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“Há homens que valem pela posição que ocupam, outros – bem
raros, aliás, num país que é um verdadeiro ‘deserto de homens e
de idéias’ – que dignificam e ilustram, com o seu valor pessoal,
os postos a que servem.
Aqueles passam pelo cenário da vida pública como meteoros de
trajetória efêmera e desaparecem sem deixar vestígios; estes,
muito ao contrário, se perpetuam e se destacam no meio que
atuam, centralizando as atenções e irradiando luz, como astros
de primeira grandeza dentro de uma órbita precisa e imutável. ”
Que a estrela maior, denominada Ubirajara de Holanda, eterno
diretor da nossa querida “Soizinha”, continue irradiando sua luz
perpetuamente por todas as gerações da Mini-SOI, e que seus
esforços para fazer desse um grande projeto jamais sejam
esquecidos.

Esse guia foi elaborado como forma de
homenagear todas as gerações de diretores
e delegados, responsáveis por construir e
lapidar a nossa brilhante Mini-SOI.
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LISTA DE ABREVIAÇÕES
CCRI – Cyber Civil RightsIniciative
CMSI – Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação
ERP –EndRevengePorn
IBDE – Instituto Brasileiro de Direito Eletrônico
IGF – Fórum de Governança da Internet
LGBT – Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros
MAG – Grupo Consultivo Multissetorial
Nudem – Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres
ONG – Organização Não Governamental
ONU – Organização das Nações Unidas (ONU)
PNC – Pornografia Não Consensual
TEPT – Transtorno do Estresse Pós-Traumático
TIC – Tecnologias da Informação e da Comunicação
UIT – União Internacional de Telecomunicações
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CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DIRETORES
Queridos(as) delegadinhos e delegadinhas,
A espera acabou! Olhaaaa ela chegando mais uma vez: a Mini SOI. Mais
esperada que o aniversário de 18 anos, que a carteira de motorista, que feriado em meio
de semana, whatsapp do contatinho ou a curtida na foto pelo crush.
Pedimos licença para trazermos verdades e derrubarmos forninhos. Se segura!
Como no ano anterior, resolvemos apresentar para vocês todos(as) os(as)
diretores(as) que compõem a Mini SOI, e não somente os diretores do seu comitê. Além
disso, não poderíamos deixar de falar dos(as) tutores(as), como também de alguns mitos
que fazem parte da nossa história. Com o passar dos anos, a Mini SOI se tornou uma
família e, como em qualquer família, temos nossas diferenças e características, mas que
são fundamentais para tornar o projeto tão singular. Cada uma dessas pessoas que serão
apresentadas trabalhou com toda dedicação e carinho para construir esse projeto. Então,
caros delegadinhos(as), apresentamos a vocês a família Mini SOI 2017:
Começaremos as apresentações pelo cara dos textões, dos balões vermelhos,
dos áudios de 5 minutos: Ângelo Menezes. O nosso doutor pofexor, mas podem chamar
também de vovô que ele gosta, resolveu dar umas voltas nas terras paraibanas, mas
sempre que possível estará por aqui marcando presença com sua formosa carequinha.
Sua idade é um mistério, o que muitos de vocês têm de anos de idade ele tem em anos
na SOI. Sua capacidade de cegar os coleguinhas em festas e micaretas é coisa do
passado, Ângelo agora está efetivando o direito ao amor (own) e anda muito feliz,
obrigado. Para você delegadinho que curte uma sobremesinha, pode contar com ele:
além de ser mestre em Direito Constitucional, ele é doutor em cozinhar doces (mas não
criem muita expectativa, a realidade pode ser um pouco torta e amassada). Só não
contem muito com ele para te responder no famigerado WhatsApp, dizem que ele adora
ignorar as pessoas e jogá-las em um limbo eterno. #pas
Vamos falar agora de outro mito que tem grande importância para a Mini SOI:
Daniel Gustavo Augusto, ou Gugu para xs íntimxs. Ele é o produtor de memes oficial
da Mini SOI, com seu vasto acervo de fotos constrangedoras de todos e com um meme
pronto para criar torta de climão em qualquer situação. Bicampeão da categoria
DeleGato, já fez muitas meninas (e senhoras) suspirarem de amor. Depois de um
intenso romance com uma mulher madura, Claudete, agora só tem olhos e coração para
Tinha (até sorrindo ele está) – portanto, tirem os seus cavalinhos da chuva. Além disso,
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também foi bicampeão da categoria DireHitler e agradeçam, pois, ele não irá moderar
esse ano, pois está no Secre sendo o braço direito da SG Maíra. Mas não precisam se
assustar com o jeito sério dele, pessoal; a cara é de ranzinza, mas o coração é deTinha,
ops! Mocinha.
Outra pessoinha muito especial, embora tenha nos trocado pelo Secre #pas, é
Bianca, chamada também de Quinha ou queixada. Essa singela moça já fez muito
sucesso na paródia vocacional do Marista, no entanto, ganhou de fato o estrelato no
comercial do Lollapalooza 2016, ficando famosa no Brasil inteiro. Por falar em música,
Bianca curte as bandas mais alternativas que você possa imaginar, além – é claro – da
batida do DJ Johny Glovez. Dizem as más línguas que essa coloração das poucas
madeixas de Quinha é comprada, mas ela nega veemente. Outra informação
extremamente importante é para não mexer no pescoço dessa moça, ela tem um tipo de
ataque bastante incomum. Mas não se assustem, ela é dona de um coração enorme,
bastante sensível (embora não pareça), e capaz de deixar qualquer um de queixo caído
com sua competência (até ela mesmo). Essa, delegadinhos(as), é a nossa querida Bianca
seringueira.
Começando as apresentações do IGF (Iguify), temos o nosso queridíssimo
MAGÃO, Alan Monteiro, também conhecido como advomago depois da sua mais nova
aquisição! Dizem que o bloco do carnaval de Caicó é em sua homenagem. Será? Sei que
o que não faltam são histórias desse dire, que, apesar de gago, consegue falar 50.000
palavras por segundo. Ele sabe dar os melhores sermões e conselhos quando preciso, e é
verdadeiramente sentido com amigos fura-olho. Como ele mesmo sempre conta, a sua
entrada na mini se deu porque os diretores da época precisavam de alguém engraçado
para compor o comitê, mas a paixão foi tamanha que, mesmo depois de tanto tempo, o
mago é hoje o ícone/dinossauro mais respeitado da mini.
Nosso engenheiro, o diretor Andrei, além de tirar fotos maravilhosas, gosta de ir
a micaretas e levar seus amigos, principalmente quando se trata de uma religiosa.
Simula a SOI desde 2010 e compõe o fã clube dos apaixonados por esse projeto
incrível. Curiosamente, toda quinta-feira, nosso francófono favorito gosta de “VAMO
DALE”, animando todos que esperam ansiosamente pelo final de semana.
Continuando, temos no-no-nossa queri-ri-rida diretora Clara Rocha que apesar
de estar estreando na Mini SOI 2017, já mantém uma sociedade forte com a veterana
Babi. Concorrendo ao título de maior cangueira do projeto, a sensibilidade de Clarinha é
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geralmente acentuada pelo álcool, que muitas vezes transborda pelos olhos. Se você,
nobre leitor, quiser encontrá-la sugiro que procure próximo aos pilares do Paçoca de
Pilão, mas caso esteja em época carnavalesca, será mais fácil encontrar uma bela garota
fantasiada de uva, fazendo sucesso nas ladeiras de Olinda.
O nosso famosíssimo doutorzinho do amor é o dire mais eficiente que você
respeita. Diego Fernandes pode aparentar ser o dire mais fofinho, mas não se enganem
com essa carinha de santo e com seus dotes culinários, meninas. O Diremédico, dr. do
amor, estreante na mini, veio para mostrar que o amor pode ser o remédio mais
adequado para diversas endemias, usando a Mini-Soi como seu laboratório. PS: dizem
as más línguas que esse dire está aceitando beijo em troca do seu maravilhoso
cheesecake, quem se dispõe a verificar se essa afirmação é verdadeira?
Agora chegou a vez dela, a nossa direfofa: @julialyra_. Julia, além de chamar a
atenção de pessoas desconhecidas, também chama a atenção de pessoas conhecidas,
tanto é que só passou 6 dias solteira. Essa façanha não é para qualquer um, caros
delegados. Vale ressaltar, ainda, que nossa virginiana favorita é a rainha das vírgulas.
Além disso, preocupa-se bastante com as pessoas que estão a sua volta, principalmente
com a pornografia não consensual que acomete os seres detentores de “frajolinhas”.
A nossa dyry mais bruta (ou seria fofa?) que você respeita: Julyana theMônia.
Por baixo dessa carinha de brava e dos seus pedidos firmes por decoro bate um
coraçãozinho movido de fortes emoções e uma fofura sem igual. Faz-se importante
lembrar também que Lorena Improta perde ao lado dessa dyry. Alguém aqui já viu ela
dançando? É de deixar qualquer um babando, mas seu coração é exclusivo do dono dos
melhores hambúrgueres gourmet de Natal. A fofoca que rola é que ela comprou a
carteira no DETRAN. Será que é verdade? Quem se arrisca a pegar uma carona?
A nossa querida direfit é também conhecida como Janaininha (fica o mistério do
porquê). Letícia não perde um dia de academia, mas também não nega uma boa
diversão, principalmente se for uma rodada de tequila. Devido aos últimos
acontecimentos, no entanto, essa belíssima diretora está fugindo de um drink,
caracterizado por ela como infernal, o “Cowboys From Hell”. Dizem ainda, ou melhor,
ela diz ser tímida, mas quando baixa a gravida de Taubaté nela, podem ter certeza de
que está garantida a melhor performance. E, por fim, reza a lenda que ela faz um risoto
maravilhoso, mas é só lenda mesmo, porque ela nunca nos mostrou seus dotes
culinários, apesar de ter muitos.
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Chegou a vez dela, da nossa atleta, a mais requisitada por todas as equipes de
F1: Maria Antônia. Além de rápida, a nossa MA é bastante culta, o que pode ser
percebido em sua vasta experiência com línguas; é a maior poliglota da Mini SOI.
Dizem as boas línguas que ela já se tornou um ícone do Mahalila, atraindo uma larga
clientela a fim de charlar e ser feliz. Essa mulher é tão maravilhosa que, além de todas
as qualidades citadas anteriormente, ainda é romântica; garante buquê de flores e
jantares românticos em Pipa. Se, em algum momento, vocês precisarem de mais um
integrante

