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RESUMO 
 
 

O presente trabalho tem por objetivo analisar a possibilidade da aplicação das medidas protetivas de 
urgência previstas na Lei Maria da Penha, para proteger as mulheres vítimas do crimes de pornografia 
de vingança. Discute brevemente sobre o histórico da violência doméstica contra as mulheres e os 
direitos de igualdade e proteção adquiridos até os dias atuais, fazendo um estudo sobre a cultura de 
submissão das mulheres perante os homens e o machismo enraizado. Explana sobre a evolução da 
internet e como ela modificou nosso cotidiano, destacando-se o crime de pornografia de vingança e a 
violação de privacidade. Dispõe sobre as medidas protetivas e as políticas públicas e sociais que 
buscam proteger as mulheres em situação de violência de gênero, assim como o papel do assistente 
social e o que deve ser feito para prevenir e erradicar o crime de pornografia de vingança e a efetiva 
segurança dos usuários da web. Com relação aos aspectos metodológicos, esta é uma pesquisa 
bibliográfica, mediante explicações embasadas nos trabalhos publicados de DIAS (2019), VECCHIA 
(2019), BUZZI (2015), entre outros. Enquanto, pela utilização dos resultados, é uma pesquisa pura, 
pois terá como única finalidade a ampliação dos conhecimentos sobre o assunto proposto. No tange a 
abordagem, será qualitativa, à medida que se aprofunda na compreensão do crime de pornografia de 
vingança. Conclui-se que a tecnologia está sempre evoluindo e modificando o estilo de vida das 
pessoas e a possibilidade de aplicação das medidas protetivas de urgência no crime de pornografia de 
vingança, foi um grande avanço, no entanto, ainda está longe de solucionar o problema, sendo 
necessário uma mudança social da discriminação entre os gêneros e uma maior fiscalização da 
aplicação das leis. 
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Urgência. Internet. Crime de Pornografia de Vingança.   
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ABSTRACT 
 
The present article aims to analyze the possibility of applying the emergency protective measures 
provided for in the Maria da Penha Law, to protect women victims of the crimes of revenge 
pornography. Briefly discusses the history of domestic violence against women and the rights of 
equality and protection acquired to date, making a study on the culture of submission of women to 
men and rooted machismo. It explains the evolution of the internet and how it has changed our daily 
lives, highlighting the crime of revenge pornography and the violation of privacy. Provides for 
protective measures and public and social policies that seek to protect women in situations of gender 
violence, as well as the role of the social worker and what must be done to prevent and eradicate the 
crime of revenge pornography and effective security of web users. Regarding the methodological 
aspects, this is a bibliographic research, through explanations based on the published works of DIAS 
(2019), VECCHIA (2019), BUZZI (2015), among others. While, by using the results, it is pure 
research, since it will have the sole purpose of expanding knowledge on the proposed subject. 
Regarding the approach, it will be qualitative, as it deepens in the understanding of the crime of 
revenge pornography. We conclude that technology is always evolving and modifying people's 
lifestyles and the possibility of applying urgent protective measures in the crime of revenge 
pornography was a great advance, however, it is still far from solving the problem, There is a need for 
a social change in gender discrimination and greater enforcement of laws. 
 
Keywords: Maria da Penha Law. Domestic and Family Violence. Protective Urgente Measures. 
Internet. Revenge Porn. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A violência contra a mulher é cultural e ultrapassa gerações, renovando-se ao longo do  

tempo. Com o crescimento descontrolado da internet e o surgimento das redes sociais, as 

pessoas tem se exibido mais na rede, facilitando, assim, a invasão de privacidade de suas 

vidas, colocando em risco suas intimidades, alterando as relações amorosas, o que deu ensejo 

a uma nova forma de violência de gênero contra as mulheres, através do crime de pornografia 

de vingança. 

O compartilhamento de imagens íntimas na internet tem sido vista como uma das 

formas mais recentes e cruéis de violência de gênero contra as mulheres, abalando-a 

psicologicamente, desenvolvendo traumas, com o intuito de humilhar ou se vingar da mulher 

com quem mantinha relacionamento, caracterizando o crime de pornografia de vingança. 

O primeiro capítulo da presente pesquisa, trata do contexto histórico e cultural da 

violência doméstica contra a mulher, destacando os tipos de violência doméstica previsto na 

Lei Maria da Penha. No segundo capítulo, discorre sobre a evolução da internet e as 

mudanças que acarretou nos relacionamento amorosos. Destaca-se o crime de pornografia de 

vingança e a inclusão da violação de intimidade como uma forma de violência doméstica e 

familiar prevista na Lei Maria da Penha, bem como a importância da implementação de 

políticas públicas e sociais. Por fim, no terceiro capítulo, relata sobre a possibilidade da 

aplicação das medidas protetivas de urgência para proteger as mulheres vítimas do crime de 

pornografia de vingança. 

Considerando isso, a metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, elaborada 

mediante livros, legislação e artigos científicos já elaborados, como os trabalhos publicados 

de DIAS (2019), VECCHIA (2019), BUZZI (2015), entre outros. 

Diante das lacunas existentes na legislação brasileira, levanta-se um questionamento: É 

possível a aplicação das medidas protetivas de urgências às mulheres vítimas do crime de 

pornografia de vingança?  

Esta pesquisa tem como objetivo geral: analisar a possibilidade da utilização das 

medidas protetivas de urgência nas mulheres vítimas do crime de pornografia de vingança; e, 

como objetivos específicos: i) apresentar as medidas protetivas de urgência atuais; ii) 

apresentar novas soluções e propostas para maior proteção da privacidade no ambiente virtual. 

O tema é relevante, pois permite perceber que a tecnologia está modificando o estilo de 

vida da sociedade, gerando novos tipos de crimes e de violência de gênero e, 
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consequentemente, levando o poder público a adquirir uma nova postura para acompanhar 

essa evolução, atualizando suas leis, fazendo as inclusões necessárias, a fim de atender os 

interesses da coletividade. 

 

2 CONTEXTO HISTÓRICO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 

FAMILIAR CONTRA A MULHER. 

 

Por longos anos, as mulheres foram vistas como objetos dos homens, devendo ser 

completamente subordinada e dependente ao marido, devendo-lhe todas as satisfações de sua 

vida, não podendo ter opinião própria ou contrariá-lo, não podia ser atuante na sociedade, não 

podia exercer o direito de voto e todas suas vontades eram suprimidas pelo homem, chefe de 

família. 

