociedade civil, no envolvimento orgânico das 

áreas da educação, do trabalho, da saúde, da segurança pública, da cultura, do 

judiciário, da agricultura e da economia. Não se altera o quadro das desigualdades 

sociais no Brasil sem a realização de investimentos substantivos e substanciais em 

políticas sociais universais (ALMEIDA, 2007, p.37). 

 

Na esfera criminal, mesmo sendo casos de extrema gravidade, recebem o tratamento de 

crimes de menor potencial ofensivo, e na esfera cível a mera condenação em indenizar pelos 

danos morais, “[...] se torna pequena se comparada ao grande problema que traz para a 

sociedade” (LIMA DOS SANTOS, 2017, p.13). 

 

Para Guimarães e Dresch: 

 
A não criminalização da divulgação não consentida de imagens íntimas, nos moldes 

da pornografia da vingança, pode ser considerada, inclusive, como incentivo a tal 

prática, pois o agente sabe que, independentemente de sua conduta, ou ainda da 

extensão desta, não será penalizado. Não há temor, por parte do indivíduo motivado 

a humilhar e prejudicar a ex-companheira, de que algo ruim e em maiores proporções 

irá lhe acontecer. Faz-se os “cálculos” e, muitas vezes, entende que a citada violação 

aos direitos da mulher não lhe acarretará maiores danos, pois o direito posto não lhe 

alcança, a pena branda é a que vem à tona. Assim sendo, perceptível que a 

criminalização da pornografia da vingança é essencial, uma vez que se pode 

visualizar, de forma cristalina, as consequências ao ato, infringindo em penalidades 

palpáveis (GUIMARÃES; DRESCH, s.d., p. 11). (Grifos Nossos). 

 

 

4.2. Enquadramento imperfeito dos crimes de difamação e injúria 

 

 

O revenge porn é um comportamento contemporâneo, que como todo crime digital 

provem dos avanços tecnológicos e das modificações da sociedade. A mais de seis décadas, 

quando o Código Penal foi criado, o legislador não tinha condições de prever esses novos 

comportamentos ou criar tipos penais que os abarcassem de forma específica (CUNHA, 2017). 

 

Por isso, hoje, a tipificação ocorre de forma inexata ou incompleta, e é preciso repensar 

o enquadramento do pornô de vingança na legislação brasileira, para que a punição dessa prática 

                                                                        
28 Ressalta-se que esse tema já foi tratado no item 3.4 (Des) judicialização a partir da superexposição 
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se torne mais efetiva e de fato proteja as suas vítimas. Como dito anteriormente, é possível 

encontrar na jurisprudência três enquadramentos distintos: no crime de injúria, de difamação 

ou no ilícito civil.  

 

Nesse capítulo não se adentrará a hipótese do ilícito civil, pois a conduta do revenge 

porn possuí uma gravidade ímpar e um impacto deveras significativo na vida de suas vítimas 

para ser considerada mera hipótese de indenização pecuniária. Tratar-se-á com mais detalhes 

do crime de difamação e de injúria. 

 

O crime de difamação, positivado no artigo 139 do Código Penal (BRASIL, 1940), tem 

como objeto jurídico a honra objetiva, ou seja, a reputação ou imagem da pessoa perante 

terceiros. Porém a configuração desse tipo penal não depende de qualquer ato inconveniente ou 

negativo, mas sim da imputação de fato ofensivo a reputação do ofendido, independentemente 

de sua veracidade (NUCCI, 2016).  

 

O ato de espalhar imagens ou vídeos de conteúdo íntimo não imputa determinado fato29 

a alguém. Eventualmente essa conduta pode vir a atingir a honra subjetiva (entendida como a 

dignidade, a auto estima, o decoro e a intimidade), mas por não imputar fato, não preenche os 

elementos necessários para configurar a difamação (CUNHA, 2017).  