para

a

equipe

de

tiros,

podem

chamá-la.

#MAtiradora

#UmBeijoPorUmCheesecake #QueimandoALargada
Messias, vulgarmente conhecido como Pedro, compõe a banda Cafuçias desde
que se entende por gente, orgulhando a todos nós com suas canções e voz arrebatadoras.
Quem o viu por Olinda, pôde perceber que ele gosta de ir ao Carnaval como veio ao
mundo, pena que não sentimos a mesma alegria que sua mãe ao vê-lo pela primeira vez.
Pedro Henrique, em uma de suas várias promessas, disse que ia à simulação com um
blazer sem mangas, e todos estamos ansiosos para ver mais uma de suas peças
integrantes da coleção de regadas – ele tem alergia às roupas que têm mangas. Se você
não foi à Olinda e acha a feição de Pedro familiar, pode ter certeza de que esbarrou nele
em algum restaurante de sushi.
Apresentaremos agora o comitê mais família dessa Mini SOI: UNICEF.
Chegou a vez da diretora mais eficiente da Mini, Ana Cecília, ou Cecsi para os
íntimos é o modelo de competência da SOIzinha, ela consegue se virar entre estágio,
SOI e altíssimas notas na faculdade. O mais impressionante é que ela consegue fazer
tudo isso dirigindo a 20km/h (é real!), mas não se enganem achando que nossa diretora
é extremamente certinha, ela compensa a responsabilidade na vida profissional com
uma vida amorosa agitadíssima arrebatando corações de porteiros a professores do
colégio, a dica para chegar em seu coração é mandar recadinhos do coração em negrito.
Todo mundo tenha cuidado com esse aqui, porque ele integra com louvor o
pacote de DIREHITLER's da MiniSOI. O nome do mito é Caio Vanutti e antes de
qualquer coisa, queríamos deixar claro que Vanutti não é sobrenome, é nome mesmo....
pois é, também tivemos esse impacto ao descobrir! No entanto, alguns membros da
Soizinha seguem acreditando que Vanutti é apenas o nome de uma marca de danone.
Nosso diretor, assim como os demais componentes do seu comitê, é famoso, porém seu
sucesso é motivado, especialmente por duas coisas: sua vivência como coroinha na
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igreja (há fotos comprovando) e oS estragoS feitoS nos Churrassois que esse jovem
compareceu. Porém, delegadinha, se seu coração foi nocauteado, lamentamos informar
que o de Caio também já foi e ele hoje compõe o #timesorvetaria, carregando seu
passado de solteiro apenas como memórias remotas.
Agora é hora da rainha do twitter e estreante na MiniSOI, Camila Diógenes,
mais conhecida no submundo da criminalidade como Miloca. Frequentadora assídua do
Ateliê da Ribeira e das rodas de "Ê Janaína" do setor II, camila se define como
descolada e desconstruída ao extremo. Vive um dilema entre paqueras #foratemer e
#ficatemer, mas ela não é mole não... já deu uma passagem só de ida para um deles para
a terra de "nunca mais beija minha boca". Por viver sempre absorta em seus
pensamentos e mundos paralelos, é normal que ela tenha "insights" e lhe assuste quando
você menos esperar. Duas frases seguem como mantra de vida de nossa querida
diretora, são elas: "DALE,DALE,DALE!" e "Quando eu entro no fusca, desconheço
limites!".
Chegou a hora da Diretora Acadêmica do UNICEF, Fernanda é uma verdadeira
lenda na MiniSOI, no seu tempo livre aproveita para tomar café, almoço e janta no
McDonald’s e arriscar a vida no trânsito, em uma das suas aventuras acabou por atingir
um cone que não resistiu. Dizem que sua atração por cones só se compara com seu amor
por deixar textos em negritos, aliás se fosse por ela 90% deste guia estaria em negrito. É
também nossa rainha das referências e uma exímia pesquisadora, encontrando suas
principais fontes em “USER//USER//FERNANDA/DOCUMENTOS”. Vocês terão o
prazer de contar com essa diretora muito prestativa e que está sempre pronta para ajudar
o próximo, mas é bom não ficar muito próximo, ela já passou mais de 30 dias sem lavar
os cabelos e bem... o cheiro não é muito agradável.
Seguindo na trilha da fama, apresentaremos agora a bloggeira da MiniSoi:
Layse Dias, popularmente conhecida no mundo das arrobas como "lalyfitdiary", nome
do seu blog de dicas fitness. Sempre rodeada de contatinhos, nossa diretora vive
pintando suas madeixas para não ser reconhecida pelos seus ex-paqueras. Porém não é
todo contatinho que ganha o coração da bela, dizem as línguas informadas que o prazo
mínimo para engatar um romance com ela é de 3 meses de charlação. Gostando de ser
reconhecida como dançarina frenética de fitdance e aecete, isto é, seguidora forte de
Aécio Neves, Layse espalhou todo seu charme na França, de onde voltou com a mala
lotada de ~ADIVINHEM~ mais contatinhos.
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Agora apresentamos nossa outra sub-celebridade, proveniente da nobreza
inglesa e mais importante tutora do UNICEF <3. Melissa tenta manter viva as tradições
da sua ascendência nobre, preferindo não se misturar sua peble e os farofeiros do seu
feudo na Praia de Cotovelo. Seus hobbys variam de dançar fit dance com LalyFitDiary e
tomar seu chá das 17h e assistir The Crown.
Nosso ex-BBB e sub-celebridade da MiniSOI, Netinho que já foi Secretário
Geral saiu do ostracismo para voltar aos tempos de diretor e tem nos agraciado com sua
ilustre presença. Há boatos que no tempo em que ficou afastado da SOI, esteve assíduo
em calouradas, carnatal e nos melhores bares da cidade, nesses eventos o rapaz variava
da euforia que o fazia subir em treliças PORCO-ARANHA (crianças não façam isso em
casa!) e dormir. Sim, caros delegadinhos, Netinho quando tem vontade de dormir esta é
incontrolável e ele repousa em qualquer lugar. Contudo não se animem, esse tempo já
passou o Rei do Direito agora é #teamSorveteria, o coração dele ganhou uma dona
(#BruTinho) e largou a farra.
Na sequência, mais uma iniciante na Mini SOI, estrelando Renata Alecrim ou
onipresentinha, para os íntimos. E bote "estrelando" nisso, você pode até não conhecê-la
por nome, mas essa celebridade estampa seu rostinho em ônibus, padarias, outdoors,
panfletos e até propaganda do facebook. Não satisfeita com sua fama de modelo
fotográfica, ela também lançou carreira como youtuber, onde desenvolve suas
habilidades de digital influencer. Há uma teoria da conspiração que diz haver uma irmã
gêmea dela por aí, carregando o nome de Bruna, porém sabemos que isso não é verdade.
Disputam hoje o coração de nossa diretora: um ursinho esbelto e raivoso chamado Gugu
e o cantor Criolo. Por fim, mas não menos importante, fiquem cientes que Renata não é
muita adepta de vírgulas, acredita que elas são opcionais, esperamos que ela perdoe a
escrita de sua cartinha com vírgulas.
Conheçam agora os(as) diretores(as) da OEA – também conhecido como
#ComitêDoBar.
Começaremos por ela: Carol Sedda – a tutora mais fofa que você irá conhecer.
Conhecida também por ser uma tremenda Master Chef, ela está sempre cozinhando para
os seus amigos (menos os da Mini SOI #dizemquesomos). Carol é protagonista do
reality show mais engraçado dos últimos anos: a sua própria vida. Sabe aquela frase “só
acontece comigo”? Pronto! Foi feita para ela. Descobrir que sua carteira de motorista
venceu, há meses, após passar por blitz, dirigir até o aeroporto e ir a Pipa; ser
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perguntada se era advogada no seu próprio trabalho e responder que não (sim! Ela é);
ter problemas inúmeras vezes com o seu automóvel quando mais precisa dele; comprar
três ingressos de festas diferentes para o mesmo dia, e praticamente mesmo horário, e
depois não saber para qual ir; e até mesmo sofrer bullyng da própria mãe, são algumas
das façanhas dessa moça. Se você quiser conquistar essa gata, doce é o ponto fraco dela,
principalmente um certo cheescake – o qual já foi utilizado até como moeda de troca em
calouradas (as amigas que o digam).
Lucas Arieh está fazendo sua estreia como diretor esse ano na Mini SOI, e os
boatos são que ele já chegou ficando bem íntimo de todas as outras diretoras da OEA.
Esse pequeno prodígio entende tudo de filosofia e economia, pode perguntar! Só não
chama ele para fazer um jantarzinho no final de semana, o jovem é conhecido por