Esse modelo de sociedade patriarcal, perdurou por muito tempo, tendo, inclusive, uma 

legitimação ideológica, no qual os homens dominavam a leitura, a escrita e detinham o poder 

e tomada de decisões. Por outro lado, as mulheres eram destinadas a servir os homens, 

cumprindo suas regras, devendo ser obediente, submissas e restringir-se aos afazeres 

domésticos, para que pudessem servir adequadamente seus maridos. 

Nota-se que, desde do seu nascimento, o homem é criado para ser forte, hostil, bravo, 

podendo utilizar a força física para ter o que quer e quando quer, fruto de uma sociedade que 

protege a agressividade masculina, a virilidade, que tem suas ações legitimadas por, 

supostamente, buscar manter a moral e os bons costumes dentro do lar. 

A mulher, como boa mãe e esposa, devia manter o casamento íntegro para que não 

maculasse sua imagem e a de sua família. Durante muitos anos, o ditado popular “em briga de 

marido e mulher, ninguém mete a colher”, foi legitimado pela sociedade, determinando que o 

que acontecia dentro de casa, na vida de um casal, não podia ser exposto e não era assunto de 

outras pessoas, como ensina Perrot (2005, p. 190): 

 
Se verifica, como regra, que o casamento escoimava a mácula decorrente da ofensa à 
honra da mulher que era vitimada por crime contra sua liberdade sexual. Assim, o 
casamento subsequente ao delito reconstruía o atributo da honestidade da mulher e 
restaurava sua honra – implicando o reverso que, diante da inexistência do 
casamento, tivéssemos o binômio criminoso/desonrada, reforçando o estereótipo em 
desfavor da mulher. 

 

Com isso, as mulheres vítimas de violência doméstica, na maioria das vezes, 

mantinham-se inertes, não denunciavam seu marido agressor, as vezes, porque ela se sentia 

culpada, como se merecesse estar sendo agredida ou porque dependiam financeiramente de 
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seus maridos e ficavam com medo de passar necessidades ou, ainda, perder a guarda de seus 

filhos, já que, infelizmente, além da sociedade julgá-la, muitos profissionais do direito, como 

juízes e delegados, ficavam do lado do homem, deixando a mulher desemparada. 

Tendo em vista seus medos e inseguras, a vítima busca justificativas para si mesma, de 

tais agressões, afirmando que é só uma fase, que o companheiro está muito sobrecarregado 

com o trabalho e estressado e, a fim de fugir comentários de parentes e colegas, acaba se 

isolando de todos e submetendo-se as vontades do agressor, ficando sozinha. 

Em alguns casos, o agressor diz estar arrependido, pede desculpas, faz juras de amor e 

promete mudar e, por um pequeno lapso de tempo, tudo fica bem entre o casal, até o próximo 

grito, tapa, murro, ameaça, transformando-se num ciclo vicioso e, até mesmo, rotina do casal. 

As vítimas são induzidas a ficar em silêncio, suportando as dores e as agressões de seus 

companheiros, além das físicas, muitas vezes verbais, psicológicas, sexuais, patrimoniais e 

morais. Essa violência, na maioria das vezes feita dentro de casa, no âmbito familiar, muitas 

vezes são praticadas na frente dos filhos, passando assim a ideia de geração em geração, que 

humilhar a mulher está certo e que o homem deve ser o líder e autoridade em casa, 

perpetuando, desse modo, o sistema patriarcal. 

A partir das décadas de 1960 e 1970, com o surgimento do feminismo, as feministas 

buscaram formas de lutar pelos direitos, garantias e proteção das mulheres, almejando a 

igualdade entre os gêneros, como ensina Fernandes (2015, p. 71): 

 
O feminismo marca a história da humanidade como um fato social significativo pelo 
número de atores envolvidos e pela influência de tais atores no conjunto das 
relações, sejam elas de natureza política, ideológica, econômica ou social, podendo-
se dizer que o mesmo quanto à importância desse fato para o conjunto da sociedade, 
como desdobramentos das mudanças nas relações interpessoais. 

 

Em 1988, com a promulgação da atual Constituição Federal, os direitos civis das 

mulheres foram igualados aos dos homens, e com o ingresso das mulheres no mercado de 

trabalho, alcançando a sua autonomia financeira, foi rompendo o modelo de dependência 

econômica da esposa ao companheiro, aumentando a autoestima e independência da mulher. 

Desse modo, as mulheres vítimas foram amadurecendo, se unindo e levantando a voz 

perante a sociedade, se impondo e não aceitando mais tantas violências gratuitas, expondo 

seus casos reais para parentes, amigos e, comunicando para as autoridades, exigindo uma 

solução e punição do agressor. 

Com isso, em 2006, visando a proteção da mulher vítima de violência doméstica, foi 

criada a Lei nº. 11.340 (Lei Maria da Penha), que surgiu como um instrumento legal, com a 
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finalidade de trazer mecanismos de defesa preventivos e repressivos, as Medidas Protetivas de 

Urgência, como resposta aos movimentos internacionais em defesa dos direitos femininos. 

 

2.1 A Lei Maria da Penha e os tipos de violência doméstica. 

 

A Lei nº. 11.340, foi sancionada em 07 de agosto de 2006 e levou esse nome em 

homenagem à Maria da Penha Maia Fernandes que lutou por longos 20 anos, para ver seu 

agressor, Marco Antônio Heredia Viveiros, que era seu ex-marido, condenado por ter lhe 

deixado paraplégica e tentado eletrocutá-la durante o banho. 

Essa lei se tornou um marco histórico, uma ação afirmativa e possibilitou a realização 

de políticas públicas e sociais, visto que traz mecanismos para a coibição da cultura machista 

e violenta contra a mulher, promovendo os direitos fundamentais femininos em um patamar 

de igualdade aos dos homens, criou um sistema de proteção e atendimento à mulher vítima, 

introduziu as medidas protetivas de urgência e mecanismos próprios para inibir a violência. 

Santos (2008) assevera que a criação da lei retirou da esfera privada o problema da violação à 

dignidade da mulher, proporcionando amparo legal e institucional às vítimas de violência 

doméstica. 

É válido ressaltar que, a aplicação da lei, independe da orientação sexual do casal, 

incluindo, desse modo, os casais homoafetivos, desde que a vítima seja sempre mulher. Isso 

quer dizer que, a agressão também pode ser praticada por outra mulher, no entanto, esses 

casos são as minorias, como explica Dias (2019, p. 41): 

 
Para a configuração da violência doméstica não é necessário que as partes sejam 
marido e mulher, nem que estejam ou tenham sido casados. Também na União 
estável – que nada mais é do que uma relação íntima de afeto – a agressão é 
considerada como doméstica, quer a união persista ou já tenha findado. Para ser 
considerada a violência como doméstica, o sujeito ativo tanto pode ser um homem 
como outra mulher. Basta estar caracterizado o vínculo de relação doméstica, de 
relação familiar ou de afetividade, pois o legislador deu prioridade à criação de 
mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica contra a mulher, sem 
importar o gênero do agressor. 
 

