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Resumo: O objetivo do artigo é, dentro de uma perspectiva de 

gênero, compreender os aspectos sociais e jurídicos da porno-

grafia de vingança no Brasil, sob a verticalização da responsabi-

lização civil e o enquadramento jurídico da Lei do Marco Civil 

da Internet. O delito, em linhas gerais, consiste no ato de com-

partilhar, sem o consentimento da vítima, imagens ou vídeos de 

conteúdo íntimo na rede com o objetivo de expor e causar danos. 

Esse ato, que possui notadamente um recorte de gênero, é prati-

cado pelo homem sobre a mulher, constituindo-se em uma grave 

forma de violência.  A importância do tema se avulta diante da 

crescente no número de casos, o que vem trazendo consequên-

cias alarmantes à vida das mulheres. Buscou-se, assim, analisar 

as possibilidades de responsabilização civil que o ordenamento 

jurídico brasileiro oferece às vítimas dessa violência. Para tanto, 

utilizou-se de pesquisa bibliográfica, bem como análise 
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jurisprudencial de histórico julgado proferido no Recurso Espe-

cial de n°1.735.712. A pesquisa visa estabelecer um aporte teó-

rico sobre o tema, sobre os meios usados nas exposições das 

imagens, bem como tratar das soluções que a legislação e o Su-

perior Tribunal de Justiça (STJ) brasileiro destinou a estes casos. 

Ao longo do artigo, expõem-se casos emblemáticos da mídia 

brasileira, em que é possível averiguar os impactos materiais na 

vida das vítimas da pornografia de vingança. Concluiu-se que a 

maioria das vítimas são mulheres, sendo os agressores homens 

que tiveram alguma relação íntima e de confiança com a vítima. 

O compartilhamento da imagem íntima possui como objetivo a 

demonstração da dominação do homem para com a mulher, cujo 

corpo é visto como um objeto passível de exposição.  

 

Palavras-Chave: Pornografia de Vingança. Responsabilidade 

Civil dos Provedores de Internet. Violência de Gênero. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

 objetivo do artigo é compreender o fenômeno da 

pornografia de vingança enquanto uma violência 

contra a mulher, sob a verticalização da responsa-

bilização civil e o enquadramento jurídico da Lei 

do Marco Civil da Internet no Brasil.  

Buscou-se, assim, analisar as possibilidades de responsa-

bilização civil e o enquadramento jurídico que o ordenamento 

brasileiro oferece às vítimas dessa forma de violência.  

A metodologia aplicada foi de pesquisa bibliográfica, em 

conjunto com análise i) jurisprudencial de histórico julgado pro-

ferido no Recurso Especial de n°1.735.712, ii) da Lei do Marco 

Civil da Internet de 12.965/2014 e iii) da Responsabilidade Civil 

dos Provedores de Internet.  

Para atingir o objetivo proposto, o artigo está estruturado 

em três partes.  
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Na primeira, intitulada Pornografia de Vingança entre o 

Patriarcado e Violência de Gênero, buscou-se demonstrar 

como, desde a infância, a sociedade estrutura-se a partir da divi-

são dos papeis sociais de gênero, o que implica inexoravelmente 

em uma crença de que os homens detêm poderes sobre as mu-

lheres. Definiu-se, ademais, a dominação masculina e modo 

como o patriarcado constituiu a nossa sociedade, demonstrando 

os tipos de violência contra a mulher e o conceito de violência e 

desigualdade de gênero. Mais adiante, explicou-se o que é a por-

nografia de vingança e como ela é realizada, a partir da tipifica-

ção da Lei Maria da Penha. Como o trabalho se dedica, no en-

tanto, ao estudo da reparação cível e das possibilidades de con-

denação por danos morais e materiais, a abordagem da Lei Maria 

da Penha foi indicada apenas como pano de fundo. 

 Na segunda parte, intitulada Do Mundo das Redes para 

o Mundo Concreto: A Pornografia de Vingança e os Impactos 

Reais Notificados na Vida das Mulheres, a preocupação foi de-

monstrar concretamente alguns dos impactos da pornografia de 

vingança que foram noticiados pela mídia. Aqui, a pesquisa se 

dividiu em dois momentos.  No primeiro, através de uma pes-

quisa em sites jornalísticos com o assunto “violência contra a 

mulher, divulgação de imagens íntimas como forma de vingança 

no Estado do Paraná em 2020”, selecionamos 3 (três) casos que 

aconteceram no Paraná, em que mulheres tiveram fotos e vídeos 

íntimos divulgados por parceiros/namorados/maridos. No se-

gundo, analisamos as informações disponíveis no site da Safer-

net, de modo a dimensionar o leitor acerca da concretude da por-

nografia de vingança.  

 E. por fim, na última parte intitulada A Responsabiliza-

ção Civil e a Lei do Marco Civil da Internet (N° 12.965/2014), 

buscou-se demonstrar a tutela que nosso ordenamento jurídico 

vem dando para o fenômeno. Aqui, a pesquisa se dividiu em três 

partes. Na primeira, trazemos as considerações iniciais sobre a 

responsabilidade civil e a Lei do Marco Civil da Internet, que, 
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conforme a Constituição Federal, Código Civil e até mesmo o 

Marco Civil, dispõe sobre o direito de reparação de danos morais 

e materiais pela exposição de imagens. Salientou-se aqui que, se 

de um lado há em nosso ordenamento jurídico a presença de leis 

sobre os direitos digitais, de outro não há garantias suficientes 

para combater e reparar o dano que a vítima sofreu. Na segunda 

parte, apontamos a responsabilidade civil dos provedores de in-

ternet quando fotos ou vídeos íntimos da mulher são expostos 

por terceiros. Verifica-se que a Lei do Marco Civil atribui aos 

provedores de internet responsabilidade subjetiva, caso eles não 

cumpram a ordem judicial que lhe foi determinado à retirada do 

conteúdo da rede, sendo assim, eles só poderão responsabiliza-

dos por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. E, 

por último, temos o julgamento do Recurso Especial nº 

1.735.712 da Relatora Ministra Nancy Andrighi, que irá de-

monstrar o entendimento de nosso Superior Tribunal de Justiça 

com relação à responsabilização civil dos provedores de internet 

nos casos de divulgação ilícita de imagens íntimas. 