grandes façanhas culinárias como ter incendiado uma panela de macarrão (nem ele sabe
como). Mas o que falta em habilidades de cozinha sobra no levantamento de garfo: esse
mimoso rapazinho não mede os pratos em gramas, mas em centímetros de altura. E é
pratos no plural mesmo, porque enquanto tiver ele tá repetindo. É claro que nem só de
comida vive o homem, você pode encontrar Arieh fritando nas mais diversas festas
raves, mas não se animem muito delegadinhas, o rapaz já teve seu coração domado por
uma linda jovem – também diretora – também deste comitê. Se preparem para shippar e
morrer de amores pelo casal que você mais respeita: Florieh.
Nazigrammar, a rainha das correções ortográficas e fiscalizadora-chefe das
regras da ABNT, esta garota pequena de estatura, mas imensa de compreensão acerca
do mundo e dedicação, faz de tudo pela SOI, até a estudar como modelo pedagógico.
Floris, florinha, mozão™ (para o gato do namorado #Florieh), é a sócia-proprietária da
empresa de medicamentos homeopáticos, visto que para domina a arte de achar novas
culturas as quais resolvam problemas de saúde dos amiguinhos e amiguinhas. Além do
mais, esta comedora de açúcar, formiguinha de nascença e por conveniência, é uma
cozinheira de mão cheia, responsável por desenvolver um nhoque top de gritar “toppy”.
Como diz Tontz, é aquela garotinha de quem gostaríamos (acredito que todos e todas do
comitê) de ser amigos na escola para poder compartilhar um recreio saudável e popular.
Ah, como esquecer também as incontáveis vezes (3, se encaminhando para 4) que
assistiu Grey’s anatomy. Já deve ter cumprido a carga horária de medicina, ein, garota?
Umbora ganhar dinheiro.
Caio Ribeiro é outro dos nossos estreante como diretor, sendo (RE)conhecido
por ter o melhor abraço entre os estados americanos. Dono de um coração gigante - há
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quem diga que apenas é proporcional ao seu fígado - Caio também é famoso pela sua
habilidade em dançar funk e "sarrar no ar". Metade carioca, metade potiguar com um
pequeno toque pernambucano, esse prodígio cresceu em meio às históricas ruas da
ribeira, notabilizando-se pelos seus min-achers. Segundo seus amigos ele foi declarado
"ausente" pela autoridade policial 3 vezes, sempre no período do carnaval.
Hodiernamente, pode ser encontrado em qualquer festa rave (Iih, que isso? Michael
Douglas!) ou nas ladeiras de Pirangi, com sua já tradicional vestimenta de hula e uma
garrafa de 51. Contudo, os próprios amigos já advertem: ele gosta de estragar roles.
Inclusive, uma certa diretora quase viu o seu relacionamento chegar ao fim quando o
"tio" encaminhou áudios inapropriados para o crush da amiga.
Krysna Paiva – ou Krystiane Guerra para os íntimos – é o que podemos chamar
de mito. Se você nunca esteve diante de um, aproveite a oportunidade, puxe a cadeira e
venha aprender o que é dar show! Dizem por aí que ela teve umas aulinhas na melhor
escola possível: MA Colégio e Curso. Essa mocinha foi responsável por garantir cenas
históricas no carnaval de Olinda; o uber que a transportou ainda está se perguntando
sobre a cena da janela #descubra. Além disso, se aquelas ladeiras falassem certamente
lembrariam da sua fatídica, porém greosa, queda. Há quem diga também que ela só tem
mandala na cabeça, mas sabemos que não é bem assim. A natureza também habita
bastante a mente dessa mocinha, bem como as poucas lembranças do Ateliê, Paçoca de
Pilão e diversas raves. Vale lembrar que ela pode até não ser filiada a nenhum partido,
mas gosta de um PT que é uma beleza. Krys também é conhecida por defender bastante
o que acredita, então não queira ver o “monstro nascer”, frase brilhantemente dita por
ela em outros tempos. Então fiquem de olho nessa mocinha, porque com certeza ela
estará de olho em vocês, sempre fofa e competente, pronta para ajuda-los(as).
O nosso direcomunista, também conhecido como LC, é mais um no bonde dos
estreantes Mini SOI. Ele é um rapaz extrovertido, cervejeiro raiz, é também o MITO da
Habeas com o maior saldo positivo no bar nunca visto antes, a cada copo de gela é um
beijo diferente, o rapaz destrói tudo que vê pela frente, é conhecido também por seus
amigos como primo de São Jorge, sempre alcoolizado demais para topar tudo pelos seus
parceiros. O jovem amante de boteco, com gostos variados é o detentor do "MIM
ACHER" mais poderoso da Mini SOI, aplicando em todos os roles: de palestras a
calouradas ele aplica tal habilidade, mas além de tudo isso, é um jovem dono de ótimos
conselhos, verdadeiro e risonho. Este, senhores(as), é Luiz Cláudio, famoso LC.
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Bárbara Bruna, a nossa Babi, formada em Gestão de Políticas Públicas, era
assídua frequentadora de cirandas no Setor II na sua época de graduanda. Depois de
assumir o posto de goleira da SOI, passou a frequentar ainda mais os hospitais da
cidade, mas o que vale é competir, não é mesmo?!. Conhecida por suas habilidades
como "administradora" dos grupos do Whatsapp, essa garotinha com cara de meiga não
pensará duas vezes se tiver que te remover de um!! :o #dizemquesomos. Nacionalmente
renomada por ser uma das organizadoras da famosa casa do Carnaval de Olinda "O
Muquifo" - e dos seus eventos adjacentes -, reza a lenda que a nossa Babi pouco se
importa em ir para uma festa com a roupa RASGADA, contanto que o copo esteja
cheio! (Prioridades né, mores?!).
Antonio Gurgel – o nosso Tonez, Tonton ou Tonhão – é um indivíduo para lá
de especial que compõe a nossa amada Mini SOI. Dono da risada mais contagiante que
este mundo já teve conhecimento e dos cachinhos mais sedosos e definidos – AMÉM,
ÓLEO DE COCO – do Brasil, Tony é um dançarino esplêndido, sendo famoso pela sua
coreografia do HINO DA MINI SOI, “Oudri Kanda Larrai”. Ele também é conhecido
pelo seu gosto musical peculiar, o qual sempre enaltece a música popular brasileira e
traumatiza os migos(as). Importante informar também que Tonts chega, no ano de 2017,
com mais fôlego do que nunca para a disputa pelo título de “DireFashion”, muito
embora ainda prossiga tentando curar o seu coraçãozinho depois de ter perdido a sua
coroa no Parlasul 2016 #sad L. Além disso, Tonez emana um dos mantras mais
poderosos deste Universo: o #vdc, que pode ser usado em qualquer situação, e
garantimos que funciona.
Essas, queridas(os) delegadinhas e delegadinhos, são todas as pessoas que
integram essa imensa família que é a Mini SOI. O que nos une é o sentimento de amor
que construímos pelo projeto, e esperamos, de coração, que vocês consigam sentir isso.
O final do processo, ou seja, os dias de simulação, são extremamente gratificantes, no
entanto, o decorrer desse processo também é mágico, basta olhar para cada um de nós.
As discussões, os temas, as brincadeiras que vão surgir durante esses três dias, com
certeza, ficaram gravadas na memória de todos(as).
ATÉ A SOI, PESSOAL!!!
Com carinho,
Família Mini SOI 2017
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Senhores e senhoras representantes, sejam bem-vindos(as) ao Fórum de
Governança da Internet, ou, como é chamado originalmente em inglês, Internet
GovernanceForum (IGF). Este é um fórum de diálogo multilateral a respeito das
políticas relativas à internet, e será simulado na Mini SOI pela primeira vez nesta edição
de 2017.
Ao longo deste material, que servirá apenas como uma orientação básica para os
seus estudos, os(as) senhores(as) irão se familiarizar com esse órgão, que é de extrema
relevância no que diz respeito às relações internacionais e interpessoais. E,
concomitantemente a isso, irão ser devidamente apresentados(as) ao tema a ser
simulado: “Pornografia de vingança” no meio cibernético: mecanismos para
combate e recuperação da vítima. Trataremos também sobre alguns dos diversos
assuntos que estão associados à temática, permitindo uma melhor compreensão a
respeito da sua importância, bem como um maior interesse por ela.
Dessa forma, o real objetivo desse estudo é abrir os seus olhares para essa
chocante