Todos os dias, os meios de comunicação midiáticos, nos mostra várias práticas de 

violência contra a mulher, o que pode acarretar consequências irreversíveis para saúde física e 

psicológica da vítima e de suas famílias. Cisne e Santos (2018, p. 74) dispõem como violência 

doméstica, a conduta de ação ou omissão de discriminação, agressão ou coerção, efetuado 

pelo simples fato da vítima ser do sexo feminino, e assevera que, muitas vezes, as mulheres 

não conseguem identificar que estão em situação de risco, devido ao fato de que, 

historicamente, a violência contra a mulher foi naturalizada, como demonstra: 
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A violência social contra a mulher manifesta-se nas desvalorizações sofridas pelas 
mulheres no âmbito público, como nas desigualdades no mundo do trabalho, na 
desvalorização do nosso corpo em letras de músicas na mercantilização em 
propagandas comerciais, no racismo e sexismos institucionais etc. 

 

No art. 7º da Lei Maria da Penha, são expostos os seguintes tipos de violência 

domésticas: 

a) Física: É a forma de violência que prejudica a integridade ou saúde corporal da 

mulher, configurada pelo uso da força brutal, podendo ou não deixar marcas. Na maioria das 

vezes, conforme relatos, a violência física é precedida da moral e psicológica, quando as 

palavras não são mais suficientes, partindo então para agressão corporal. Ela abrange uma 

lesão corporal, vias de fato, tortura, podendo ficar debilitada ou até mesmo acarretando o 

feminicídio, que é quando a vítima falece, como bem expõe Hirigoyen (2006, p. 145): 

 
A violência física inclui uma ampla gama de sevícias que podem ir de um simples 
empurrão ao homicídio: beliscões, tapas, socos, pontapés, tentativas de 
estrangulamento, mordidas, queimaduras, braços torcidos, agressão com arma 
branca ou com arma de fogo (...) Bater no ventre com a mão espalmada, puxar os 
cabelos, empurrar, torcer os braços são atos agressivos que não deixam marcas, e 
alguns homens sabem bem disso. 

 
Em regra, essa violência é a mais fácil de ser detectada, visto que deixam marcas, no 

entanto, alguns homens, mais precavidos, adotam as vias de fato, pois empurrar e puxar os 

cabelos, causam dores na mulher, porém não deixam vestígios do crime, sendo assim, mais 

difícil a comprovação, dependendo apenas do depoimento da vítima e eventuais testemunhas. 

b) Psicológica: É o tipo de violência mais difícil de ser identificada, pois não deixa 

marcas visíveis e é silenciosa, se perpetuando por vários anos, por não ser reconhecida. É 

típica de um relacionamento abusivo, em que o agressor usa palavras para inferiorizar a 

vítima, colocando-a para baixo, diminuindo sua autoestima, controlando suas ações e 

comportamento, para torna-la mais submissa as suas vontades.  

É uma agressão emocional capaz de causar a vítima constrangimento, humilhação, 

limitação da seu direito de locomoção, isolamento, causando à mulher enorme angústia e 

sofrimento psicológico, podendo gerar consequências irreversíveis, alterando seu estado de 

saúde, sua confiança e segurança, estimulando o consumo de medicamentos, principalmente 

antidepressivos, causando, em casos extremos, o suicídio, como bem pontua Hirigoyen (2006, 

p. 147): “Muitas vezes as mulheres acabam sentindo-se culpadas pelas agressões que sofrem, 

e os reflexos são muito grandes, pois acabam se deprimindo, chegando, em alguns casos, ao 

suicídio.” 
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Por ser silenciosa e de difícil identificação, a mulher raramente pede ajuda e, quando 

descobre que é vítima, já está tão fragilizada com a situação, que não tem forças para lutar e 

procurar socorro, que acaba aceitando e procurando justificativas para as atitudes do agressor.  

c) Sexual: É entendida como qualquer conduta que a constranja a participar de relação 

sexual não desejada, mediante o uso de ameaça ou força física ou que a impeça de utilizar 

métodos contraceptivos ou, de qualquer modo, limite o exercício de seus direitos sexuais e 

reprodutivos. Ainda hoje, muitos homens acham que por serem casados, a mulher deve 

manter relações sexuais com ele, quando ele quiser, obrigando-a a satisfaze-lo da forma que 

lhe convir. Infelizmente, por ser questão extremamente íntima, a mulher sente vergonha, 

culpa e medo e, por isso, ela permanece em silêncio e o crime em sigilo. 

d) Patrimonial: Configura-se pela pratica de reter, subtrair ou destruir seus bens 

materiais pessoais ou de trabalho, atentando contra seus direitos patrimoniais e econômicos, 

ou seja, contra sua autonomia financeira, segundo Hermman (2007, p. 107): 

 
A violência patrimonial consiste na negação peremptória do agressor em entregar à 
vítima seus bens, valores, pertences e documentos, especialmente quando esta toma 
a iniciativa de romper a relação violenta, como forma de vingança ou até como 
subterfúgio para obriga-la a permanecer no relacionamento da qual pretende se 
retirar. 

 
Essa agressão põe em risco a autonomia e liberdade da mulher, pois tem seus objetos 

confiscados e/ou seus recursos econômicos, para que a vítima fique dependente e não saia da 

situação de vulnerabilidade. É comum, também, quando a mulher expressa seu desejo de 

divórcio, no qual, o homem, inconformado, se nega e para dificultar o processo, não fornece 

os documentos necessários. 

e) Moral: É um modo de violência verbal, no qual a mulher é caluniada (culpa-la a 

prática de determinado fato criminoso sabidamente falso), difamada (acusar a prática de 

determinado fato desonroso) ou injuriada (atribuir qualidades negativas), ou seja, é quando 

ofende a sua imagem, reputação e integridade perante à sociedade, desqualificando-a e 

ridicularizando-a, diminuindo sua autoestima. Atualmente, esse tipo de violência tem sido 

praticada com mais facilidade por meios virtuais, tendo em vista o crescimento e fácil acesso 

à rede mundial de computadores. 

É válido informar que, esses tipos de violências trazidas pela Lei Maria da Penha, não 

são exaustivos, desse modo, é possível o reconhecimento de outras ações como agressões 

doméstica e familiar contra a mulher, como estudaremos a seguir. 
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3 A PORNOGRAFIA DE VINGANÇA COMO FORMA DE VIOLÊNCIA 

DE GÊNERO. 