 

2 PORNOGRAFIA DE VINGANÇA ENTRE PATRIAR-

CADO E VIOLÊNCIA DE GÊNERO 

 

Ao olharmos para os relatos do passado, com raríssimas 

exceções, deparamo-nos com a conclusão de que as referências 

históricas a que temos acesso sobre as mulheres foram escritas e 

faladas pelos homens.  Por questões culturais, já há alguns milê-

nios que a superioridade masculina é mantida. Assim, as mulhe-

res foram consideradas em estado de inferioridade biológica e 

intelectual, pois a história da humanidade permitiu que os ho-

mens tivessem poderes sobre as mulheres. Em sua obra O Se-

gundo Sexo, Simone de Beauvoir (1970, p. 179), afirma que:  
A história mostrou-nos que os homens sempre detiveram todos 
os podêres concretos; desde os primeiros tempos do patriar-

cado, julgaram útil manter a mulher em estado de dependência; 

seus códigos estabeleceram - se contra ela; e assim foi que ela 
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se constituiu concretamente como Outro.  

Após um processo de dominação masculina para com o 

gênero feminino, as mulheres foram subordinadas e oprimidas 

pelos homens, sendo isso consequência de uma estrutura cultural 

machista e patriarcal, em que o corpo da mulher é visto como 

propriedade do masculino.  

Através dessa sociedade extremamente masculina, ve-

mos que as mulheres precisam se tornar aquilo que os homens 

querem que elas se tornem, pois se uma pessoa foge dos padrões 

impostos por uma sociedade historicamente patriarcal, será dis-

criminada. Logo, o homem é o espelho e todos devem seguir o 

seu exemplo. 

A verdade é que a divisão dos sexos é algo cultural, 

sendo ensinado na infância para os meninos e para as meninas, 

onde os pais impõem que as meninas brinquem de bonecas e os 

meninos de carrinho. A civilização em si distingue o que será 

masculino e o que será feminino. O homem e mulher são guiados 

para valores culturais totalmente diferentes.  

À medida que vamos nos descobrindo mulher, começa-

mos a perceber como tudo gira ao redor do homem, tudo é do-

minado por ele e como ele se sente superior em relação à mulher. 

Esse poder exercido sobre as mulheres é o chamado patriarcado.  

O patriarcado é o domínio do homem sobre a mulher, li-

derando e tendo autonomia suficiente para ser o que quiser em 

todos os campos da sociedade, mantendo o controle sobre as mu-

lheres fazendo com que elas representem corretamente o papel 

que lhe foi imposto, mesmo sofrendo humilhações.  De acordo 

com Saffioti (2011, p. 136):  
O patriarcado refere-se a milênios da história mais próxima, 

nos quais se implantou uma hierarquia entre homens e mulhe-

res, com primazia masculina. […] o conceito de gênero carrega 

uma dose apreciável de ideologia. E qual é esta ideologia? Exa-

tamente a patriarcal, forjada especialmente para dar cobertura 

a uma estrutura de poder que situa as mulheres muito abaixo 

dos homens em todas as áreas da convivência humana. É a esta 

estrutura de poder, e não apenas à ideologia que a acoberta, que 
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o conceito de patriarcado diz respeito. 

Quando se instalou o patriarcado, a dominação dos ho-

mens sobre as mulheres fez com que a sociedade se dividisse em 

duas partes. Uma delas é a parte que é dotada da razão, do que é 

“correto”, do que é inteiro; a outra, é a parte ao que se relega o 

duvidoso, o vergonhoso, as ausências de características tidas 

como “boas”. Conforme Simone de Beauvoir afirmou: “o ho-

mem que é considerado o Sujeito, o Absoluto e a mulher o Ou-

tro” (1970, p. 10).  

Infelizmente, as mulheres são vistas como um objeto 

para agregar mais poderes aos homens e contribuir para que a 

cada dia eles se sintam mais fortes em comandar. De acordo com 

Vitoria Buzzi (2005, p. 25): 
a dominação masculina, que constitui as mulheres como seres-

percebidos, tem por efeito colocá-las em constante estado de 

insegurança corporal. As mulheres passam a existir pelo, e 

para, o olhar dos outros, enquanto objetos receptivos, atraentes, 

disponíveis. Desta forma, é exigido delas que façam de si pró-

prias belos objetos, pois seu valor por vezes reside na sua be-
leza. 

Diante disso, vemos que a violência de gênero, conforme 

Saffioti (2011, p. 45), é uma construção histórica, pois está rela-

cionada a várias questões da nossa sociedade, tais como poder, 

classes, etnias, religiões, e, infelizmente, não evolui muito com 

o passar dos anos, pois na sociedade cria-se rótulos para cada 

gênero seguir, colocando assim, o que cada um pode ou não pode 

fazer.  

O conceito de gênero, socialmente inventado, serve para 

determinar as diferenças impostas para homens e mulheres, con-

siderados tão diferentes entre si que muitas vezes são vistos 

como opostos (SOUZA, 2020, p. 189). 

A violência de gênero, em uma relação íntima, refere-se 

a qualquer comportamento que cause dano físico, psicológico ou 

sexual àqueles que fazem parte da relação. Esse comportamento 

inclui: atos de agressão física – tais como estapear, socar, chutar 

e surrar; abuso psicológico – tais como intimidação, constante 
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desvalorização e humilhação; relações sexuais forçadas e outras 

formas de coação; vários comportamentos controladores – tais 

como isolar a pessoa de sua família e amigos, monitorar seus 

movimentos e restringir seu acesso às informações ou à assistên-

cia (LIMA e SANTOS, 2009, p. 22). 

