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RESUMO 

 

O presente trabalho analisará o revenge porn ou pornografia de vingança, 

que é uma forma de violência moral que envolve a publicação na internet e 

distribuição com o auxílio da tecnologia, sem consentimento, de fotos ou vídeos de 

conteúdo sexual explícito ou com nudez. As vítimas quase sempre são mulheres e os 

agressores, quase sempre são ex-amantes, ex-namorados, ex-maridos ou pessoas 

que, de qualquer forma, tiveram algum relacionamento afetivo com a vítima, ainda 

que por curto espaço de tempo. Portanto, os agressores são pessoas de confiança 

da vítima. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O revenge porn, termo em inglês usado para designar o ato de utilizar uma 

informação sigilosa como forma de humilhar, obrigar ou coagir uma mulher, isto é, 

pela disseminação de informação sem o consentimento da vítima, violando seu direito 

à privacidade, é alvo de normatização na legislação pátria. 

Tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei n. 5.555/13 que pretende 

tipificar a conduta, uma forma de conservar a esfera privada da vítima através da 

criminalização da divulgação indiscriminada de conteúdo íntimo.  

Casos que ocasionaram a morte de mulheres devido ao revenge porn 

ganharam notoriedade na mídia ante a idade das vítimas e a forma com que 

morreram. Essa violação à personalidade resulta em condições nocivas à vida em 

sociedade da mulher agredida. A desmistificação da temática proporciona maior 

sensibilidade ao tratar da respectiva norma reguladora e de seus sujeitos.  

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivos Gerais 

Investigar as consequências sociais, a atividade normativa do Poder 

Legislativo e a dinâmica política do porn revenge como forma de violência contra a 

imagem e privacidade da mulher no Brasil.  

 

Objetivos Específicos 



Caracterizar o ato de violação da intimidade da vítima, sua repercussão e o 

efeito final na vida da mulher, seja social, político, econômico, pessoal e, 

especialmente  jurídico.  

 

METODOLOGIA 

 

A pesquisa se desenvolverá pelo método hipotético-dedutivo. A reflexão 

sobre o panorama atual da violência cibernética contra a mulher no Brasil e, normas 

que regulam ou pretendem atuar como limite jurídico. Análise jurisprudência sobre o 

assunto, nas esferas penal sob a ótica da Lei Maria da Penha, bem como, do Código 

Civil no que diz respeito a Responsabilidade Civil, e o ferimento dos direitos de 

personalidade, em âmbito Constitucional e na esfera cível. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Desde a disseminação das novas tecnologias de comunicação, a facilidade 

na troca de informações resultou em novos tipos de infração à direitos fundamentais 

normatizados na Constituição Federal. Proliferou uma nova modalidade de expressão 

sexual, o chamado sexting, meio de relação de caráter sexual entre pessoas através 

de aparelho eletrônico. Dentro dessa categoria, há o chamado revenge porn, ato de 

disseminar informações pessoais, majoritariamente de mulheres, de natureza sexual,  

 

(..) tal situação trata-se da chamada pornografia da vingança, que nada mais 

significa do que o ato de expor na internet fotos e/ou vídeos íntimos de 

terceiros sem o seu consentimento, com o objetivo exclusivo de constranger 

e humilhar, através da reprodução, a vítima cujas cenas de nudez ou ato 

sexual participou. (DOMINGUES, 2018, p. 1) 

 

O Marco Civil da Internet por ser norma em branco, não abrangeu o assunto 

de forma eficaz. No que diz respeito à Lei Maria da Penha, o projeto acrescentou o 

inciso VI no artigo 7º, consolidando a prática de disseminação de conteúdo intimo não 

consensual como um crime de violência doméstica e familiar contra a mulher. Com 

relação ao Código Penal, o projeto de lei estabeleceu a inclusão do artigo 140-A com 

a seguinte redação: Ofender a dignidade ou o decoro de outrem, divulgando, através 

de imagem, vídeo ou qualquer outro meio, material que contenha cena de nudez ou 

de ato sexual de caráter privado. Pena: reclusão de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e 

multa. 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/95552/lei-maria-da-penha-lei-11340-06
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/código-penal-decreto-lei-2848-40


 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 

 Conclui-se que não há na legislação pátria específica, que abranja o ato ilícito 

por inteiro, o Marco Civil da Internet apenas prevê o uso adequado da informação, 

mas não preceitua a ilicitude nem a sanção do ato violador da privacidade da mulher. 

O Projeto de Lei 5.555/13 limita a conduta e não prevê casos que ocorram fora da 

esfera doméstica, de coabitação ou de hospitalidade. A prática do Porn Revenge 

ocorre diversas vezes fora desta esfera.  

Importante salientar a necessário se faz a criação de políticas públicas no 

sentido de reeducação da sociedade, para garantir uma sociedade justa e igualitária. 
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