 

Com o advento da rede mundial de computadores, novas tecnologias de informação e 

comunicação surgiram, tendo facilitado e levado o acesso à informação, à educação e 

conectando pessoas em qualquer local do mundo. Atualmente, a internet tem-se destacado sua 

importância, tornando-se acessível à todos, posto que não se trata mais de um luxo de uma 

determinada classe social, mas sim, uma necessidade para a vida cotidiana e profissional de 

todas as pessoas. 

É inegável que a rede de dados mudou a vida em sociedade, tanto de forma pessoal, 

como de forma profissional, fomentando em incontáveis benefícios. Por esse passo, os 

relacionamentos amorosos também começaram a se modernizar, visto que, hoje é possível 

namorar a distância, trocar imagens e vídeos eróticos, bem como fazer vídeo chamada, ao 

vivo, de cunho sexual para satisfazer a lasciva do casal e sair da rotina, como bem demonstra 

Buzzi (2015, p. 29): 

Nessa linha, torna-se comum a veneração pelo corpo e a sensualidade fazendo parte 
do jogo de sedução entre os parceiros, que por vezes optam em registrar sua 
intimidade, baseados no amor, na confiança ou por simples vaidade, tornando 
referidos registro algo quase que natural. 

 

O alcance dado pela rede de dados é inesgotável, tendo um conteúdo milhares de 

acessos em frações de segundos, tornando, assim, o mundo virtual um ambiente propício para 

ataques à vida privada e à intimidade. A facilidade das comunicações e a ideia de anonimato 

de seus usuários, fez com que a internet se tornasse um ambiente propício no cometimento de 

delitos virtuais, causando danos materiais, morais e psicológicos as vítimas. 

Diante desse cenário, surgiu uma nova forma de violência contra a mulher no âmbito 

virtual, denominada de pornografia de vingança, como um meio de reafirmação do ego 

masculino sobre o corpo da mulher.  

O termo “pornografia de vingança”, tradução da expressão em inglês “revenge porn”, 

teve origem nos Estados Unidos, e é utilizada para definir a exposição, por meio das 

ferramentas disponibilizadas pela tecnologia, fotos, vídeos, áudios, montagens ou qualquer 

outro material íntimo e privado de uma pessoa, geralmente mulheres, contendo cenas de 

nudez ou sexo, sem o seu consentimento, com o objetivo de promover a humilhação pública e 

o linchamento moral, expondo a vítima em situação vexatória ou constrangedora, causando 
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danos sociais e psicológicos, visando manter ou reatar o relacionamento, motivado, como o 

próprio nome já diz, pela vingança, como ensina Buzzi (2015, p. 31): 

 
O termo “pornografia de vingança”, tradução da expressão em inglês “revenge 
porn”, nomeia o ato de disseminar, sobre tudo na internet, fotos e\ou vídeos privados 
de uma pessoa, sem a sua autorização, contendo cenas de nudez ou sexo com 
objetivo de expô-la através da rápida viralização do conteúdo, e assim causar 
estragos sociais e emocionais na vida da vítima. 
 

Na grande maioria das ocorrências, esse compartilhamento de imagens íntimas não 

consentidas, se dá ao término do relacionamento, no qual, geralmente o homem, 

inconformado com o rompimento, quer se vingar de sua ex companheira, expondo-a e 

humilhando-a. Ressalta-se que, o objetivo desse crime não é somente divulgar conteúdo 

íntimo, mas sim, ferir a integridade psicológica e moral da vítima, causando-lhe danos 

permanentes no mundo real, como explica Wanzinack (2014, p. 22) 

 
Contudo, o ambiente virtual é, como vimos, um espaço de difusão de condutas que 
atingem os direitos e as liberdades individuais dos usuários de maneira negativa, em 
grande parte com objetivo depreciativo, resultando em consequências 
consideravelmente graves na vida privada das vítimas. O mundo virtual e o mundo 
offline, bem como as violências neles permeadas, consubstanciam-se numa 
realidade contínua, e não se separam facilmente. 

 

Geralmente, o conteúdo íntimo gravado pela vítima, destina-se somente ao seu 

companheiro amoroso, em troca de confidencialidades íntimas do casal, como a troca de 

nudes, que não pretende alcançar um terceiro fora da relação. No entanto, o crime de 

pornografia de vingança se dá quando o parceiro, dispondo dessa confiança depositada nele e 

sem o consentimento da mulher, divulga esse material privado, com o intuito de humilhá-la 

publicamente, sobretudo após o término do relacionamento, por mera vingança e 

inconformismo.  

Esse conteúdo pode ser divulgado na internet, através de sites pornográficos ou 

compartilhado nas redes sociais, principalmente pelo whatssap, no qual a divulgação em um 

grupo, pode abranger um número inestimado de pessoas, com milhões de encaminhamentos, 

em apenas um clique. Ao serem expostas no mundo digital, as vítimas começam a ser 

humilhadas, assediadas, sofrem intimidações e até mesmo perseguições, acarretando inúmeros 

danos em sua vida pessoal e até mesmo, profissional, pois esse material erótico pode chegar 

ao conhecimento de seu chefe e colegas de trabalho, causando, inclusive, a demissão. 

Ainda há casos em que o agente divulga esse material contendo o número de contato da 

vítima, e-mail e perfil de rede social, oferecendo serviços, como se ela fosse prostituta, 

violando os direitos fundamentais a intimidade e privacidade da mulher, acarretando em 
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grandes danos emocionais e morais à vítima, causando, nos casos extremos, o isolamento e 

suicídio. 

 

3.1 O crime de pornografia da vingança e a Lei Maria da Penha. 

 

De logo, vale relembrar que a Lei Maria da Penha buscou a proteção as mulheres 

vítimas de violência doméstica e familiar, buscando resguardar sua integridade pessoal, 

garantindo a segurança da mulher, de seus filhos e de seu patrimônio. 

Como já demonstrado anteriormente, a evolução trazida pela rede mundial de 

computadores formenta em vários benefícios, no entanto, também trazem prejuízos enormes, 

como a mitigação dos direitos a vida privada e a intimidade, especialmente, no tocante aos 

prazeres sexuais mantido pelos mais jovens, diante do exibicionismo virtual, através de nudes 

e selfies, o que pode acarretar na viralização de fotos e vídeos íntimos a terceiros, de forma 

não consentida, provocando prejuízos psicológicos e morais a vítima. 