A desigualdade de gênero é um grande problema estru-

tural que a sociedade mantém ao longo de muitos séculos de 

nossa história, pois a cultura de violência contra a mulher é pas-

sada por gerações. 

Apesar de toda a luta por igualdade, isso não foi sufici-

ente para frear o machismo. Sabemos que o problema não está 

apenas no nosso ordenamento jurídico, mas também na nossa 

cultura patriarcal que está sendo passada de geração para gera-

ção. Em consequência disso, nota-se um grande problema que 

temos na nossa sociedade, a violência contra a mulher que tam-

bém está associada com a violência de gênero. 

Através de uma pesquisa feita no site UOL, o Brasil está 

no 5º lugar no ranking mundial do feminicídio. Segundo a OMS 

(Organização Mundial da Saúde), o Brasil está no 5º lugar dos 

países que mais matam mulheres no mundo no contexto de vio-

lência doméstica. O ranking é feito em 84 países (UOL, 2020). 

Infelizmente, a violência contra a mulher é um problema 

de saúde mundial e precisa ser diminuído o mais rápido possível.  

De acordo com uma pesquisa feita sobre a violência con-

tra a mulher pela Secretária de Saúde do Paraná, em 2019, com 

dados referentes à notificação de violência interpessoal e auto-

provocada, no período de janeiro a maio de 2020, houve predo-

mínio da violência física (48,8%) praticada contra mulheres, se-

guida pela violência psicológica/moral (26%), negligência/aban-

dono (14%), e violência sexual (13%), esses dados são prelimi-

nares e estão sujeitos a alterações (Secretaria da Saúde do Estado 

do Paraná, 2020). 

Depois de tanta batalha para conseguir seu lugar na soci-

edade, ainda não conseguimos acabar com a violência que todo 
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momento uma mulher sofre, seja ela física, moral, psicológica e 

sexual. Quando falamos da sexualidade, sabemos que as mulhe-

res são as mais vitimadas, pois o corpo da mulher é um grande 

tabu para a sociedade, sendo ele um meio de oprimi-las. 

Com o surgimento da internet e de ferramentas novas de 

comunicação, que permitem o compartilhamento de imagens e 

vídeos para outras pessoas, tivemos o surgimento de ocorrências 

de uso ilícito da rede. Entre os chamados crimes cibernéticos, 

está o ainda pouco conhecido o “Revenge Porn’.  

A “Pornografia de Vingança” também chamada de “Por-

nografia Não Consensual”, “Pornografia Não Autorizada”, “Re-

venge Porn”, ou “Pornografia de Revanche”, originou-se recen-

temente com o crescente uso da tecnologia. O fenômeno consiste 

na prática indevida da propagação de conteúdo íntimo, mais es-

pecificamente em cena de sexo ou nudez, estes muitas vezes ge-

rados consensualmente e conjuntamente com a vítima em razão 

de um vínculo de confiança (SOUZA, 2020, pg.181). 

Essa violência é o ato de compartilhar imagens ou vídeos 

de conteúdo íntimo na rede, onde é um mecanismo de rápida 

visibilidade, sem o consentimento do terceiro, com o objetivo de 

expor e causar danos na vida da vítima. Esse ato, em quase todas 

as vezes, é praticado pelo homem sobre a mulher, como uma 

forma de violência de gênero.  

Muitos homens não aceitam o fim de um relacionamento 

e sabem que, através dessa exposição, podem se vingar da mu-

lher, para que ela entenda que eles não aceitam facilmente o tér-

mino. 

A pornografia da vingança, como já dito, é uma violência 

contra a mulher, e geralmente acontece quando a mulher está em 

um relacionamento, o qual permite que o companheiro filme ou 

tire fotos de conteúdo sexual.  

Essa exposição é utilizada como uma forma de ameaça, 

humilhação, intimidação, perseguição e assédio, que demonstra 

que o homem compreende que a mulher não possui nenhuma 
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autonomia sobre seu próprio corpo.  

A sociedade considera o corpo da mulher uma degrada-

ção moral. O corpo dela é associado ao pecado. Por isso, quando 

a mulher tem fotos e vídeos divulgados, elas são julgadas, pois 

não podem ter autonomia sexual. De outro lado, quando o 

mesmo ocorre com os homens, geralmente eles são elogiados, 

sendo motivo de orgulho.  

Em consequência dessa exposição, as mulheres têm da-

nos inimagináveis, como problemas emocionais, brigas com fa-

mílias e amigos, perda de emprego, perseguições, e, muitas ve-

zes, o rompimento dos laços com própria família, que culpabi-

liza a mulher.  

A Pornografia de Vingança é uma violência contra a mu-

lher, pois viola os direitos da personalidade da vítima, causando 

danos físicos, morais, sociais, psicológicos e sexuais.  

Especificamente nos casos de violência doméstica, tam-

bém é importante ressaltar que é possível a aplicação da Lei Ma-

ria da Penha, Lei n° 11.340 de agosto de 2006, para que seja 

combatido qualquer tipo de violação contra a mulher. Conforme 

o artigo 2° da lei, as mulheres têm o direito de viver sem violên-

cia:  
Art. 2° Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, 
orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e re-

ligião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa hu-

mana, sendo lhe asseguradas as oportunidades e facilidades 

para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e 

seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. 

Esse é um dispositivo legal super importante, pois asse-

gura, de modo abrangente, todos os direitos que a mulher tem. 