 

Já o crime de injúria consiste em ofender ou insultar alguém, atingindo a dignidade 

(respeitabilidade ou amor-próprio) ou o decoro (correção moral ou compostura) desta pessoa, 

afetando o conceito que a vítima faz de si mesmo, em outras palavras, maculando a honra 

subjetiva do ofendido, tentando vulgariza-lo (NUCCI, 2016). 

 

Embora, a maneira mais comum de se praticar a injúria seja por meio de xingamentos 

verbais, são admitidas várias outras formas, inclusive por gestos, comportamentos 

ou até mesmo por omissão. Conforme o cenário, a recusa a um cumprimento pode 

figurar uma injúria, conduta que se dá na forma omissiva. Por outro lado, utilizar 

vestimenta inadequada em lugar de respeito também é conduta apta a construir a 

injúria. Na verdade, todas as atitudes tendentes a ferir a dignidade alheia 

constituem elementos válidos para a realização do crime. Para analisar os vários 

comportamentos humanos, no contexto da injúria, depende-se da adequação social, 

“restringindo-se o tipo do delito de injúria àqueles casos que excedam em muito o 

tolerável socialmente em cada momento histórico (Muñoz Conde, Derecho penal 

– Parte especial, p. 271) (NUCCI, 2016, p. 716). (Grifos Nossos). 

 

                                                                        
29 “Fato, s.m. Acontecimento” (BUENO, 1996, p.289) 
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Observa-se que a exposição de imagens ou qualquer outro conteúdo íntimo na rede 

mundial de computadores é considerado, nos dias atuais, um comportamento inaceitável 

socialmente, podendo portanto se enquadrar no crime de injúria. 

 

Além disso é importante destacar que o elemento subjetivo do tipo se configura na 

vontade expressa de afligir a autoimagem do sujeito passivo, ou seja, é preciso o animus de 

macular essa imagem (NUCCI, 2016), havendo inclusive entendimento doutrinário e 

jurisprudencial de que não há configuração desse crime quando o fato ofensivo ou o insulto 

sejam proferidos sem a intenção de denegrir a reputação ou ferir o amor próprio da vítima. 

 

A pornografia de vingança se enquadraria melhor na injúria, pois o ofensor tem claro 

intuito de ofender, magoar ou mesmo destruir a reputação da vítima. Também, no crime de 

injúria, a consumação ocorre quando o ofendido toma ciência da imputação, independente da 

ciência de terceiros (NUCCI, 2016), o que não costuma acontecer no revenge porn, pois a 

propagação da informação entre terceiros é vertiginosa.  

 

Dessa forma, dentre os atuais enquadramentos do revenge porn no ordenamento jurídico 

brasileiro, a injúria parece-nos o mais adequado, mas ainda superficial, especialmente quando 

se analisa o crime sob a ótica do gênero. 

 

 

4.2.1 Teoria da lesão corporal  

 

 

A lesão corporal está prevista no artigo 129 do Código Penal: 

 

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: 

Pena – detenção, de três meses a um ano. 

Lesão corporal de natureza grave 

§1º Se resulta: 

I – Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias; 

II – perigo de vida 

III – debilidade permanente de membro, sentido ou função; 

IV – aceleração de parto: 

Pena – reclusão, de um a cinco anos. [...] (BRASIL, 1940). (Grifos Nossos) 
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Nos termos do artigo, “Ofender significa lesar ou fazer mal a alguém. O objeto da 

conduta é a integridade corporal (inteireza do corpo humano) ou a saúde (normalidade das 

funções orgânicas, físicas e mentais do ser humano)” (NUCCI, 2016, p. 682-682). 

 

Assim, segundo o professor e procurador Dr. Rogério Sanches Cunha (2017), a lesão 

corporal tutela as três saúdes do ser humano, quais sejam: a saúde física, a saúde mental e a 

saúde fisiológica. Dessa forma, se no caso concreto, o agressor da vingança pornô atinge a 

saúde mental da vítima, que pode desenvolver um quadro grave de depressão, por exemplo, 

estaria ele incorrendo em lesão corporal grave nos termos do art. 129, §1º, I do Código Penal. 