Nesse contexto, houve a promulgação da Lei nº. 13.772 em 2018, em que passou a 

reconhecer a “violação de intimidade” como uma forma de violência doméstica e familiar, 

alterando o art. 7º da Lei Maria da Penha, transcreve-se: 

 
Art. 1º Esta Lei reconhece que a violação da intimidade da mulher configura 
violência doméstica e familiar e criminaliza o registro não autorizado de conteúdo 
com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado.  
Art. 2º O inciso II do caput do art. 7º da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei 
Maria da Penha), passa a vigorar com a seguinte redação:  
Art. 7º (...) II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe 
cause dano emocional e diminuição da autoestima 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, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e 
limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde 
psicológica e à autodeterminação; (grifos nossos) 

 

Com essa alteração legislativa, o crime de pornografia de vingança passa a ser tratado 

como uma forma de violência psicológica contra a mulher, enquadrando-se na proteção da Lei 

Maria da Penha, posto que remete, diretamente, o desejo de supremacia do masculino sob o 

feminino, sendo as mulheres as mais prejudicadas com a disseminação de conteúdo íntimo, 

vez que, mesmo se o parceiro aparecer nas imagens, ele não terá tantas consequências 

negativas na sociedade, tendo inclusive, as vezes, sua virilidade exaltada. 

Tal inclusão na Lei foi fundamental, visto a facilidade que se tem em postar algo no 

mundo virtual, sendo possível, desse modo, a mulher vítima, solicitar a aplicação das medidas 
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protetivas de urgência, previstas na Lei Maria da Penha, visando a proteção, prevenção e 

inibição, bem como tutelando os direitos individuais, em face das agressões de gênero em 

qualquer relação íntima de afeto, ainda que casual. 

Outra alteração legislativa importante, se deu em setembro de 2018, com o 

sancionamento da Lei nº. 13.718 que penalizou o crime de pornografia de vingança, 

introduzindo o art. 218-C no Código Penal, cita-se: 

 
Divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo 
ou de pornografia.  
Art. 218-C. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, 
distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio - inclusive por meio de 
comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática -, fotografia, 
vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de 
vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou, sem o consentimento 
da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia:  
Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o fato não constitui crime mais grave. 
Aumento de pena.  
§ 1º A pena é aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) se o crime é 
praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto 
com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação. (grifos nossos) 

 

Vale informar que, hoje tem peritos forenses e delegacias especializadas em crimes 

virtuais, que buscam desmascarar esses delinquentes, usando a tecnologia para romper o 

anonimato e punir os agressores e de quem compartilha as imagens indevidamente, com a 

principal finalidade de preservação da mulher e reprimir a consumação de tal pratica 

criminosa, como será aprofundado no próximo tópico. 

 

3.2 A importância de políticas públicas e sociais no combate ao crime de pornografia da 

vingança. 

 

As políticas públicas e sociais são procedimentos e ações que norteiam o poder público 

e a sociedade, fazendo o equilíbrio entre o Estado e as pessoas, visando a proteção dos grupos 

sociais excluídos ou mais vulneráveis, como bem discorre Machado (2019, p. 23): 

 
As políticas públicas traduzem, no seu processo de elaboração e implantação – mas, 
sobretudo, em seus resultados – formas de exercício do poder político, envolvendo a 
distribuição e redistribuição de poder e de recursos. Sistematizam o papel das 
tensões e do conflito social nos processos de decisão e na partição e repartição de 
custos e benefícios sociais (...) as políticas públicas visam responder a demandas, 
principalmente dos grupos sociais excluídos, setores marginalizados, esferas pouco 
organizadas e segmentos mais vulneráveis onde se encontram as mulheres. As 
demandas desses grupos, no geral, são recebidas e interpretadas por pessoal 
(servidores, servidoras, áreas de gestão e técnica) que ocupam os espaços de decisão 
e que estão no poder. 
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Para que a violência de gênero seja combatida, é necessário que o Estado redistribua o 

poder entre homens e mulheres, visando a redução das desigualdades existentes, como 

salarial, incluindo as mulheres em altos cargos de chefia, gerencia e confiança, aumentando o 

número das mulheres na política, pregando a igualdade entre classes e raças prevista na 

Constituição Federal de 1988, em que prevê que todos são iguais perante a lei, sem distinção 

entre os sexos. 

Uma das medidas mais importantes e históricas foi a criação das Delegacias da Mulher 

em 1985, objetivando, especificamente, o combate, investigação e punição dos agressores das  

mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, dispondo de um atendimento 

especializado e diferenciado, visto que, eram relatados diversos desrespeitos, desprezo e 

descasos em delegacias não especializadas.  

Em 2003 foi criado a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres na Presidência 

da República e em 2004 foi realizado a I Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, 

tornando-se um marco, gerando o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. 

No tocante a saúde, houve a necessidade de ampliar o Sistema Único de Saúde (SUS), 

para além de demandas relativas a gravidez e parto, incluindo, ações educativas, preventivas 

de diagnóstico, tratamento e recuperação, em clínica ginecológica, no pré-natal, parto, 

puerpério, climatério, planejamento familiar, doenças sexualmente transmissíveis, câncer de 

colo de útero e de mama, mulheres com deficiência, dentre outros. 

Em 2006, a Lei Maria da Penha surge como uma grande conquista das feministas, que 

busca prevenir, responsabilizar, erradicar, promover os direito das mulheres, aplicar medidas 

protetivas de urgência e punir o agressor, transformando-se no principal instrumento e marco 

histórico de combate e enfrentamento à violência doméstica contra as mulheres, 

contemplando agressões físicas, psicológicas, morais, patrimoniais e sexuais, como já 

analisado anteriormente. 

Em 2013 nasce o programa “Mulher, viver sem violência”, com o objetivo de integrar e 

ampliar os serviços públicos voltados às mulheres em situação de violência doméstica, 

dispondo de inúmeros serviços, como Centros de Referência de Atendimento à Mulher, Casas 

da Mulher Brasileira, Casas-Abrigo, Casas de Acolhimento Provisório, Defensoria da Mulher, 

Central de Atendimento à Mulher – ligue 180, ampliação dos Centros de Atendimento às 

Mulheres nas Regiões de Fronteiras Secas, ouvidorias, dentre outros. 

O Ligue 180 é um serviço de utilidade pública gratuito e confidencial, garantindo o 

anonimato, oferecido pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, recebendo 

denúncias de agressões, reclamações sobre os serviços da rede de atendimento à mulher e 
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orientando-as sobre seus direitos e garantias legais, bem como fazendo o encaminhamento 

dessas mulheres para outros serviços, quando necessário, como psicólogo e assistencial. 

As Casas-Abrigos são locais onde as mulheres podem ficar abrigadas, juntamente com 

seus filhos, e receber atendimento psicológico e assistencial adequado. Vale dizer que a 

localização desses abrigos não podem ser divulgadas, a fim de evitar que o agressor continue 

a perturbar a vítima. 