A Lei Maria da Penha não protege apenas a integridade física 

das mulheres, mas também a integridade psicológica, moral e 

patrimonial. Se uma mulher é vítima da pornografia da vingança, 

e o agressor tinha uma relação íntima com ela, conforme o artigo 

5°, III, a mulher pode se utilizar dessa lei para protegê-la:  
Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica 
e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada 
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no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual 

ou psicológico e dano moral ou patrimonial:  

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o es-

paço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo 

familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;  

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade 

formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, 

unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade ex-
pressa;  

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor 

conviva ou tenha convivido com a ofendida, independente-

mente de coabitação. 

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo 

independem de orientação sexual. 

O artigo 7° da lei também informa quais as formas de 

violência doméstica e familiar que a mulher pode sofrer:  
Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, entre outras:  

I - a violência física, entendida como qualquer conduta que 

ofenda sua integridade ou saúde corporal;  

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, cren-

ças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilha-

ção, manipulação, isolamento, vigilância constante, persegui-

ção 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;  

III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que 

a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação 

sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou 
uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qual-

quer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer 

método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravi-

dez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, 

suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de 

seus direitos sexuais e reprodutivos;  

IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta 

que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total 



RJLB, Ano 7 (2021), nº 3________61_ 

 

 

de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pesso-

ais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo 

os destinados a satisfazer suas necessidades;  

V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que 

configure calúnia, difamação ou injúria. 

Conforme o artigo 7° da lei, percebe-se que a violência 

moral e psicológica é qualificada na pornografia da vingança, 

pois quando o agressor possui essas imagens e/ou vídeos, as 

ameaças e humilhações não tem fim, e isso destrói a mulher.  

Não somente no que diz respeito aos direitos das mulhe-

res esse tema é relevante. No âmbito criminal, desde 2018, o ar-

tigo 218-C do Código Penal prevê como crime atos de oferecer, 

trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, dis-

tribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio, fotos, vídeo ou 

material com conteúdo relacionado à pratica do crime de estu-

pro, ou com cenas de sexo, nudez ou pornografia, que não te-

nham consentimento da vítima.  

Diante do exposto, verifica-se que a “pornografia de vin-

gança” está situada como um reflexo de nossa sociedade patri-

arcal que trata com violência as mulheres. 

 

3. DO MUNDO DAS REDES PARA O MUNDO CONCRETO: 

A PORNOGRAFIA DE VINÇANÇA E OS IMPACTOS RE-

AIS NOTICIADOS NA VIDA DAS MULHERES 

 

Aqui, a preocupação é demonstrar concretamente os im-

pactos noticiados pela mídia.  

A pesquisa se divide em dois momentos.  O primeiro, 

através de uma pesquisa em sites jornalísticos com o assunto 

“violência contra a mulher, divulgação de imagens íntimas como 

forma de vingança no Estado do Paraná em 2020”, selecionamos 

3 (três) casos que aconteceram no Paraná, onde mulheres tive-

ram fotos e vídeos íntimos divulgados por parceiros/namora-

dos/maridos. E o segundo, analisamos as informações disponí-

veis no site da Safernet, de modo a dimensionar o leitor acerca 
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da concretude da pornografia de vingança.  

Passemos à análise das notícias.  

A primeira notícia é de um homem que foi preso em fla-

grante na cidade de Paiçandu, na região norte do Paraná, onde 

ele furtou o aparelho celular da mulher, o qual continha fotos 

íntimas que não tinham sido enviadas para o ex-companheiro. 

Motivado pelo término do namoro, ele fez a divulgação das fotos 

íntimas da ex-companheira nas redes sociais, no grupo do traba-

lho e outros grupos pessoais da mulher. O delegado Mateus Gan-

zer, titular da Delegacia de Polícia Civil de Paiçandu, explica: 

“Ele publicou fotos da ex-namorada nua no status do WhatsApp 

da moça e compartilhou mais de 10 fotos íntimas no grupo de 

trabalho da moça, tudo por vingança”. O delegado, ainda, infor-

mou que esse crime está previsto no Código Penal no art. 218 - 

C, que a pena pode ser agravada pela motivação do crime, ou 

seja, a vingança (PARANÁ PORTAL, 2020).  

A segunda notícia, diz respeito a um homem que foi 

preso preventivamente na cidade de Paranaguá.  Segundo o site, 

ele divulgou imagens íntimas da ex-mulher com o objetivo de 

humilhá-la e se vingar, pois também não aceitava o fim do rela-

cionamento. Além de divulgar as imagens íntimas da mulher 

para terceiros, o homem estava cometendo outros crimes contra 

a mulher, uma vez que passou a persegui-la, ameaçá-la e chegou 

a descumprir medidas protetivas. A notícia ainda aponta que: “as 

penas máximas somadas dos delitos de perturbação da tranqui-

lidade e ameaça continuados, divulgação de cena de sexo ou por-

nografia com o fim de vingança e humilhação e descumprimento 

de medidas protetivas de urgência (por duas vezes), passam de 

10 anos de prisão” (PARANÁ PORTAL, 2020). 

Na terceira notícia narra-se que uma professora na cidade 

de Francisco Beltrão enviou fotos íntimas em que aparecia seu 

rosto ao ex-namorado, cujo qual mantinha relacionamento há 

mais ou menos 4 (quatro) meses. Após o término, o ex-namo-

rado, também por motivo de vingança, compartilhou as fotos nas 
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redes sociais e rapidamente toda a cidade teve acesso (G1, 

2019). Nesse site temos acesso ao vídeo da reportagem, o qual 

mostra uma delegada explicando sobre os tipos de violência e 

como a mulher deve agir quando alguma situação ficar anormal. 

Também temos acesso a um dado que em 2019, a cada 10 minu-

tos, uma mulher no Paraná foi agredida (G1, 2020). 