 

A lesão corporal pode ser definida como:  

 

[...] Uma ofensa física voltada à integridade ou à saúde do corpo humano, não se 

admitindo, neste tipo penal, qualquer ofensa moral. Para a sua configuração é preciso 

que a vítima sofra algum dano ao seu corpo, alterando-se interna ou externamente, 

podendo, ainda, abranger qualquer modificação prejudicial à sua saúde, 

transfigurando-se determinada função orgânica ou causando-lhe abalos 

psíquicos comprometedores. Não é necessária a emanação de sangue ou a existência 

de qualquer tipo de dor. Tratando-se de saúde, não se deve levar em consideração 

somente a pessoa saudável, vale dizer, tornar enfermo quem não estava, mas ainda o 

fato de o agente ter agravado o estado de saúde de quem já se encontrava doente. É de 

se ressaltar, ainda, na lição de Antolisei, que a lesão pode ser cometida por 

mecanismos não violentos, como o caso do agente que ameaça gravemente a 

vítima, provocando-lhe uma séria perturbação mental, ou transmite-lhe, 

deliberadamente, uma doença através de um contato sexual consentido (Manuale di 

diritto penale, Parte Speciale 1, p. 76) (NUCCI, 2016, p. 682). (Grifos Nossos). 

 

A classificação do revenge porn como lesão corporal grave, depende do caso concreto. 

Apesar do sofrimento infligido ser óbvio, nem todas as suas vítimas desenvolverão lesões 

psíquicas. Porém nos casos em que ocorre o desenvolvimento de um quadro de depressão por 

exemplo, o doente deixa de praticar suas atividades habituais por mais de trinta dias, 

configurando claramente a lesão corporal grave (CUNHA, 2017). 

 

Destacamos que para Cunha (2017), a análise do caso concreto no pornô de vingança é 

fundamental, podendo inclusive caracterizar dolo eventual em homicídio, nos casos em que a 

vítima comete suicídio, pois o ofensor criou o risco da ocorrência do resultados. Ou seja, ao 

expor a intimidade da parceira na rede, o algoz deseja causar danos a vítima, e assume o risco 

de que esse dano seja um quadro de depressão, que sendo de tipo grave poderia vir a matar 

(nesse caso, por meio do suicídio).  
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O presente trabalho não se aprofunda nas possibilidades relacionadas ao suicido das 

vítimas do revenge porn, mas enfatiza em todo o seu texto a necessidade de repensar esse novo 

comportamento social, sua punição efetiva e seus reflexos na sociedade.  

 

 

4.3 Enquadramento preexistente na lei Maria da Penha 

 

 

A Lei Maria da Penha, em seu terceiro capítulo prevê, dentre as possíveis formas 

violência contra a mulher a violência física e a violência psicológica 

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

I- A violência física, entendida como qualquer conduta eu ofenda sua integridade 

ou saúde corporal; 

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

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

desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, 

crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, 

isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, 

ridicularizarão, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio 

que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; [...]  

(BRASIL,2006). (Grifos Nossos) 

 

Verifica-se portanto, que a prática do revenge porn se enquadra em diversos itens 

exposto na referida lei, seja como violência física ferindo a saúde psíquica, ou como violência 

psicológica. Ressalta-se novamente que este trabalho se debruça sobre a vingança pornográfica 

entendida como o crime praticado em decorrência de relação íntima de afeto, visando punir ou 

prejudicar a ex companheira, enquadrando-se em espécie da violência de gênero.  