A Patrulha Maria da Penha é um serviço feito pela Polícia Militar de realizar visitas 

periódicas às residências para fiscalizar o cumprimento e a efetividade das medidas protetivas 

de urgências aplicadas e reprimir atos de violência. Com essas seguranças assistenciais, as 

mulheres ficam mais seguras e confiantes para buscar ajuda e fazer as denúncias de maus 

tratos. 

Através da internet, também se tornou possível formar e disseminar, um grupo de apoio, 

destinado a trabalhos voluntários, que atendem vítimas de violência doméstica, chamado de 

“Marias da Internet”. Além do apoio, esse grupo, tem como objetivo fornecer orientações 

jurídicas e legais para as mulheres que não tem conhecimento sobre o assunto discorrendo 

sobre as formas de defesa e repreensão do agressor, mostrando seus direitos e garantias, 

ensinando a reconhecer os sinais de violência doméstica e de coibir a agressão. 

Diante de todo o exposto, comprova-se que houve muito investimento do poder público 

ao combate de violência doméstica, no entanto, é preciso ainda mais investimentos na adoção 

de políticas públicas e sociais no âmbito digital, como cursos especializados para os operados 

do direito em crimes virtuais, a expansão de delegacias virtuais para outros estados, fornecer 

melhores instrumentos e treinamentos aos agentes de polícia, investir na especialização de 

peritos forenses, criar varas especializadas em julgar delitos digitais e investir em políticas 

públicas e sociais na conscientização da população de que o dano no mundo digital reflete no 

mundo real e, por isso, a internet deve ser usada com muito cuidado e precauções, visto que 

pode gerar prejuízos irreversíveis, como expõe Vecchia (2019, p. 121): 

 
Resta-nos refletir sobre a capacidade de destruição da internet no que tange aos 
crimes cometidos em ambiente virtual, é interessante e infeliz ao mesmo tempo, que 
uma vez publicado o conteúdo, ele se perfaz pelo tempo e jamais expira. Por conta 
disso, os cibercrimes merecem atenção especial por parte do legislador e dos 
juristas, haja vista que a abrangência do dano sofrido pela vítima é quase 
imensurável. 
 

Além disso, é imprescindível que no âmbito escolar e familiar, seja discutido sobre o 

assunto, inclusive através dos meios de comunicações, instruindo as pessoas e guiando as 

crianças e adolescentes para o uso moderado da internet, voltados para a educação digital, 
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com os devidos cuidados que se deve ter, implementando o seu uso seguro e adequado, 

expondo os riscos, principalmente em exibir seu corpo através de nudes ou selfies para 

companheiro ou terceiros, a fim de proteger os direitos fundamentais das vítimas da 

pornografia de vingança. É necessário, também, ensinar aos filhos, desde pequenos, que as 

diferenças entre os gêneros e a sexualidade não permite postura hierarquizadas de 

superioridade ou submissão, devendo todos serem conscientes que são iguais, para que seja 

possível mudar nossa cultura e o machismo enraizado. 

 

4 AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PREVISTAS NA LEI 

MARIA DA PENHA. 

 

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha são reconhecidas 

como um enorme acerto do legislador, posto que atuam nos casos de risco eminente, bem 

como são capazes de resguardar a integridade da mulher, desde do seu primeiro contato na 

delegacia, para que se alcance a máxima proteção aos direitos fundamentais das vítimas. 

Essa lei trouxe várias medidas visando a proteção dos interesses pessoais ou 

patrimoniais da vítima e, em caso de descumprimento de qualquer das medidas que for 

imposta, o agressor incorre em crime de descumprimento podendo ser preso, não excluindo a 

possibilidade de outras sanções cabíveis, como esclarece Dias (2019, p. 200): 

 
Estas medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor são, na realidade, 
novas alternativas à tradicional bipolaridade do sistema cautelar penal brasileiro, que 
conhecia apenas dois extremos: a prisão cautelar ou a liberdade provisória. A lei cria 
novas medidas cautelares intermediárias, que permitem uma resposta mais efetiva e 
menos violenta do Estado, para situações que, a princípio, não seriam hipótese de 
decretação da prisão preventiva. 
 

A autoridade policial deve reduzir a termo o requerimento da ofendida e enviar para o 

juiz conceder a medida protetiva mais adequada ao caso concreto, podendo ser dilatada 

enquanto permanecer a situação de risco da mulher. Vale ressaltar que, nesses tipos de crimes 

domésticos, o depoimento da vítima é essencial, visto que, na maioria dos casos, os delitos 

ocorrem no âmbito familiar, não possuindo, dessa forma, testemunhas ou vestígios aparentes, 

devendo o magistrado, quando na aplicação da medida protetiva, ser coerente e imparcial, 

dando a valoração e credibilidade necessária na palavra da vítima.  

O artigo 22 da Lei prevê as medidas destinadas para àquele que pratica a agressão, quais 

sejam, a suspensão da posse ou restrição do porte de armas, se houver; determinar o 

afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; proibição de 
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aproximação da ofendida, por qualquer meio de comunicação; restrição ou suspensão de 

visitas aos filhos; determinar a prestação de alimentos provisórios; e, por fim, inovações 

trazidas pela Lei 13.984 em 03 de abril de 2020, a obrigação em comparecer a programas de 

recuperação e reeducação e acompanhamento psicossocial, em grupo de apoio, para que 

sejam tratados possíveis problemas emocionais com a participação de psicólogos e assistentes 

sociais em um trabalho multidisciplinar. Sobre tais medidas, Belloque (2011, p. 308), discorre 

que: 

O elenco das medidas que obrigam o agressor foi elaborado pelo legislador a partir 
do conhecimento das atitudes comumente empregadas pelo autor da violência 
doméstica e familiar que paralisam a vítima ou dificultam em demasia a sua ação 
diante do cenário que se apresenta nesta forma de violência. Como a violência 
doméstica e familiar contra a mulher ocorre principalmente no interior do lar onde 
residem autor, vítima e demais integrantes da família, em especial crianças, é muito 
comum que o agressor se aproveite deste contexto de convivência e dos laços 
familiares para atemorizar a mulher, impedindo-a de noticiar a violência sofrida às 
autoridades. Este quadro contribui sobremaneira para a reiteração e a naturalização 
da violência, sentindo-se a mulher sem meios para interromper esta relação, 
aceitando muitas vezes o papel de vítima de violência doméstica para manter seu lar 
e seus filhos. 
 

