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RESUMO

Conhecido popularmente do inglês “revenge porn”, apresentada pela doutrina sob a tradução literal: pornografia de vingança, o objeto da 
pesquisa em fomento é uma prática que vem ganhando espaço nas mídias sociais ante a sua repercussão e consequência, que em maioria das 
vezes são devastadoras na vida de quem é vítima de tal violência. Tal ato consiste na exposição da imagem de determinada pessoa em situação 
íntima, na maioria das vezes empregado como forma de retaliação ao término de um relacionamento. Devido ao crescimento gradativo de 
ocorrências, a agressão reivindica respostas imediatas por meio da atuação do Poder Público, principalmente sob duas vertentes, a do 
processamento e julgamento adequado para esses crimes, e a da informação e conscientização da sociedade a respeito das sérias consequências 
que exposições no ambiente virtual têm sobre a vida das vítimas. Principalmente pelos valores impostos pela sociedade machista que ainda 
permanece, as mulheres, principais vítimas desse comportamento, sofrem as mais diversas formas de preconceito e humilhação, o que acarreta 
uma desestabilização em suas vidas sociais, afetivas e profissionais. A presente pesquisa pretende, através do estudo de caso, identificar as 
direções do dolo do agente, com a finalidade de posterior análise sobre a incidência de aplicação da lei positivada em relação ao dano 
efetivamente causado, inclusive a lei 11.340/2006, identificando, assim, as necessidades de tutela jurisdicional, bem como analisar os projetos de 
leis em tramitação no Congresso Nacional, que, por hora, visam a ampliação da Lei e a previsão de um novo tipo penal para a referida conduta. 
Utilizando-se de metodologia apoiada em pesquisa qualitativa por meio da técnica do estudo de caso e do referencial bibliográfico, far-se-á um 
levantamento das características dessa nova conduta prestes a ser positivada, as potenciais vítimas, principalmente mulheres, o dolo do agressor 
e a resposta jurídico-penal a agressão. A pornografia de vingança, com o avançar tecnológico, vem ganhando alargado espaço como crime 
cibernético, entretanto, pelo não avançar legislativo, com base num Código Penal ultrapassado, sua adequação em conduta típica vem deixando a 
desejar no que diz respeito o caráter retributivo da tutela penal como finalidade da pena, daí a necessidade em analisar se os projetos de lei hoje 
em tramitação realmente atendem às finalidades de aplicação de pena e, se a tais crimes incidirão as regras da Lei 11.340/2006, quando da vítima 
mulher, uma vez que a finalidade social da Lei 11.340/2006, autoriza ao Poder Judiciário a valer-se de suas próprias disposições ou de outros 
diplomas legais em vigor, de modo a combater todo ato de violência contra a mulher, inserindo a conduta da pornografia de vingança nesse 
contexto, que embora inadequadamente combatida, se encaixa perfeitamente no rol das violências elencadas pela supracitada lei, e que ainda 
afasta as medidas despenalizadoras previstas na Lei. 9.099/95. Assim, verificar-se-á a existência da efetiva tutela do bem jurídico sob a ótica dos 
princípios constitucionais. A referida pesquisa, até o momento, está em fase de análise bibliográfica e estudo dos textos legais e das 
jurisprudências dos tribunais, coletando dados sobre a forma como vem o Judiciário adotando entendimento em relação ao caso, para 
posteriormente perseguir as finalidades e objetivos aos quais se propõe neste trabalho, conforme supramencionados.
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