problemática

que

vem

sendo

gerada

dentro

do

ciberespaço

e,

consequentemente, despertem o interesse pelas discussões pertinentes a esse tema de
suma relevância social.
Faz-se necessário, no entanto, reiterar que este material servirá apenas como
uma orientação para os seus estudos, os quais deverão ser aprofundados por meio de
pesquisas pontuais sobre o posicionamento de cada membro do IGF.
Sem mais delongas, passaremos à análise do organismo a ser simulado.

2 SOBRE O FÓRUM DE GOVERNANÇA DA INTERNET
Em 2005, a Internet abarcava cerca de 750 milhões de usuários em todo o
mundo, e também envolvia um movimento de comércio eletrônico de cerca de um
bilhão de dólares americanos, bem como cibercrimes, exemplificativamente: fraudes,
jogos, pornografia e roubo de identidade1. Desta feita, a crescente percepção do impacto
social, econômico e político da rede mundial de computadores sobre a sociedade pôs em

1

Governança
da
Internet:
questões,
atores
e
cisões.Disponível
<http://archive1.diplomacy.edu/pool/fileInline.php?IDPool=590>. Acesso em: 27 fev. 2017.
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em:

xeque a questão da Governança da Internet2. Com relação à Internet, a governança é
necessária, entre outros motivos, para evitar, ou pelo menos minimizar, o risco de
fragmentação desta; manter a compatibilidade e a interoperabilidade3; salvaguardar
direitos e definir as responsabilidades dos vários atores; proteger usuários finais contra
maus usos e abusos; e estimular desenvolvimentos futuros4.
A Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação (CMSI), realizada em
Genebra em dezembro de 2003, pôs de forma efetiva a questão da Governança da
Internet nas agendas diplomáticas. O Plano de Ação do CMSI solicitava, em sua
redação, que oSecretário Geral das Nações Unidas criasse um grupo de trabalho sobre
Governança da Internet. Este teria que ser realizado por meio de um processo aberto e
inclusivo, garantindo um mecanismo de participação plena e ativa de governos, do setor
privado e da sociedade civil - tanto dos países em desenvolvimento como dos
desenvolvidos. Ademais, deveria envolver organizações e fóruns intergovernamentais e
internacionais relevantes, para examinar e formular, até 2005, propostas de ação sobre
Governança da Internet.
O Fórum sobre Governança da Internet (IGF em inglês) é um ambiente de
diálogo multilateral sobre questões de política pertinentes à Internet. O Fórum foi
convocado em 2005 pela Assembleia Geral das Nações Unidas e formalmente criado
em Julho de 2006, por meio do anúncio do seu Secretário-Geral5, situação na qual foi
estipulado a ele um mandato de 5 anos. Sua primeira reunião ocorreu em Atenas,
Grécia, no período entre 30 de outubro e 2 de novembro de 20066. Para auxiliar as
atividades desempenhadas pelo IGF, o Secretário-Geral das Nações Unidas criou o