No artigo 23 da Lei Maria da Penha são expostas as medidas protetivas de urgência 

destinadas à ofendida, como o encaminhamento da mulher e seus dependentes aos programas 

de proteção e atendimento e a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao lar, após 

afastamento do agressor, ou seja, como diz Dias (2019, p. 320), “tanto a vítima poderá ser 

afastada do lar sem prejuízo dos seus direitos, como poderá ser reconduzida ao seu domicílio 

após o afastamento do agressor.” Ainda prevê a determinação de separação de corpos e, 

recente inclusão pela Lei 13.882 de 8 de outubro de 2019, a possibilidade de matricular os 

seus filhos em instituição de educação básica mais próxima de seu domicílio, 

independentemente da existência de vaga. 

Por fim, o artigo 24 prevê a proteção patrimonial de propriedade particular da mulher, 

trazendo efetividade as vítimas de violência patrimonial, que foi explicado no primeiro 

capítulo dessa pesquisa, prevista no artigo 7º, VI da Lei, como a restituição de bens 

indevidamente subtraídos pelo agressor, a suspensão das procurações conferidas pela ofendida 

ao agressor e a proibição temporária de celebração de contratos de compra e venda de 

propriedade comum do casal, buscando garantir que as mulheres tenham plena 

disponibilidade de seus bens e não sofram prejuízo ou restrição indevida em razão da situação 

de violência doméstica. 

Desse modo, observa-se que as medidas protetivas de urgência são frequentemente 

atualizadas, para que não defasem e acompanhem as novas formas de violência doméstica, 
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como a pornografia de vingança, que foi inserida em 2018, como uma forma de violência 

psicológica contra a mulher, que adveio do uso da internet e da fácil disseminação de 

arquivos e fotos íntimas nas redes sociais. 

Vale destacar que, o magistrado, observando o caso concreto, pode aplicar as medidas 

protetivas de urgência, cumulativamente, e o rol das medidas é exemplificativo, permitindo, 

portanto, que ele aplique outra medidas não previstas em lei, conforme a necessidade de 

proteção da ofendida e de seus familiares, como será estudado no tópico seguinte. 

 
4.1 A possibilidade da aplicação das medidas protetivas de urgência para proteger as 

mulheres vítimas do crime de pornografia de vingança. 

 
Como já explanado, a Lei Maria da Penha trouxe as medidas protetivas de urgência que 

são fundamentais na busca de minimização e coibição dos problemas sociais decorrentes das 

relações domésticas e familiares da violência de gênero. Tais medidas podem ser aplicadas de 

diversas maneiras a depender do caso concreto. 

Muitas vítimas do crime de pornografia de vingança possuem receio de denunciar por 

vergonha de expor o seu caso ou, também, porque acreditam que, por ser um crime praticado 

no âmbito digital, não tem como comprovar a autoria do delito, visto que o agressor, 

supostamente, estaria protegido pelo anonimato que a internet o beneficia. 

No entanto, é necessário desenganar essa falsa visão, pois, ao mesmo tempo que a 

tecnologia pode ser um suposto aliado do agressor, ela também é essencial para a condução da 

investigação dos crimes virtuais, visto que tudo feito na rede mundial de computadores fica 

registrado no endereço de Protocolo da Internet, conhecido popularmente como o IP, que 

funciona como um CPF com uma sequência numérica para computadores, celulares e todos 

dispositivos e aparelhos móveis tecnológicos, em que é possível a polícia civil rastrear até a 

localidade no mundo físico do crime, utilizando-o como um histórico de navegação e 

descobrir o infrator, como demonstra Dorigon (2018, online): 

 
Os logs no processo investigativo são considerados um dos principais elementos 
destinados a identificação do autor de crime praticado por intermédio da internet, 
pois é com o log gerado pela sua conexão com a internet que o mesmo poderá ser 
encontrado. Tais informações estarão acompanhadas da data, horário e o fuso 
horário da conexão, bem como do número de protocolo de internet atribuído àquela 
determinada oportunidade. 
 

Assim, toda ação realizada na web é registrada, sendo tais registros essenciais para 

desvendar o crime de pornografia de vingança, não importando o que o usuário irá fazer na 

rede, pois sempre que fizer a conexão, um número de identificação (IP), será atribuído ao 
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dispositivo utilizado, desse modo, as conversas e os conteúdos, como fotos e vídeos íntimos, 

trocados entre as partes, serão resgatadas como provas do crime. 

Tendo superado esse ponto, é importantíssimo a denúncia, pois com a identificação 

formal do agressor, é possível uma medida liminar de busca e apreensão dos dispositivos 

móveis tecnológicos do suspeito, como celular e computador, bem como, se necessário for, a 

aplicação de medidas protetivas de urgência para cessar ou reduzir os danos decorrentes desse 

crime. 

Como as medidas dispostas na Lei Maria da Penha são meramente exemplificativas, ou 

seja, é possível a aplicação de outras não expressamente previstas, o juiz pode conceder à 

vítima do crime de pornografia de vingança, medida no sentido de obrigar o agressor a retirar 

todo material publicado por ele, nas plataformas online em sites e redes sociais, como Silva 

(2019, p. 14) opina: 

A Lei Maria da Penha é o instrumento jurídico de defesa mais adequado a ser 
aplicado nos casos de pornografia da vingança, sendo que a possibilidade de 
aplicação de medida protetiva de urgência prevista nessa lei é o que torna 
importantíssima a sua aplicação no crime em comento. Dentre as diversas medidas 
protetivas de urgência que podem ser aplicadas nos casos de pornografia da 
vingança, aponta-se como mais importante, aquela consistente na determinação para 
que o autor do fato cesse a divulgação de imagens íntimas. 

 

No entanto, como uma vez publicado um determinado material online, torna-se difícil o 

agressor conseguir, sozinho, excluir todo conteúdo íntimo disseminado, visto que, com apenas 

um clique, é possível repassar para milhares de pessoas, o magistrado também pode 

determinar que os provedores de internet e de conexão retirem do ar todo conteúdo íntimo 

exposto em seus sites, inclusive pornográficos, sem o consentimento da vítima, sob pena de 

responder judicialmente pelos danos causados à vítima exposta, inclusive, sendo possível a 

responsabilização de um terceiro que compartilha, transmite e distribui, como apresenta 

Vecchia (2019, p. 102): 

Como medida de urgência, é possível se determinar que os provedores de busca 
retirem determinados conteúdos expressamente indicados pelos localizadores únicos 
(URLs) dos resultados das buscas efetuadas pelos usuários, especialmente em 
situações que: (i) a rápida disseminação da informação possa agravar prejuízos à 
pessoa; e (ii) a remoção do conteúdo na origem possa necessitar de mais tempo que 
o necessário para se estabelecer a devida proteção à personalidade da pessoa 
exposta. 