 

A exposição de conteúdo íntimo na internet interfere drasticamente no emocional da 

vítima, degrada socialmente sua imagem, influencia na auto-estima, já que as vítimas passam a 

ser tratadas com injúrias e termos de baixo calão, “Isso repercutiu [...] entre xingamentos de 

que eu era uma puta, piranha, safada, me ligavam de madrugada para dizer que eu era uma 

piranha e queriam me comer” (Entrevistada 2, 2017), alguma precisam de ajuda psicológica 

(Entrevistada 1, 2017) e podem chegar a desenvolver quadros graves de depressão. 

 

Resulta também em constrangimento, humilhação, ridicularização e consequente 

isolamento das vítimas, que veem sua realidade modificada pelo tratamento de recebem da 

sociedade. Informam as entrevistadas: “Recebi apelidos, muitos amigos se afastaram e passei a 
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ser motivo de chacota no colégio” (Entrevistada 1, 2017). “Passei essa época toda [...] 

totalmente desmoralizada e isolada, ninguém queria ficar perto de mim, como se eu tivesse uma 

doença contagiosa” (Entrevistada 2, 2017). 

 

A gravidade da situação de exposição na internet é consideravelmente majorada por 

questões como “[...] o amplo alcance que esses conteúdos obtêm na rede, a sua característica 

de perenidade e a dificuldade que as vítimas têm de cessar a divulgação daquilo que lhes causa 

dano” (ARAUJO, 2015, p.8). 

 

Muitos agressores, violentam psicologicamente a vítima com a mera ameaça da 

divulgação das imagens, também as utilizam como meio de chantagem, seja para ditar uma 

continuidade no relacionamento ou para exigir condutas específicas da vítima a seu bel prazer. 

“Pensei em suicídio algumas vezes, só queria que aquilo passasse de alguma forma” 

(Entrevistada 1, 2017) “Sofri demais e até pensei em tirar a minha vida para melhorar o 

sofrimento” (Entrevistada 2, 2017). Não restam dúvidas de que saúde psicológica dessas 

mulheres sofre graves abalos com a exposição, chegando inclusive a casos de suicídio.  

 
Há, pois, uma veia da violência de gênero, mormente quando o homem, considerando-

se num nível superior à mulher, usa de sua (dela) sexualidade para vexá-la e humilhá-

la. Como explanado anteriormente, a divulgação irrestrita e não consentida de 

materiais íntimos ofende a saúde mental da mulher, prejudicando-a, ainda, na sua vida 

social e moral. Poderá causar, se tal comportamento não for interrompido e reprimido 

a tempo, sérios danos à pessoa (GUIMARÃES; DRESCH, s.d., p. 19). 

 

Denota-se claramente que o enquadramento dos efeitos da exposição pelo pornô de 

vingança se enquadram na definição de violência física e violência psicológica, conceitos já 

estabelecidos pela Lei Maria da Penha, que também já consolidou sua aplicação a atos 

praticados por ex companheiros, ainda que ex namorados e não maridos30.  

 

 

4.3.1 A assistência à mulher e o atendimento especializado 

 

 

Outro fator de extrema relevância para a aplicabilidade da Lei Maria da Penha aos casos 

de vingança pornô é a assistência a mulher em situação de violência, prevista no Capítulo II do 

instrumento em questão. 

 

Destaca-se a previsão do artigo 9º da legislação em questão: 

                                                                        
30 Entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Federal: HC 92875 (BRASIL, 2007). 
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A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de 

forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstos na Lei Orgânica da 

Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança 

Pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção, emergencialmente 

quando for o caso. 

[...] 

§2º O juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e familiar, para 

preservar sua integridade física e psicológica: 

I- acesso prioritário à remoção quando servidora pública, integrante da administração 

direta ou indireta; 

II- manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento do local 

de trabalho por até seis meses (BRASIL, 2006). (Grifos Nossos). 

 

A proteção oferecida dentro da assistência à mulher vítima de violência é fundamental 

nos casos do pornô de vingança. A superexposição criada pelo agressor atinge todos os pontos 

da vida privada da vítima, especialmente o seu convívio social. Como explanado anteriormente, 

essas mulheres são penalizadas pela sociedade e isso incluí o seu ambiente de trabalho. 