2

Governança da Internet: caracteriza-se pela necessidade de estabelecer e pactuar um quadro

básico e selecionar os instrumentos apropriados para a discussão das muitas questões que vêm sendo
levantadas acerca da Internet.
3

Interoperabilidade: é a capacidade de um sistema (informatizado ou não) de se comunicar de

forma transparente (ou o mais próximo disso) com outro sistema (semelhante ou não).
4

Governança

da

Internet:

questões,

atores

e

cisões.Disponível

em:

<http://archive1.diplomacy.edu/pool/fileInline.php?IDPool=590> Acesso em: 27 fev. 2017.
5

About IGF FAQs. Disponível em: <http://www.intgovforum.org/multilingual/content/about-igf-

faqs> Acesso em: 31 jan. 2017.
6

Internet Governance Forum. Disponível em: <http://www.intgovforum.org/cms/> Acesso em:

12 nov. 2016.
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Grupo Consultivo (agora designado como Grupo Consultivo Multissetorial - MAG) e o
Secretariado.
Este grupo foi criado em 2006 para auxiliar o Secretário-Geral das Nações
Unidas a convocar a reunião anual desse órgão, preparando o programa e o
cronograma.O MAG é composto por 55 deputados dos governos, do setor privado e da
sociedade civil, incluindo representantes das comunidades acadêmica e técnica7. Os
membros deste são nomeados para um mandato de um ano, sendo prerrogativa do
Secretário-Geral das Nações Unidas selecioná-los. Geralmente, este cargo é renovável
por mais dois anos consecutivos, dependendo de uma avaliação anual de seu
envolvimento em atividades do MAG. A fim de aumentar a diversidade e trazer novos
pontos de vista, o MAG é modificado em cerca de um terço a cada ano.
Além disso, os representantes de países anfitriões do IGF, bem como
representantes de organizações intergovernamentais, são convidados a participar e a
contribuir para as reuniões e trabalhos do MAG. Este, por seu lado, realiza reuniões
presenciais, precedidas de consultas abertas, até três vezes por ano. O Secretariado, por
sua vez, coordena e auxilia o MAG em suas atividades.
As conferências anuais do IGF já foram realizadas em: Atenas, Grécia (2006);
Rio de Janeiro, Brasil (2007); Hyderabad, Índia (2008); Sharm El Sheikh, no Egito
(2009); Vilnius, Lituânia (2010); Nairobi, Quênia (2011); Baku, Azerbaijão (2012);
Bali, Indonésia (2013); Istambul, Turquia (2014); João Pessoa, Brasil (2015); e Jalisco,
México (2016). Cada uma dessas conferências teve como enfoque um tema em
específico, como a de 2016, cuja temática central foi: “Habilitando o Crescimento
Inclusivo e Sustentável”.
A décima segunda reunião anual de fórum de governança da Internet (IGF) será
realizada em Genebra, Suíça, de 18 a 21 de dezembro de 2017.
Não obstante, os documentos produzidos têm caráter recomendatório e a
participação de todos os interessados, tanto de países desenvolvidos como em
desenvolvimento, é necessária para o futuro avanço da Internet. Por isso, todos têm as
mesmas oportunidades de intervir e contribuir para com o debate8.

7

MAG

Terms

Of

Reference.

Disponível

em:

<http://www.intgovforum.org/multilingual/content/mag-terms-of-reference> Acesso em: 27 fev. 2017.
8

Internet Governance Forum: Jalisco, Mexico. Disponível em: <http://igf2016.mx/> Acesso

em: 12 nov. 2016.
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2.1 COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES
O Fórum de Governança da Internet ressalta, em sua completude, a importância
das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) e da Internet como instrumento
auxiliador de uma Sociedade da Informação, centrada nas pessoas e no seu
desenvolvimento. Para além disso, o IGF contribui a nível nacional, regional e
internacional, a fim de construir e promover um ambiente virtual pacífico e seguro em
todas as esferas. Suscita ainda, uma oportunidade para discutir alternativas para a
inclusão de camadas da sociedade menos favorecidas, diminuindo, assim, o fosso digital
em que parte da sociedade está imersa9.
O objetivo primordial desta organização internacional é facilitar discussões. Para
tanto, os participantes devem se abster de distinguir pessoas, empresas, países ou
entidades individuais durante as suas intervenções, conversas gerais e debates nas
principais sessões, workshops e outros eventos nas reuniões do IGF. Na resolução
aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 16 de dezembro de 2015, o
mandato existente do IGF, tal como estabelecido nos pontos 72 a 78 da Agenda de
Túnis, foi prorrogado por mais 10 anos.
O CMSI estabeleceu duas reuniões, a serem realizadas em 2003 (Genebra) e
2005 (Tunis). Esta segunda, teve como fito a avaliação do que foi planejado na primeira
e o estabelecimento de novas metas. A Cúpula de Túnis representou uma oportunidade
única de sensibilizar os indivíduos acerca dos benefícios que as Tecnologias da
Informação e Comunicação podem trazer para a humanidade e da maneira como
podemtransformar as atividades, interações e a vida das pessoas, aumentando assim sua
confiança no futuro10.
Conforme o ponto 72 desta Agenda, estabelecida na reunião da CMSI em 2005,
o mandato do IGF teria como objetivo:

9

O

que

é

o

Fórum

de

Governança

da

Internet

(IGF)?.Disponível

em:

<https://nacoesunidas.org/o-que-e-o-forum-de-governanca-da-internet-igf/> Acesso em: 05 mar. 2017.
10

Documentos da Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação.Disponível em

:<http://www.cgi.br/media/docs/publicacoes/1/CadernosCGIbr_DocumentosCMSI.pdf> Acesso em: 20
mar. 2017.
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Discutir questões de políticas públicas relacionadas a elementos-chave
da governança da Internet, a fim de promover a sustentabilidade,
robustez, segurança, estabilidade e desenvolvimento da Internet;
Facilitar o diálogo entre organismos que lidam com diferentes políticas
públicas internacionais transversais em relação à Internet e discutir
questões que não se enquadrem no âmbito de qualquer órgão existente;
Interagir com as organizações intergovernamentais e outras instituições
competentes em assuntos de sua competência;
Facilitar o intercâmbio de informações e melhores práticas e, neste
sentido, fazer pleno uso da experiência das comunidades acadêmica,
científica e técnica;
Aconselhar todas as partes interessadas a propor formas e meios de
acelerar a disponibilidade ea acessibilidade da Internet no mundo em
desenvolvimento;
Reforçar e reforçar a participação das partes interessadas nos
mecanismos de governação da Internet existentes e/ou futuros, em
particular os dos países em desenvolvimento;
Identificar as questões emergentes, levá-las à atenção dos órgãos
relevantes e do público em geral e, quando apropriado, fazer
recomendações;
Contribuir para a criação de capacidades para a governança da
Internet nos países em desenvolvimento, aproveitando plenamente as
fontes locais de conhecimento e experiência;
Promover e avaliar, de forma contínua, a incorporação dos princípios
da CMSI nos processos de governança da Internet;
Discutir, entre outras coisas, questões relativas a recursos críticos da
Internet;
Ajudar a encontrar soluções para as questões decorrentes da utilização
e utilização indevida da Internet, de particular interesse para os
utilizadores comuns;
Publicar seus trabalhos.1112

Desta feita, faz-se necessário ressaltar que o IGF não adota ou cria
quaisquer tratados vinculativos. Em suas reuniões são discutidos marcos regulatórios,
riscos potenciais, tendências globais, bem como práticas que foram adotadas outrora, ou
que estejam em curso, revelando os pontos positivos e negativos. Além disso, também é
feita a análise dos impactos dos tratados, das recomendações e de outros documentos
adotados em diversas convenções locais deste órgão13. À vista disso, é importante
ressaltar que, para manter a efetiva paridade na discussão e construção, não é permitido
portar logotipos comerciais, bandeiras, banners ou publicações impressas, nas principais
salas de reunião.