Em todas as notícias, notamos que geralmente o crime de 

divulgação de imagens íntimas está aliado a outras formas de 

agressão e violência. Além disso, verifica-se que todos esses cri-

mes foram motivados por uma relutância dos ex-companheiros 

ao término do relacionamento, consolidando a conclusão de que 

a pornografia de vingança é uma forma de violência de gênero. 

A partir de pesquisa também através da Safernet, obtive-

mos dados importantes para a compreensão do fenômeno da por-

nografia de vingança. A Safernet Brasil é uma associação civil 

de direito privado, com atuação nacional, sem fins lucrativos ou 

econômicos, sem vinculação político partidária, que tem como 

foco a promoção e defesa dos Direitos Humanos na Internet no 

Brasil (DATASAFER, 2020): 
“Em 14 anos, a Safernet recebeu e processou 4.134.808 denún-
cias anônimas, envolvendo 790.390 páginas (URLs) distintas 

escritas em 9 idiomas e hospedadas em 73.000 domínios dife-

rentes, de 267 diferentes TLDs e conectados à Internet através 

de 71.049 números IPs distintos, atribuídos para 104 países em 

6 continentes. Ajudou 30.389 pessoas em 27 unidades da fede-

ração e foram atendidos 8.543 crianças e adolescentes, 2.180 

pais e educadores, 3.471 jovens e 16.195 outros adultos em seu 

canal de ajuda e orientação. Além disso, foram realizadas 854 

atividades de sensibilização e formação de multiplicadores de 

303 cidades diferentes, 27 estados, contemplando diretamente 

88.902 crianças, adolescentes e jovens, 75.904 pais e educado-

res e 4.443 autoridades, com foco na conscientização para boas 
escolhas online e uso responsável da Internet. O novo curso de 

formação à distância lançado em 2018 conta com mais de 21 

mil matriculados e mais de 12 mil educadores e gestores certi-

ficados. Estas atividades beneficiaram mais de 3 milhões de 

pessoas indiretamente nas ações derivadas. 
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A Datasafer nos mostra dados de 2019 no Brasil. O grá-

fico “Principais tópicos em 2019” apresenta as violações que os 

brasileiros sofrem. Analisando a “exposição de imagens ínti-

mas”, verificamos que temos mais de 400 (quatrocentas) pessoas 

que foram atendidas nessas situações, via e-mail ou chat.  

O site constata que grande parte das vítimas são jovens, 

adolescentes e adultos. Temos acesso, ainda, ao número de aten-

dimentos por tópicos de conversa via e-mail ou chat, em que se 

verifica que 255 (duzentos e cinquenta e cinco) pessoas foram 

atendidas por “exposição de imagens íntimas”. E, por fim, con-

seguimos analisar as violações por Estado no Brasil. Foram aten-

didos 130 (cento e trinta) pessoas que sofreram com “Sex-

ting4/Exposição Midiática”.  

Através desses dados conseguimos analisar que a “expo-

sição midiática” é a violação com maior procura de ajuda na Sa-

fernet, sendo que grande parte das pessoas que os procuram es-

tão entre jovens e adultos. Assim, verificamos que qualquer pes-

soa pode ser vítima desse tipo de crime. Infelizmente, o site não 

forneceu dados dos gêneros que mais sofrem esse tipo de viola-

ção, mas talvez possamos presumir que as maiores vítimas são 

as mulheres, visto que, quando os homens sofrem algum tipo de 

exposição midiática, isso passa a ser algo de orgulho e virilidade, 

como já citado. 

 

4. A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E A LEI DO MARCO 

CIVIL DA INTERNET (N° 12.965/2014) 

 

4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE A RESPONSABI-

LIZAÇÃO CIVIL E A LEI DO MARCO CIVIL DA INTER-

NET (N° 12.965/2014) 

 

No Direito Civil, e isto é que mais nos importa para este 

trabalho, quando as mulheres têm suas imagens íntimas 

 
4 É a junção da palavra sex (sexo) + texting (torpedo). 
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divulgadas, os seus direitos da personalidade são feridos, pois é 

lesado seu direito à imagem, direito à intimidade e direito à 

honra.  

Essas garantias são asseguradas pelo art. 5°, inc. X da 

Constituição Federal de 1988, que traz os direitos e garantias 

fundamentais, tendo como fonte o princípio da dignidade hu-

mana e se refere aos direitos da personalidade: “X - são inviolá-

veis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pes-

soas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou 

moral decorrente de sua violação.” 

A indenização é feita mediante pagamento em dinheiro e 

o juiz define o valor, quando se trata de violação à intimidade, 

não há um valor específico para pagar a dor que a mulher sente, 

pois o juiz precisa analisar todo o processo e definir qual o valor 

seria justo para pagar. Mas, infelizmente, na maioria das vezes 

quando o valor é definido acaba não suprindo o dano que a mu-

lher enfrentou. 

Sobre o tema, a Lei do Marco Civil da Internet, n° 

12.965/2014, de abril de 2014, foi muito importante para ajudar 

a investigar os envolvidos nos assuntos sobre a pornografia da 

vingança, assim como, responsabilizar os sites hospedeiros. Essa 

lei estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso 

da internet no Brasil. Essa lei trata da responsabilidade civil dos 

sites e dos mecanismos de buscas que mantém essas fotos e ví-

deos em seus navegadores. Quanto à privacidade dos usuários, é 

estabelecido que os dados neles contidos, não poderão ser divul-

gados a terceiros sem o consentimento do mesmo. Sendo os pro-

vedores os mais transparentes possíveis, caso o internauta tenha 

interesse em excluir seus dados, a rede social deverá fazê-lo. 

Lembrando que só poderá ser quebrada a proteção mediante or-

dem judicial.  

Essa lei garante que os provedores tratem de forma igual 

todos os dados que circulam na internet e que assim o usuário 

possa ter a liberdade de navegar a vontade o conteúdo que tiver 
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interesse. 