 

Não são raros os casos em que mulheres são demitidas após serem vítimas de revenge 

porn, ou os casos em que precisam sair do local em que vivem para diminuir a repercussão e 

mesmo as ameaças e insultos sofridos. A aplicação da regra do inciso II do artigo 9º da LMP 

simbolizaria nesses casos uma pequena centelha de segurança e garantia de retorno à 

normalidade na vida dessas mulheres. 

 

Outra previsão de extrema relevância para os casos de revenge porn, é o investimento 

em medidas integradas de prevenção. 

 
Artigo 8º A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a 

mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União, Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios e de ações não governamentais, tendo por diretrizes: 

[...] 

VII – a capacitação permanente das Polícias Civil e Militar, da Guarda Municipal, do 

Corpo de Bombeiros e dos profissionais pertencentes aos órgãos e às áreas enunciadas 

no inciso I quanto às questões de gênero e de raça ou etnia [...] (BRASIL, 2006). 

 

A capacitação de que trata o artigo 8º poderia ser aproveitada na violência digital contra 

a mulher, podendo até ser decisiva para a condenação dos ofensores. Se as delegacias de 

atendimento à mulher assistisse os casos de vingança pornô poderiam ser implementados 

métodos para rápida verificação do endereço de IP31, localizando o agressor e facilitando a 

exclusão do conteúdo. 

                                                                        
31 IP é a sigla de Internet Protocol que realiza a identificação de um aparelho conectado a internet, sendo que cada 

aparelho possuí um único “IP”, assemelhando-se a uma impressão digital. 
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A inclusão do revenge porn como crime de violência contra a mulher influenciaria na 

implementação desse tipo de mecanismo, ou mesmo no estudo de formas de coibir a violência 

digital, que acabariam por beneficiariam milhares de mulheres. Isso sem mencionar a extensão 

de assistências já existentes hoje, como o atendimento psicológico especializado, a essas 

vítimas, que hoje ficam desamparadas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Neste trabalho, buscou-se problematizar a influência da tecnologia nos comportamentos 

sociais e as novas formas de violência trazidas por esses avanços, tratando mais especificamente 

do pornô de vingança e sua ampliação no contexto digital. 

 

Considerando o revenge porn como crime de gênero, foram brevemente analisadas as 

conjunturas históricas da sociedade mundial e sua construção patriarcal que disseminaram o 

machismo e justificaram o tratamento desigual entre homens e mulheres que ainda perdura 

atualmente. A atuação do movimento feminista se mostrou fundamental para amenizar as 

desigualdades e garantir direitos fundamentais como o voto e a autonomia familiar. 

 

As ideias de igualdade e liberdade das mulheres começaram a influenciar a sociedade e 

consequentemente as produções legislativas. Foram elaborados diversos tratados internacionais 

para proteger e garantir os direitos das mulheres no plano formal. 

 

No Brasil, esses direitos foram efetivados no regimento interno de maneira específica 

apenas no ano de 2006, com a promulgação da lei Maria da Penha, que leva o nome de uma 

mulher cearense vítima da violência doméstica. O caso de Maria da Penha foi julgado pela 

Corte Interamericana de Direitos Humanos, após comprovada ineficiência do judiciário 

brasileiro, em um processo que se arrastou por anos e ainda manteve em liberdade o ex 

companheiro de Maria da Penha. 

 

Apenas após a repercussão internacional do caso em questão foram tomadas medidas 

para a promulgação da lei 11.340/2006, que criou mecanismos para coibir a violência e amparar 

as vítimas, promovendo finalmente, um enfrentamento mais rígido da questão dentro do 

judiciário brasileiro. 