11

About

the

IGF:

Internet

Governance

Forum.

Disponível

em:

<https://www.intgovforum.org/multilingual/tags/about> Acesso em: 09 mar. 2017.
12
13

Tradução Livre
Internet Governance Forum: The Global Multistakeholder Forum for Dialogue on Internet

Governance Issues. Disponível em: <http://intgovforum.org/cms/2014/IGFBrochure.pdf> Acesso em: 09
mar. 2017.
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3“PORNOGRAFIA

DE

VINGANÇA”

NO

MEIO

CIBERNÉTICO:

MECANISMOS PARA COMBATE E RECUPERAÇÃO DA VÍTIMA
O sistema global de rede de computadores interligados, denominado internet,
permite o compartilhamento de recursos, transferência de dados, acesso a informações,
e outras incalculáveis utilidades de alcance universal. O advento e a propagação desse
sistema provocaram diversas mudanças nos hábitos sociais, trazendo vários benefícios e
comodidades no cotidiano dos usuários. Além disso, esses fatores causaram grande
impacto nas relações interpessoais por meio da difusão do uso das redes sociais.
Apesar de todas as facilidades propiciadas pela internet, o anonimato
proporcionado por ela favoreceu o surgimento de infrações praticadas mediante o uso de
computadores – dispositivos informáticos, em geral –, chamados então de crimes
virtuais ou cibernéticos14. Ao lado do já referido anonimato está à ausência de legislação
específica em inúmeros países para tratar dos delitos quando praticados nesses espaços.
É justamente a soma desses fatores que torna a internet um terreno fértil para a
ocorrência da cibercriminalidade15.
Esses crimes cometidos no ciberespaço estão se tornando cada vez mais comuns
e, nesse contexto, surgiu a Pornografia Não Consensual, comumente chamada de
Pornografia de Vingança, definida por Buzzi no seguinte trecho:
O termo, tradução da expressão em inglês ‘revengeporn’, nomeia o ato de
disseminar, sobretudo na internet, fotos e/ou vídeos privados de uma pessoa,
sem a sua autorização, contendo cenas de nudez ou sexo, com o objetivo de
expô-la através da rápida divulgação do conteúdo, e assim causar estragos
sociais e emocionais na vida da vítima. (BUZZI, 2015, p.29).

O conteúdo audiovisual, da também chamada “Pornografia de Revanche” ou
“Vingança Pornô”, pode ser obtido com ou sem o conhecimento da vítima. Porém, na
grande maioria das vezes, o material é produzido em conjunto entre o agressor e o

14

MOTA, Bruna Germana Nunes. PORNOGRAFIA DE VINGANÇA EM REDES SOCIAIS:

PERSPECTIVAS DE JOVENS VITIMADAS E AS PRÁTICAS EDUCATIVAS DIGITAIS. 2015. 111
f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Curso de Mestrado Acadêmico em Educação da FACED,
Universidade

Federal

do

Ceara,

Fortaleza,

2015.

Disponível

em:

<http://www.repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/11358/1/2015_dis_bgnmota.pdf>. Acesso em: 11 nov.
2016.
15

A palavra faz referência à criminalidade quando cometida com recurso às novas tecnologias de

informação e de comunicação, mais especificamente no universo cibernético e redes de comunicação.
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ofendido com o consentimento deste. É necessário destacar, entretanto, que somente a
produção é comumente consensual, enquanto a divulgação é realizada como forma de
vingança, expondo a intimidade e a privacidade da vítima com o intuito de provocar-lhe
danos psicológicos, muitas vezes irreparáveis16.
A problemática discutida é, sem dúvida, recente, uma vez que surgiu na Era da
Conexão e em sua decorrência. Entretanto, a Pornografia de Vingança, por suas
particularidades que serão posteriormente analisadas, traz reflexões acerca de questões
sempre latentes na sociedade, mas que continuam sendo atuais, como as disparidades de
gênero, o conceito de violência e a sexualidade. Diante do aumento na ocorrência da
Pornografia de Vingança, e frente às consequências nefastas dessa prática, o debate a
respeito das formas de prevenção, da controversa criminalização, do adequado
tratamento às vítimas, da segurança dos dados, do papel das instituições, entre outros,
torna-se fundamental na Era da Conexão.

4 O CIBERESPAÇO
Em 1969, no auge da guerra fria, foi criada nos Estados Unidos a Arpanet, a
primeira rede de computadores, com a função de interligar laboratórios de pesquisa.
Essa redepertencia ao Departamento de Defesa norte-americano e servia para garantir a
comunicação entre militares e cientistas mesmo em situações de bombardeio. Em 1982,
a Arpanet passou a ser utilizada também pelos acadêmicos, expandindo-se
posteriormente para outros países.
Foi nesse contexto que esse sistema passou a ser chamado do que conhecemos
hoje por Internet, mas somente em 1987 houve a sua liberação para uso comercial.
Dessa forma, no ano de 1992, as empresas provedoras de acesso à internet surgiram,
fazendo com que a rede de computadores interligados passasse a fornecer informação
para todos os seus usuários dos mais diversos países17.

16

LELIS,

Acácia

Gardênia

Santos;

CAVALCANTE,

Vivianne

Albuquerque

Pereira.

PORNOGRAFIA DE VINGANÇA: UMA ANÁLISE SOBRE A VIOLÊNCIA DE GÊNERO,
ATRAVÉS DAS MÍDIAS SOCIAIS. Gêneros, Feminismo, Poderes e Políticas Públicas:
Investigações Contemporâneas, Campina Grande, v. 21, n. 04, p.1190-1200, 15 set. 2016. Disponível
em: <http://editorarealize.com.br/revistas/ebook_redor/trabalhos/gt04.pdf>. Acesso em: 03 mar. 2017.
17

Internet foi criada em 1969 com o nome de “Arpanet” nos EUA. Disponível em:

<http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u34809.shtml>. Acesso em: 10 mar. 2017.
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A partir de então, houve uma grande dinamização nos fluxos informacionais em
todo o mundo, o que deu origem a chamada Era da Informação18. Esse período é, então,
caracterizado pelos avanços tecnológicos frutos da Terceira Revolução Industrial, que
deu origem ao ciberespaço.
O termo ciberespaço, por sua vez, apesar de ser fruto da Terceira Revolução
Industrial, surge antes mesmo do advento da Internet propriamente dita. Ele engloba
toda a estrutura ligada à rede de comunicação, desde as informações, passando pela
própria Internet e alcançando, até mesmo, os seres humanos. Nesse diapasão, o
ciberespaço representa todo o conjunto de rede de computadores19, que vive
constantemente em movimento, podendo também ser entendido como um espaço de
troca de informações na cultura contemporânea20. Assim, a Internet pode ser
interpretada então como um dos componentes desse meio.