Mesmo com a liberdade de expressão na internet, caso 

ocorra a divulgação de imagens íntimas de mulheres vítimas da 

pornografia de vingança, elas podem solicitar a retirada desse 

conteúdo nos sites ou servidores que hospedem o conteúdo. Em 

outros casos, caso o usuário queira que seja retirado determinado 

material, só será possível através de ordem judicial, conforme o 

artigo 21 da lei:  
Art. 21. O provedor de aplicações de internet que disponibilize 

conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado subsidia-

riamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação, 

sem autorização de seus participantes, de imagens, de vídeos 

ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos se-

xuais de caráter privado quando, após o recebimento de notifi-

cação pelo participante ou seu representante legal, deixar de 

promover, de forma diligente, no âmbito e nos limites técnicos 
do seu serviço, a indisponibilização desse conteúdo. 

Parágrafo único. Quando solicitado pelo usuário que disponi-

bilizou o conteúdo tornado indisponível, o provedor de aplica-

ções de internet que exerce essa atividade de forma organizada, 

profissionalmente e com fins econômicos substituirá o conte-

údo tornado indisponível pela motivação ou pela ordem judi-

cial que deu fundamento à indisponibilização. 

Sendo assim, de modo geral, quando não ocorre a divul-

gação de imagens íntimas, o usuário só consegue que determi-

nado material seja retirado da rede, através de ordem judicial, 

mas quando os casos tratam de pornografia de vingança, o usuá-

rio pode solicitar diretamente nas páginas onde o material está 

sendo divulgado, que seja retirado do ar, caso não seja retirado, 

o provedor responderá de forma subsidiária  pelo material criado 

por terceiro.  

A responsabilidade civil é a obrigação de reparar os da-

nos materiais e físicos que são decorrentes de uma ilicitude. 

Conforme previsto nos arts. 186 e 927 do Código Civil: 
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negli-

gência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, 

ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 
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dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, indepen-

dentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou 

quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do 

dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de ou-

trem. 
Deste modo, vê se que os casos de divulgação de ima-

gens íntimas causa dano a dignidade da mulher. Portanto, con-

forme a Constituição Federal, Código Civil e até mesmo o 

Marco Civil, a mulher tem o direito de reparação de danos mo-

rais e materiais pela exposição de suas imagens.  

Apesar de o ordenamento jurídico possuir leis sobre os 

direitos digitais - que é algo bem recente-, ele não possui garan-

tias, pois quando se é divulgado as imagens íntimas da mulher, 

o direito não é suficiente para combater essa exposição e reparar 

esse dano que a vítima sofreu.  

 

4.2 A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DOS PROVEDORES 

DE INTERNET 

 

A internet surgiu com o objetivo de possibilitar a comu-

nicação de forma rápida e instantânea. Com o passar dos anos, 

ela foi evoluindo e hoje é um mecanismo essencial para a socie-

dade. Para termos acesso a internet, precisamos de um interme-

diário, os chamados provedores de serviços de internet, con-

forme Barboza cita (2017. p. 16):  
A Internet é chamada de “rede mundial de computadores” por-
que é formada por inúmeros computadores ligados entre si. 

Para que haja comunicação entre eles, é preciso uma conexão, 

que só é possível por meio de um provedor de acesso. Assim, 

provedores são empresas que garantem o acesso de um com-

putador à Internet [...] 

A rede é um navegador infinito de informações, onde 

pode ser usado para buscar qualquer tipo de assunto, para reali-

zar essas buscas precisa-se de provedores que façam a conexão, 

pois são eles que hospedam os sites. Os provedores são, ainda 
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segundo Barboza (2017. p. 28): 
Como o próprio nome já diz, os provedores de serviços de in-

ternet fornecem os serviços de internet aos usuários. Estes ser-
viços servem de ferramenta para diversas práticas na rede mun-

dial de computadores, dentre elas, as lesivas.  

Existem vários tipos de provedores de serviços de Inter-

net, o provedor de backbone, provedor de acesso ou conexão, 

provedor de correio eletrónico, provedor de hospedagem e pro-

vedor de conteúdo.  

O provedor de backbone, também chamada de “espinha 

dorsal”, é a mais importante, pois ela faz a conexão entre os ser-

vidores em alta velocidade, abastecendo serviços para os prove-

dores de acesso e informação. Um exemplo de provedor de back-

bone que temos no Brasil é a Embratel.  

Outro tipo de provedor é o de acesso ou conexão, é 

aquele que irá permitir que as pessoas tenham acesso à internet 

e fornecer um endereço de IP, nesse caso, esse provedor só irá 

permitir acesso a internet para o cliente. Alguns exemplos desse 

provedor no Brasil é o Net Virtual, Brasil Telecom, GVT, ope-

radoras de telefones celulares e outros. 

O provedor de correio eletrônico é o que possibilita o ar-

mazenamento de mensagens e o envio delas entre o usuário e o 

destinatário. Essas mensagens apenas o usuário contratante do 

serviço tem acesso através de uma senha de segurança. Para que 

se tenha acesso a esse provedor o usuário deve estar conectado 

na internet. São exemplos de provedores de correio eletrônico 

no Brasil, o Gmail, Hotmail, Yahoo, entre outros.  

Mais um tipo de provedores que temos é o da hospeda-

gem, ele guarda as páginas e sites, e até mesmo mantém plata-

formas prontas para os seus usuários. Os tipos de serviços são o 

armazenamento e o acesso. Os provedores que temos no Brasil 

são o Rock Stage, Hostgator, Locaweb, entre outros.  

E, por fim, temos o provedor de conteúdo que é o res-

ponsável por distribuir o conteúdo que é produzido pelos prove-

dores de informação e que podem utilizar os serviços dos 
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provedores de hospedagem.  

Após abordar os tipos de provedores da internet, nos pró-

ximos parágrafos serão tratados a responsabilidade civil do pro-

vedores da internet junto com a Lei do Marco Civil.  