 

A legislação de violência doméstica é um grande avanço, e tem grande protagonismo 

na efetivação da proteção dos direitos humanos das mulheres previstos em uma série de 

documentos internacionais, mas a cada dia se torna necessário repensar sua aplicabilidade, 

visando abarcar as mudanças da sociedade. 
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O revenge porn se apresenta como um desdobramento moderno da violência 

psicológica, já protegida pela lei Maria da Penha. Apesar de ter surgido nos anos 1980, com a 

publicação de imagens íntimas em revistas, o pornô de vingança vem crescendo no universo da 

tecnologia. 

 

Hoje a exposição de material íntimo ocorre por meio das mídias digitais, que tem um 

alcance extremamente ampliado, principalmente quando comparado a circulação de 

informações em jornais ou revistas, como ocorria anteriormente. O compartilhamento de fotos 

e vídeos é realizado de maneira instantânea e pode ser acessado e copiado por qualquer usuário 

em qualquer parte do planeta. 

 

Essas características tornam quase impossível a eliminação do conteúdo da rede e 

afetam as vítimas em todas as polaridades de suas vidas privadas, vez que a publicidade do 

conteúdo íntimo alcança amigos, familiares e colegas de trabalho, ocasionando intenso 

sofrimento psicológico a vítima.  

 

A violência de gênero resta demonstrada através dos efeitos e proporções que a 

exposição íntima toma na vida do ofendido. A sociedade, ainda influenciada pela cultura 

patriarcal, espera da mulher uma postura casta e nessas situações passa a culpabilizar a vítima. 

Cria-se a ideia de que a mulher merece o sofrimento que lhe foi infligido por que não seguiu os 

padrões considerados respeitáveis.  

 

O pornô de vingança é diferente da pornografia não consensual. O conteúdo íntimo nele 

utilizado é produzido com o consentimento da vítima, diferente da pornografia não consensual, 

onde em geral o conteúdo foi roubado ou produzido sem a anuência da vítima (são casos de 

câmeras escondidas e de atuação de hackers). Em ambos os casos a divulgação das imagens é 

não consensual, todavia, no revenge porn há um vínculo afetivo entre os envolvidos e a 

motivação é baseada em vingança. 

 

Observou-se nesse fenômenos que a exposição gera exclusão social. As vítimas 

desenvolvem verdadeiro temor de a exposição volte a acontecer e evitam até falar sobre o 

assunto. Essa reclusão sobre o assunto dificulta a realização de pesquisas sobre o assunto, mas 

também tem grande influência da judicialização da questão. 
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A desconfiança no judiciário, a demora na tramitação dos processos, a não existência de 

enquadramento específico para o crime e o receio de serem superexpostas mais uma vez são 

fatores decisivos para que as vítimas optem por não denunciar seus agressores. 

 

Dentro da legislação criminal atual não existe tipificação do revenge porn. O crime pode 

ser considerado injúria, difamação (crimes de menor potencial ofensivo) ou mero ilícito civil, 

punido com indenização. Essa situação cria uma enorme insegurança jurídica quanto ao tema e 

na realidade nenhum desses enquadramentos abarca perfeitamente a conduta do pornô de 

vingança. 

 

A classificação como mero ilícito civil chega a ser quase um estímulo, uma prática com 

consequências tão gravosas para as vítimas não pode ser punida com tanta maleabilidade. Já a 

condenação em calúnia e difamação, como exposto no capítulo quatro, não conseguem 

enquadrar a principal nuance do pornô de vingança que é o objetivo de causar dano à ex parceiro 

por vingança.   

 

O julgamento desses crimes acontece no Juizado Especial Criminal, por serem 

considerados de menor potencial ofensivo. A lei Maria da Penha em um de seus artigos32 

determina exatamente o contrário, a proibição do julgamento de crimes cometidos contra a 

mulher no JECRIM. Essa proibição legal advém de anos de luta dos movimentos feministas 

para retirar o caráter de menor potencial ofensivo dos crimes mais reincidentes nas relações 

familiares, quais sejam as lesões corporais e as ameaças (BARSTED, 2007). 