4.1 O PAPEL DA INTERNET NA VIDA DAS PESSOAS
No ano 2000, apenas 400 milhões de pessoas tinham acesso à internet, mas, de
acordo com o estudo feito pela União Internacional de Telecomunicações (UIT), um
órgão vinculado à Organização das Nações Unidas, esse número aumentou
substancialmente, sendo, no ano de 2015, de 3,2 bilhões de usuários21.
Como se pode perceber, tanto o ciberespaço, como a Internet, são criações novas
que em pouco tempo proporcionaram mudanças significativas na vida das pessoas e da
sociedade internacional como um todo.
No âmbito internacional, a Internet, por ser o meio de comunicação mais rápido,
facilitou ainda mais o processo de globalização. Isso ocorreu, pois, como esse
instrumento permite que pessoas de países e até mesmo de continentes diferentes se

18

Era da Informação. Disponível em: <http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/era-

informacao.htm>. Acesso em: 10 mar. 2017.
19

NICOLAU, Aldemir. O que é ciberespaço? Web artigos, 2009. Disponível em:

<http://www.webartigos.com/artigos/o-que-e-ciberespaco/22537/>. Acesso em: 10 mar. 2017.
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comuniquem, as fronteiras políticas que separavam os diferentes povos deixaram de
existir, de certa forma, transformando o mundo, cada vez mais, em uma grande aldeia
global22.
Nesse sentido, o ciberespaço não só facilitou as relações sociais, intensificando a
vinculação entre as diversas nações, como também permitiu que o fluxo econômico e as
relações políticas aumentassem. As pessoas das mais diferentes culturas passaram então
a interagir e, com isso, trocar ideais, criando uma realidade alternativa comum dentro do
mundo virtual. É esse comportamento dos seres humanos dentro da comunidade virtual
que representa, atualmente, a essência da cibercultura23. Isso significa que, conforme a
sociedade internacional se modifica, o ciberespaço também se altera, e o inverso ocorre
da mesma forma. Se o ciberespaço permite que ocorra um aumento de velocidade nas
correlações, por exemplo, a sociedade também acelera o seu ritmo.
As redes sociais, hodiernamente, são um dos meios que mais atraem os usuários
para as diversas atividades, sejam elas de lazer, de negócios ou de pesquisa. Tal fator se
torna bastante perceptível na pesquisa Digital in, realizada no ano de 2016 pela We Are
Social24. Esse estudo averiguou, por exemplo, que os brasileiros estão no topo do
ranking de tempo gasto na internet, e em segundo lugar no de tempo gasto nas redes
sociais, perdendo apenas para os filipinos. A pesquisa informa que estes gastavam em
média 3,7 horas do dia acessando as redes sociais, enquanto aqueles as utilizavam por
3,3 horas no decorrer do dia. Outro fator relevante encontrado pelo estudo é que 31%
das pessoas do mundo usufruíam das mídias sociais, totalizando aproximadamente 2,31
bilhões de pessoas25.
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Constata-se, dessa forma, com a Digital In e com o estudo realizado pela UIT
que a internet, e mais especificamente as redes sociais, compõem um papel fundamental
na vida pessoal dos seres humanos, fazendo surgir uma nova dimensão de suas
existências: a dimensão virtual.
As redes sociais são utilizadas atualmente para a organização política em prol de
um benefício comum, que foi o que ocorreu, por exemplo, na formação da Primavera
Árabe26. Elas servem também como um recurso de Network, pois possibilitam a
distribuição de currículos, o aumento da rede de contatos profissionais, etc. Podem,
ainda, serem usadas como fonte de informação em tempo real, devido à rapidez de
acesso às notícias, permitindo, além disso, a escolha das fontes desses conhecimentos.
São vistas também como uma forma de lazer, devido aos vídeos, imagens e mensagens
postadas pelas pessoas, que permitem uma maior distração dos usuários.
Ademais, um dos seus atributos mais importantes é a facilidade de interação
entre os seres, o que acaba por sanar, de certa forma, a carência por atenção intrínseca
aos humanos27. As pessoas passam, muitas vezes, a viver dentro de uma esfera virtual,
depositando nesse universo todas as suas expectativas e realidades28.
Acontece que esse meio não traz apenas pontos positivos, ele é também uma
porta de entrada para a ocorrência de diversos delitos realizados no âmbito virtual,
conhecidos como cibercrimes. Além disso, outros atos também praticados nesse
universo não são sequer passíveis de sanção em muitos ordenamentos jurídicos. Dessa
forma, fatores que ocorrem dentro do ciberespaço, tidos como “não tão graves” por
muitos governos, como a pornografia de vingança, por exemplo, acabam por ter
consequências devastadoras nas vidas das vítimas, o que se intensifica ainda mais para
aquelas que depositaram tanta confiança no ciberespaço.
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4.2 OS CIBERCRIMES
A Internet é composta de pequenas redes locais, juntamente a redes estaduais e
ainda a grandes redes nacionais, responsáveis por conectar computadores de diversas
organizações ao redor do mundo. Por essa razão, a Internet é conhecida como “a rede
das redes” e, à vista disso, não tem um dono ou uma empresa destinada à sua gerência29.
Existe apenas a Internet Society30, que é uma instituição composta por integrantes
voluntários que trabalham em prol do estabelecimento de um controle mínimo para
manter a Internet em funcionamento, mas que não detém nenhum papel sancionador.
Esse meio surge como uma nova liberdade, uma liberdade mundial sem controle,
que dificulta o domínio do governo e do corporativismo perante as comunicações31.
Nesse diapasão, essa libertação proporcionou às pessoas a autonomia para realização
das atividades mais diversas possíveis.
Muitos, por se sentirem seguros nesse universo, postam fotos e informações que
revelam fatos importantes de suas vidas, que podem colocá-los em perigo, como, por
exemplo, a sua atual localização, onde estudam e/ou trabalham, dentre diversas outras.
Acontece que tais dados podem ser observados por pessoas mal intencionadas32.
Tal fator ocorre, pois, como na internet não dá pra prever quem está realmente
por trás dos dispositivos, algumas pessoas se aproveitam do anonimato para se passarem
por outras, conseguindo se aproximar da vítima e, em muitos casos, cometer ações
criminosas dentro do universo virtual, os cibercrimes33. São exemplos: pedofilia,
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lavagem de dinheiro, roubo, ciberterrorismo, invasão de privacidade, perseguição
virtual, assédio online34, dentre diversos outros.
Devido ao fato supramencionado de que a Internet é “a rede das redes”, pois está
interligada com todas as demais, qualquer informação, nela veiculada, é disseminada
quase que instantaneamente e em escala global. O alcance dessa informação é
praticamente infinito e, por isso, é preciso levar em consideração que tudo o que é
exposto na Internet é, de certo modo, tido como público, e que as informações não
podem ser excluídas por inteiro nunca. Até mesmo aqueles perfis que são desativados se
mantêm arquivados e, por isso, as pessoas nunca mais têm o controle de determinada
informação depois de exposta na rede35.
O problema maior, no entanto, ocorre quando essas informações íntimas são
propagadas de forma não consensual, expondo a pessoa a toda essa situação sem o seu
consentimento.