Conforme as informações do site “Convergência Digi-

tal”, temos o conhecimento que o Brasil é o 4° país do mundo 

com mais usuários diários conectados à internet. Devido a esse 

grande acesso à rede, foi necessário criar um ordenamento jurí-

dico que pudesse auxiliar e garantir a segurança dos usuários. 

Através dos provedores, os usuários ficam vulneráveis a danos 

que podem ser cometidos por terceiros, esses danos, podem ser 

ofensivos e, muitas vezes, causar uma enorme dor para a pessoa. 

Nesse caso, iremos tratar especificamente dos casos que são vi-

olados os direitos das mulheres, através da pornografia da vin-

gança, junto com a Lei do Marco Civil. 

A responsabilidade civil dos provedores da internet por 

conteúdo gerado por terceiros está previsto no artigo 18 da Lei 

do Marco Civil, onde informa que o provedor não será respon-

sável civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por 

terceiros. Mas, o provedor de conexão deve-se atentar, pois o 

artigo 13 da mesma lei indica que o responsável pelo sistema 

precisa manter em sigilo os registros de conexão, pelo período 

de 1 (um) ano:  
Art. 13. Na provisão de conexão à internet, cabe ao administra-
dor de sistema autônomo respectivo o dever de manter os re-

gistros de conexão, sob sigilo, em ambiente controlado e de 

segurança, pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do regula-

mento. 

No artigo 15 da mesma lei os provedores de aplicações 

da internet devem manter os registros de acesso, de forma sigi-

losa, pelo período de 6 (seis) meses: 
Art. 15. O provedor de aplicações de internet constituído na 

forma de pessoa jurídica e que exerça essa atividade de forma 
organizada, profissionalmente e com fins econômicos deverá 

manter os respectivos registros de acesso a aplicações de inter-

net, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo 
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prazo de 6 (seis) meses, nos termos do regulamento.  

Quando a mulher é vítima da pornografia de vingança e 

verifica que suas imagens ou vídeos estão circulando na rede, ela 

pode solicitar diretamente com a página para que seja removida. 

Nos outros casos, que não são pornografia de vingança, as pági-

nas só podem fazer a remoção por ordem judicial. Caso essa or-

dem judicial não seja respeitada, aí sim, os provedores podem 

ser responsabilizados civilmente de forma subjetiva por danos 

decorrentes de conteúdo gerado por terceiros.  

Verificamos que a Lei do Marco Civil atribui aos prove-

dores de internet responsabilidade subjetiva, caso eles não cum-

pram a ordem judicial que lhe foi determinado à retirada do con-

teúdo da rede, diante disso, só assim eles podem ser responsabi-

lizados por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros.  

 

4.3 O JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 

1.735.712, DE RELATORIA DA MINISTRA NANCY AN-

DRIGHI 

 

Para demonstrar o entendimento de nosso Superior Tri-

bunal de Justiça com relação à responsabilização civil dos pro-

vedores de internet, trazemos à discussão, a histórica decisão da 

Ministra Nancy Andrighi, proferida no Recurso Especial de nº 

1.735.712 - SP (2018/0042899-4). 

Naqueles autos, a Recorrente, doravante VMZ5, teve 

suas fotos íntimas, em que aparece totalmente nua ou semives-

tida com biquínis ou adornos sexuais, expostas. As fotos foram 

tiradas por um antigo parceiro. Após o final dessa relação, as 

imagens foram publicadas em um perfil existente na rede social, 

ou seja, um típico caso de pornografia de vingança cometido por 

antigo parceiro. A recorrente fez várias denúncias para a recor-

rida pelos canais disponibilizados para retirar esse conteúdo, e 

os materiais foram excluídos da rede social apenas após o 

 
5 Os autos tramitaram em segredo de justiça.  
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ajuizamento da ação.  

Sendo assim, a recorrente entrou com uma ação de obri-

gação de fazer cumulada com indenização de danos morais na 

importância de R$10.000,00 (dez mil reais) em face de FACE-

BOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, a recorrida, 

em que pleiteou a remoção de imagens e páginas indicadas na 

petição inicial, o fornecimento de informações e o pagamento de 

indenização pelos danos causados pela divulgação não consen-

tida de fotos com nudez. A ação foi ajuizada em 17/07/2014, o 

recurso especial interposto em 19/04/2017 e julgado em 

19/05/2020. Vejamos a ementa do julgado. 
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO 
DE DANOS MORAIS. RETIRADA DE CONTEÚDO ILE-

GAL. EXPOSIÇÃO PORNOGRÁFICA NÃO CONSEN-

TIDA. PORNOGRAFIA DE VINGANÇA. DIREITOS DE 

PERSONALIDADE. INTIMIDADE. PRIVACIDADE. 

GRAVE LESÃO. 1. Ação ajuizada em 17/07/2014, recurso es-

pecial interposto em 19/04/2017 e atribuído a este gabinete em 

07/03/2018. 2. O propósito recursal consiste em determinar os 

limites da responsabilidade de provedores de aplicação de 

busca na Internet, com relação à divulgação não consentida de 

material íntimo, divulgado antes da entrada em vigor do Marco 

Civil da Internet. 3. A regra a ser utilizada para a resolução de 
controvérsias deve levar em consideração o momento de ocor-

rência do ato lesivo ou, em outras palavras, quando foram pu-

blicados os conteúdos infringentes: (i) para fatos ocorridos an-

tes da entrada em vigor do Marco Civil da Internet, deve ser 

obedecida a jurisprudência desta corte; (ii) após a entrada em 

vigor da Lei 12.965/2014, devem ser observadas suas disposi-

ções nos arts. 19 e 21. Precedentes. 4. A "exposição pornográ-

fica não consentida", da qual a "pornografia de vingança" é 

uma espécie, constituiu uma grave lesão aos direitos de perso-

nalidade da pessoa exposta indevidamente, além de configurar 

uma grave forma de violência de gênero que deve ser comba-

tida de forma contundente pelos meios jurídicos disponíveis. 5. 
Não há como descaracterizar um material pornográfica apenas 