 

Representa um retrocesso assistir a um aumento vertiginoso de um crime contra à 

mulher sem aplicar a proteção legislativa que a elas já são inerentes. A lei Maria da Penha já 

abrange a proteção contra a violência física e psicológica, que estão presentes no revenge porn. 

 

O poder legislativo existe para que a elaboração das leis reflita os anseios da população. 

É preciso estudar o surgimento de novos comportamentos, seus efeitos e consequências, e 

adequar o ordenamento jurídico com a realidade.  

 

                                                                        
32 Artigo 41. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da 

pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995 (BRASIL, 2006).  
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A lei Maria da Penha é um avanço legislativo inquestionável, e não parece-nos justo que 

um crime que afeta a mulher dentro da seara de atuação da lei seja enquadrado em dispositivos 

aleatórios do código penal ou civil. Não restam dúvidas de que a prática do pornô de vingança, 

assim como outros crimes digitais vem crescendo no Brasil e é preciso uniformizar o tratamento 

deles no mundo jurídico.  

 

Estudos aprofundados devem ser realizados, não só para a criação de legislações 

específicas e a pacificação da jurisprudência, mas também para a criação de políticas públicas 

de educação e conscientização da população, já que a raiz do problema continua sendo reflexo 

da cultura machista que ainda predomina na sociedade.  

 

Os direitos das mulheres e a luta pela igualdade de gêneros enfrentam um abismo entre 

sua garantia formal em documentos internacionais e nacionais e a aplicabilidade desses direitos 

no cotidiano das pessoas (ALMEIDA, 2007). É preciso criar mecanismos que inibam a prática 

de crimes como o pornô de vingança, mas acima disso, é preciso questionar, debater e 

problematizar a cultura da dominação, que autoriza que esses homens façam milhares de 

vítimas todos os dias. 
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APÊNDICE 1 

 

 

Namorava um garoto ha dois anos, começamos quando eu tinha 15 anos e quando tudo 

ocorreu eu tinha 17 anos. Ele tinha a mesma idade. Nosso relacionamento era conturbado, e eu 

quis terminar. Ele não aceitava o término, e vendo que eu não ia ceder e voltar postou fotos 

íntimas minhas em uma rede social.  

 

Decidir fazer um B.O (Boletim de Ocorrência) na 32ª delegacia de polícia na Taquara 

assim que tive conhecimento do ocorrido, depois, me informei melhor e soube que havia uma 

delegacia especializada em crimes virtuais no Centro da cidade e fui até lá denunciar o agressor. 

O tratamento que recebi na delegacia foi bom, não me senti desrespeitada ou acusada de alguma 

forma, porém não houve nenhum tipo de resultado das denúncias, principalmente por ele 

também ser menor de idade. 

 

Lidar com a família e amigos foi muito difícil. Recebi apelidos, muitos amigos se 

afastaram e passei a ser motivo de chacota no colégio. Até meu pai não falava comigo direito e 

dizia que eu era uma vergonha para ele. Pensei em suicídio algumas vezes, só queria que aquilo 

passasse de alguma forma, não aguentava mais saber que em todos os lugares as pessoas 

estavam falando de mim. Procurei ajuda psicológica, mas o amor da minha família foi 

fundamental para que eu superasse essa fase. 

 

Mudei de colégio e o tempo amenizou tudo, aos poucos as pessoas esquecem. No meu 

bairro ainda sou estigmatizada como piranha ou coisas do gênero. E hoje, 3 anos depois, o que 

sinto é a impunidade. Nunca mais tive contato com esse namorado, mas pode ser que ele esteja 

fazendo novas vítimas por aí. Queria que a justiça punisse o agressor, mas os meios que utilizei 

não foram eficazes. 
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APÊNDICE 2 

 

 

A situação foi que eu estava sendo cuidada pela minha vizinha, porque minha avó que 

me criava, na época estava internada com endocardite com risco de falecer pois não achavam o 

diagnóstico e minha mãe estava morando e trabalhando em outra cidade e não tinha ninguém 

que pudesse ficar comigo. 

