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RESUMO

A pornografia de vingança - divulgação de imagens íntimas não consentidas na internet – atinge cada vez mais usuários predominantemente do 
sexo feminino no ambiente digital, gerando danos muitas vezes irreparáveis à vida das vítimas. As vitimas geralmente têm sua intimidade 
divulgada na rede após o fim do relacionamento pelo ex companheiro. A sexualidade feminina ainda é considerada um tabu social, devendo ficar 
no privado e quando divulgada se torna motivo de degradação moral. Neste viés, a presente pesquisa objetiva demonstrar o crescente fenômeno 
de pornografia de vingança no Brasil, a sua abrangência e como vem sendo tratado pelo ordenamento jurídico nacional. A Constituição Federal de 
1988 consolidou diversos direitos individuais com o direito a intimidade, a honra, a imagem. Porém com o desenvolvimento tecnológico, a 
popularização da internet, o surgimento das redes sociais e, conseqüentemente, o surgimento de uma geração conectada, se tornou comum a 
violação desses direitos e a dificuldade da conscientização e a limitação legal para uma real punição dos envolvidos. Embora já existam espécies 
de crimes aplicados a essa prática delituosa, os problemas a serem respondidos são: Será que é o suficiente para punir quem publicou as imagens 
e reparar os danos permanentes causados as vítimas desse tipo de crime? A pornografia vingativa pode ser considerada uma violência de gênero 
perpetrada contra mulheres?  No Brasil, a divulgação de material de teor sexual sem o consentimento das pessoas envolvidas é considerado 
crime, classificados como crimes contra a honra em sua maioria. Em alguns casos, pode ser crime de ameaça. Em outros casos, onde o conteúdo 
foi adquirido através de invasão de dispositivo informático como smartphones, notebooks há a aplicação da Lei Carolina Dieckmann. Quando há 
algum vínculo afetivo entre o agressor e a vítima, pode ser aplicada a Lei Maria da Penha. O Estatuto da Criança e do Adolescente é aplicado 
quando a vitima tem até 18 anos incompletos na época de publicação das fotos. Para assegurar a proteção da vida privada e a intimidade, o 
marco vivil da internet determina que o provedor retire o conteúdo indevido do ar imediatamente, se a vítima pedir. Além da esfera penal, a 
pornografia de vingança justifica o pagamento de indenizações, havendo a comprovação de dano moral e material na esfera cível. A abordagem 
metodológica da pesquisa é a revisão bibliográfica e a análise de dados secundários, além do estudo de casos, como o da jornalista Rose Leonel, 
que criou uma organização não governamental (ONG) denominada Marias da Internet, visando  prestar assistência jurídica e psicológica a 
mulheres vitima desse tipo de cibercrime. O resultado esperado é a possibilidade de discutir essas questões dentro do atual contexto social, onde 
há uma gravíssima realidade de desrespeito aos direitos humanos e uma acentuada desigualdade de gêneros, através de jurisprudências, relatos 
de vitimas e analises de projetos de leis em tramite no congresso nacional.
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