pela ausência de nudez total. Na hipótese, a recorrente encon-

tra-se sumariamente vestida, em posições com forte apelo 
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sexual. 6. O fato de o rosto da vítima não estar evidenciado nas 

fotos de maneira Documento: 105659444 - EMENTA, RELA-

TÓRIO E VOTO - Site certificado Página 3 de 13 Superior 

Tribunal de Justiça flagrante é irrelevante para a configuração 

dos danos morais na hipótese, uma vez que a mulher vítima da 

pornografia de vingança sabe que sua intimidade foi indevida-

mente desrespeitada e, igualmente, sua exposição não autori-

zada lhe é humilhante e viola flagrantemente seus direitos de 
personalidade. 7. O art. 21 do Marco Civil da Internet não 

abarca somente a nudez total e completa da vítima, tampouco 

os “atos sexuais” devem ser interpretados como somente aque-

les que envolvam conjunção carnal. Isso porque o combate à 

exposição pornográfica não consentida – que é a finalidade 

deste dispositivo legal – pode envolver situações distintas e não 

tão óbvias, mas que geral igualmente dano à personalidade da 

vítima. 8. Recurso conhecido e provido. 

(STJ - REsp: 1735712 SP 2018/0042899-4, Relator: Ministra 

NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/05/2020, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2020) 

A sentença foi julgada parcialmente procedente para 

condenar a recorrida à exclusão das imagens e páginas, enquanto 

inocorrida a demonstração da licitude da divulgação da imagem 

impugnada pela autora, quanto no pagamento, para a autora, de 

indenização por dano imaterial na importância de R$10.000,00 

(dez mil reais) e os embargos de declaração opostos pela recor-

rente, foram rejeitados pelo Juízo de 1º grau de jurisdição. 

A relatora votou e informou que esse recurso é para de-

terminar a responsabilidade dos provedores de internet em rela-

ção ao material que foi divulgado.  

A recorrente fez várias denúncias pelos canais disponibi-

lizados, mas eles só foram retirados após iniciar o processo. A 

divulgação desse conteúdo ocorreu em julho de 2013, portanto, 

antes da entrada em vigor do Marco Civil da Internet. 

Verificamos que essa divulgação não foi feita pelo Face-

book, mas sim, por um terceiro, a dificuldade em si é que os 

provedores não exercem nenhum controle prévio sobre aquilo 

que fica disponível na rede, sendo assim, afasta deles a respon-

sabilidade editorial de informações. Outro grande problema é 
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que, na época dos fatos a Lei do Marco Civil ainda não estava 

vigente, e como não estava sendo válido, não tem como falar em 

violação dos dispositivos.  
Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e DOU-

LHE PROVIMENTO, com fundamento no art. 255, § 4º, III, 
do RISTJ, para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a 

sentença do Juízo de 1º grau de jurisdição, a qual condenou a 

recorrida à “exclusão [de perfis] liminarmente deferida (fls. 

36), Documento: 105659444 - EMENTA, RELATÓRIO E 

VOTO - Site certificado Página 12 de 13 Superior Tribunal de 

Justiça enquanto inocorrida a demonstração da licitude da di-

vulgação da imagem impugnada pela autora, quanto no paga-

mento, para a autora, de indenização por dano imaterial (...)” 

(e-STJ fl. 239), cujo valor de reparação fixa estabelecido em 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais) . Por fim, não se aplica o art. 85, 

§ 11, do CPC/2015, pois foi reconhecida a sucumbência recí-

proca entre as partes e não houve a fixação de honorários ad-
vocatícios, devendo ambas dividirem, por metade, o paga-

mento dos ônus sucumbenciais, observados os benefícios da 

gratuidade da justiça pela recorrente. 

Diante de todos os fatos supracitados a relatora conclui 

que deveria ser reformado o acórdão recorrido para restabelecer 

a sentença do Juízo que condenou a recorrida à exclusão do per-

fil que continha as fotos, assim como, o Facebook a pagar uma 

indenização à vítima, pelos danos sofridos e que ambos deverão 

dividir o pagamento do ônus sucumbencial.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A Lei Maria da Penha e a Lei do Marco Civil foram ba-

lizas jurídicas importantes que trouxeram, inegavelmente, espe-

cial tutela para o direito das mulheres e o combate à pornografia 

de vingança. Observa-se que foi a partir do Marco Civil, que es-

tabelece uma série de garantias, direitos e deveres para o uso da 

internet, que efetivamente a vítima da pornografia de vin-

gança viu-se tutelada em sua intimidade e privacidade. A partir 

desse diploma, os provedores de internet, em sua maioria redes 
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sociais, passaram a ser responsáveis por alguns atos praticados 

por terceiros. Nos termos da lei, a vítima, cuja imagem, vídeo ou 

outro material de nudez tenha sido divulgado sem sua autoriza-

ção, poderá buscar junto ao provedor de aplicações de internet a 

indisponibilização do conteúdo, desde que aponte elementos que 

permitam a identificação específica do material.  

A partir de análise do entendimento do STJ, fica patente, 

ademais, que há um avanço na construção teórica e doutrinária 

sore a temática, refletida no histórico julgado RESP Nº 

1.735.712.  

De outro lado, necessário pontuar que, se há em nosso 

ordenamento jurídico um estatuto jurídico de proteção às mulhe-

res no plano formal acerca de seus direitos digitais, a resposta da 

tutela pleiteada ainda fica aquém da reparação (muitas vezes 

inalcançável) dos danos sofridos nas mais diversas esferas. 
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