 

 Um belo dia eu estava usando o MSN (rede social) e um menino que eu havia conhecido 

junto com a minha colega da escola começou a conversar comigo, e disse que queria uma foto 

das minhas partes íntimas. Na hora recusei, disse a ele que era muito íntimo. Ele insistiu, 

dizendo que estava interessado em mim e não tinha nada demais naquilo, se eu não fizesse era 

porque era criança. Disse que seria um segredo nosso e que ele jamais mostraria para ninguém. 

 

Na época eu tinha 11 anos e ele 19 anos. Sem a supervisão dos meus responsáveis fui 

na onda do menino, liguei a webcam e perguntei se ele não tiraria nenhum print da tela. Ele 

afirmou que não. Confiei. Não tive a malícia de que ele não pensaria duas vezes em tirar o print, 

já que o combinado era não tirar e acreditei que ele realmente estava apaixonado por mim. 

 

Começamos um namoro que foi breve, e eu quis terminar. Ele não aceitou bem no início 

mas depois se conformou. Cerca de dois ou três anos depois ele começou a espalhar as minhas 

fotos em grupos entre amigos em comum. Nessa época eu já tinha 13/14 anos. 

 

Revoltada com a situação de ter sido enganada fui tirar satisfação com ele, perguntei 

porque tinha tirado print das fotos e porque estava mandando para as pessoas. Ele respondeu 

que ouviu dizer que eu não gostava mais dele e quis se vingar. 

 

As minhas próprias amigas da época ajudaram a espalhar as minhas fotos. Com isso, 

vieram vários problemas, meus responsáveis foram chamados na escola pela diretoria, e a 

própria diretora contou a história para minha mãe, da forma que ela achava que tinha ocorrido.  

 

E isso repercutiu por mais de um ano, entre xingamentos de que eu era uma puta, 

piranha, safada, me ligavam de madrugada pra dizer que eu era uma piranha e queriam me 
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comer, as vezes me xingavam e riam da minha cara. Toda madrugada eu recebia pelo menos 

uma ligação. 

Também passei essa época toda sozinha, totalmente desmoralizada e isolada, ninguém 

queria ficar perto de mim, como se eu tivesse alguma doença contagiosa. Não tinha mais 

amigas. As mães das minhas amigas ficavam falando de mim e do que tinha acontecido pelas 

minhas costas, assim como o resto da cidade toda, até que em 2015 minha avó paterna descobriu 

a história toda e pegou um avião para a Espanha para ir atrás do meu pai para contar a história 

como se eu fosse uma prostituta mirim. 

 

Problemas familiares a parte, hoje vivo bem com a situação, aprendi que não podemos 

confiar nas pessoas e nem nos deixar levar pelas ideias dos outros. O meu maior arrependimento 

foi o de ter que sofrer tanto para aprender. Sofri demais e até pensei em tirar a minha vida para 

melhorar o sofrimento, mas vi que encarar de frente seria o melhor a fazer. Ficou a lição. 

  

Penso que se tivesse tido algum apoio da justiça poderia ter sido diferente. Na época eu 

e minha mãe achamos melhor não procurar a polícia, para não espalhar ainda mais a história. 

Ficamos com medo de dar parte e a história nunca morrer, sabe? Hoje eu não preciso mais 

pensar nisso, mas se tivesse aberto algum tipo de processo, provavelmente estaria rolando até 

hoje. Não queria passar anos tocando nesse assunto, e vendo a minha exposição ser 

ridicularizada por ele, esse foi o motivo de não denunciar. Acho que esses casos tinham que ser 

resolvidos de maneira mais rápida e eficaz, para poupar o sofrimento da vítima. 
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