 

Vale relembrar que, o crime de pornografia de vingança é um tipo de violência de 

gênero psicológica, incluído pela Lei 13.772/2018, que alterou o art. 7º, II da Lei Maria da 

Penha, a medida que atinge a saúde psíquica da mulher, baixando sua autoestima, causando 
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auto culpabilização e trazendo medo e insegurança gerado pelas ameaças de ter sua vida 

privada exposta. 

Nesse sentindo, não é necessário um laudo técnico ou perícia específica para 

caracterizar o dano psicológico ocorrido pelo ato violentador, uma vez que, constatado pelo 

magistrado a violência, com a disseminação de imagens privadas da mulher, de forma não 

consensual, é suficiente para a concessão de medidas protetivas de urgência em favor da 

vítima, podendo determinar que o agressor cesse a divulgação de tais imagens, que promova a 

remoção do conteúdo íntimo ou, ainda, que se retrate nas redes sociais e, em caso de 

descumprimento das medidas impostas, cabe até a prisão do agressor, para proteger a vítima 

de novas agressões, bem como para garantir a eficácia da medida. 

A aplicação de tais medidas tem sua relevância para tentar minimizar os danos 

causados, bem como para comprovar que as leis possuem eficácia no âmbito digital, afastando 

a falsa percepção que a internet é “terra sem lei”, e que não trás consequências jurídicas e 

legais. Assim, nota-se que o rol das medidas protetivas previstas nos artigos 22, 23 e 24 da 

Lei Maria da Penha, por ser exemplificativo, permite que o juiz aplique outras, a depender do 

caso concreto, como, por exemplo, além de determinar que o agressor não se aproxime da 

ofendida, pode impor que ele se abstenha de encaminhar o conteúdo privado para terceiros, 

que exclua o material de seu celular e/ou computador, que cesse a divulgação ou, caso já 

tenha colocado em sites pornográficos, que remova o conteúdo e se retrate nas redes sociais. 

Por fim, nota-se que, já foi feito uma evolução substancial no que tange ao crime de 

pornografia de vingança e a proteção da mulher vítima de violência doméstica e familiar, 

dando mais efetividade as leis existentes e incluindo novas imposições legais, essenciais para 

garantir a preservação da vítima. No entanto, ainda é necessário alto investimento em políticas 

públicas e sociais, para que haja a conscientização das pessoas, educando desde de cedo as 

crianças e adolescentes, bem como necessário mais investimento tecnológico com delegacias 

e varas especializadas em crimes virtuais e peritos, agentes de polícia e operadores do direito, 

bem treinados e equipados, para que possa, de fato, proteger as mulheres vítimas de violência 

doméstica e familiar.  

 

5 METODOLOGIA 
 

A metodologia utilizada é um estudo descritivo-analítico, desenvolvido através de 

pesquisa. Quanto ao tipo, esta é uma pesquisa bibliográfica, elaborada mediante livros, 
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legislação e artigos científicos já elaborados, como os trabalhos publicados de DIAS (2019), 

VECCHIA (2019), BUZZI (2015), entre outros. 

Já quanto aos objetivos, a pesquisa é descritiva, pois busca descrever, explicar, 

classificar, esclarecer o problema apresentado, e também exploratória, objetivando aprimorar 

as ideias, através de informações sobre a possibilidade da aplicação das medidas protetivas de 

urgência para proteger as mulheres vítimas do crime de pornografia de vingança. 

Enquanto, pela utilização dos resultados, é uma pesquisa pura, pois terá como única 

finalidade a ampliação dos conhecimentos sobre o assunto proposto. No tange a abordagem, é 

qualitativa, à medida que se aprofunda na compreensão do crime de pornografia de vingança. 

 

6 CONCLUSÃO 
 

Na presente pesquisa buscou-se demonstrar a importância da Lei Maria da Penha como 

um dos mecanismos de defesa à violência doméstica contra a mulher nos crimes de 

pornografia de vingança, visto que elas ainda são discriminadas e apontadas por explorar sua 

sexualidade, ou seja, ao ser disseminado um conteúdo íntimo da mulher na rede mundial de 

computadores, a sociedade tende a julgá-la por ter tirado aquelas fotos, no entanto, não julgam 

o homem responsável pelo compartilhamento de tal material. 

Com a evolução constante e rápida da internet, percebe-se que o âmbito digital é uma 

nova forma de violar os direitos e garantias fundamentais, visto a sensação de impunidade que 

trás, devido ao suposto anonimato. O crime de pornografia de vingança se dá quando, o 

agressor, que dispõe fotos e/ou vídeos íntimos da mulher, que geralmente teve um 

relacionamento amoroso, compartilha a terceiros, sem a autorização da vítima, o conteúdo 

erótico de sua ex parceira, com sentimento de vingança e humilhação.  

Visando coibir esse tipo de atitude, a Lei 13.772/2018 introduziu a violação de 

intimidade como uma forma de violência psicológica de gênero na Lei Maria da Penha, para 

que seja amparada pelos benefícios e proteção dessa lei, como a possibilidade da aplicação 

das medidas protetivas de urgência, a fim de proteger as vítimas do crime de pornografia de 

vingança, para coibir e prevenir. 

O assistente social inserido nas redes de atenção à mulher em situação de violência tem 

um papel essencial, visto que atua na direção de identificar sinais de maus tratos e, quando 

possível, intervir no sentido de superar a violência. 

É necessário uma desconstrução social para que a mulher não tenha vergonha e 

denuncie quando for vítima desse tipo de crime. Muitas vezes ela se culpa por ter se 
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fotografado, gerando danos graves em sua vida pessoal e profissional, podendo levar a 

depressão, isolamento, solidão e, em alguns casos, ao suicídio. É preciso mudar a nossa 

cultura, com esse machismo enraizado que tolera tantas violências contra as mulheres. 

O poder público precisa investir em melhores condições de equipamentos e 

treinamentos para os agentes de polícia, perícia e demais operadores do direito, para que se 

torne mais eficaz o combate ao crime de pornografia da vingança, sendo essencial uma união 

entre os países e os provedores de internet, para que adotem medidas cabíveis para impedir 

que seja postado conteúdo íntimo das mulheres, sem o seu consentimento, para que a vítima 

não precisa relembrar tais fatos dolorosos sempre que acessar o buscador da web. 

Assim, encerra-se este trabalho, ressaltando a importância do debate do tema, ao passo 

que a tecnologia está sempre evoluindo e modificando o estilo de vida das pessoas e a 

possibilidade de aplicação das medidas protetivas de urgência nos crime de pornografia de 

vingança, foi um grande avanço, no entanto, ainda está longe de solucionar o problema, sendo 

necessário uma mudança social da discriminação entre os gêneros e uma maior fiscalização da 

aplicação das leis. 
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