5 A PORNOGRAFIA DE VINGANÇA
Antes de falar sobre pornografia de revanche (revengepornem inglês),faz-se
imprescindível tratar acerca da pornografia em geral. Esta tem sua origem na expressão
grega pornographos (escrita sobre prostitutas), a qual se referia aos costumes, à
descrição do cotidiano e dos hábitos das prostitutas e de suas relações com os clientes
(MORAES; LAPEIZ, 1984, p. 109). Atualmente, de forma simples, costuma-se
entender a pornografia como o conteúdo que reproduz, por meio de qualquer formato,
relações sexuais ou ações com a mesma conotação, com o intuito de provocar o
interesse libidinoso do consumidor – leitor, espectador – em questão. Leandro Ricardo
Lopes36, por sua vez, analisa como um empreendimento humano, com fins lucrativos,
que produz material com o objetivo de explorar a sexualidade de um público
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consumidor, e ainda considera a possibilidade de tal conteúdo ser fabricado mediante
exploração sexual37.
Em contrapartida, existem compreensões que verificam uma clara associação
entre violência e dominação na pornografia. Nesse sentido, faz-se necessário trazer à
discussão o pensamento da advogada CatharineMackinnon38 e da escritora Andrea
Dworkin39, qual seja o entendimento de que a pornografia representa um sistema de
subordinação sexual feminina em relação ao homem, concebendo o “pornô” como um
atentado aos direitos das mulheres40. Andrea também entendia que a valorização da
mulher na pornografia possuía caráter secundário, e que a degradação feminina existia
para pôr em prática e celebrar o poder masculino41.
Diante das abordagens tecidas, é possível conceber a pornografia como um
fenômeno de múltiplos fatores, fabricado e reproduzido com bases histórico-sociais que
se amparam na própria conjuntura da sociedade. Pelo poder que tem, é capaz de gerar
diversos efeitos, como por exemplo, a frustração, a instigação à violência, a distorção da
realidade, a fomentação do tráfico de pessoas, a propagação de valores sexistas,
machistas, entre outros.
Uma vez feita essa elucidação, convém abordar a temática Pornografia de
Vingança. Inicialmente, urge pôr em evidência que o referido termo advém da
expressão revengeporn, do inglês, contudo, deve-se atentar que existem termos mais
apropriados para o assunto em questão, uma vez que esta expressão limita a situação à
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questão da vingança, e não da privacidade, como deve ser enxergada, conforme exposto
no seguinte excerto:
O termo importado do inglês talvez não seja o mais adequado para tratar do
tema, pois induz a uma ideia ilusória e errônea sobre o problema, sugerindo
que o mesmo se reduz tão somente quando alguém próximo da vítima publica
fotos suas íntimas por motivo de vingança ou rancores domésticos. (BEDIN;
SANDER, 2015, p. 47)

Embora o sentimento de revanche seja motivo presente em grande parte dos
casos, nos quais quem distribui o material sexual é um ex-parceiro da vítima, é preciso
estabelecer que existem motivos variados, os quais podem levar à disseminação do
conteúdo íntimo por pessoas que sequer têm conhecimento da identidade da vítima,
quais sejam: a irresponsabilidade, o entretenimento, o desejo de notoriedade, entre
outros. A professora de Direito da Miami Schoolof Law e diretora de Políticas Públicas
Legislativas Tecnológicas da Cyber Civil RightsSociety, Mary Anne Franks, endossa
esse posicionamento e argumenta que o termo mais adequado seria Pornografia Não
Consensual42.
Superados tais esclarecimentos, a autora do livro “Pornografia de Vingança:
Contexto histórico-social e abordagem no direito brasileiro”,Vitória de Macedo Buzzi,
traz uma definição mencionada anteriormente:
O termo “pornografia de vingança”, tradução da expressão em inglês
“revengeporn”, é usado para nomear a divulgação, sobretudo na internet, de
fotos, vídeos, áudios, montagens, em suma, qualquer material sexualmente
gráfico, íntimo e privado de uma pessoa, sem a sua autorização 43.

Frente ao que foi discutido, torna-se coerente descrever alguns dos motivos que
levam à ocorrência da Pornografia Não Consensual. Um deles é o fato de a juventude de
hoje ter se desenvolvido com grande liberdade e facilidade de conexão à internet, sem a
orientação adequada. Em outras palavras, a geração atual de jovens, além de ser mais
tecnológica, também está mais habituada a expor suas vidas, seus corpos, e suas
intimidades perante as redes sociais.
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Soma-se a isso a insuficiente educação sexual que é levada às crianças e
adolescentes, bem como o ambiente de competitividade, que se exprime quando alguém
que foi “deixado” pelo outro, sente a necessidade de se afirmar. Acerca disso, o
psicólogo e terapeuta sexual Paulo Tessarioli, afirma: “Poder negociar a intimidade de
alguém é como ter um pequeno poder. Normalmente, pessoas que acuam (...), têm
sérios problemas de autoestima ou não sabem lidar com perdas44”.
Diante disso, outros fatores também devem ser considerados para a compreensão
dos motivos que dão sustentação a essa violência. Como previamente já foi discutido, o
machismo e o culto à pornografia são capazes de produzir variadas consequências
gravosas, como o estímulo à agressividade, a sensação de domínio do homem em
relação à mulher, ao seu corpo e sua sexualidade, e o pensamento de que o corpo
feminino serviria tão somente como instrumento a serviço do prazer masculino. Juliana
de Faria, criadora da ONG Think Olga, organização que se dedica ao empoderamento
feminino, explica cuidadosamente essas questões:
Primeiro, porque o corpo da mulher é hiperssexualizado, não é visto só como
um corpo, e sim como uma ferramenta sexual. Segundo, porque a mulher
sempre foi entendida como um ser que deve ficar no ambiente privado. A
partir do momento em que ela cai na internet, precisa ser punida ou se sentir
envergonhada. É uma forma de colocá-la no lugar dela45.

Dessa forma, torna-se inequívoco considerar as referidas circunstâncias quando
se trata das razões motivadoras para a prática da Pornografia Não Consensual. A partir
das reflexões realizadas, a condição de ser mulher também deve, portanto, ser entendida
como fator crucial para a ocorrência de tal violação.
5.1 VÍTIMAS
Ante o exposto, não é surpreendente concluir que o gênero mais afetado pela
divulgação de material íntimo sem consentimento é o feminino. Os dados são da
Safernet, ONG que oferece suporte contra crimes e violações dos Direitos Humanos na
internet, e revelam que 81% das pessoas que recorreram à organização para relatar tal
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violação são mulheres46. Outra apuração, feita pela Organização das Nações Unidas,
além de coincidir com o resultado obtido pela supracitada ONG, ainda agravou o
cenário, uma vez que verificou números ainda mais expressivos ao estimar que 95% de
todos os comportamentos agressivos e difamadores online tenham as mulheres como
alvo47.
Ainda nessa linha reflexiva, outro indicador que assusta é a faixa etária das
vítimas: segundo dados de 2014 da SaferNet, 1 em cada 4 vítimas tinham entre 12 e 17
anos. Esse indicador pode ser compreendido por diversos fatores, entre os quais está a
descoberta da sexualidade dos adolescentes, a necessidade de se autoafirmar por parte
do agressor, bem como a falta de compreensão das dimensões das consequências
oriundas dos seus atos na internet, etc.
Embora seja possível aferir, sem maiores esforços, uma configuração padrão
entre aqueles que têm sua privacidade exposta de forma desconsentida, não se pode
ignorar o restante das vítimas: os homens. Ainda que as consequências e os impactos
sociais sejam bastante divergentes em relação às mulheres, seria irresponsável ignorar
essa situação fática. Essa questão referente às diferenças será melhor abordada
posteriormente no tópico 6.
Outrossim,
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&SocietyResearchInstituteandthe Center for InnovativePublic Health Research
(CiPHR), o qual revela que a população americana LGBT também representa uma
parcela vulnerável a esse tipo de violação. De acordo com a pesquisa, 15% das pessoas
LGBT afirmaram já terem recebido ameaça de divulgação de material íntimo e 7% teve
suas imagens íntimas publicadas48.
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Cumpre concluir, dessa maneira, que a constituição característica da
Pornografia Não Consensual não possui rosto, classe social, etnia, ou região. O que
ocorre, na grande parte dos casos, é a reiteração do gênero. Os indicadores supracitados
sinalizam, portanto, que a mulher é a que mais sofre com esse tipo de violação à
privacidade. Devem-se questionar, então, as razões pelas quais a sexualidade feminina é
utilizada como ataque à própria mulher e motivo para humilhação e culpabilização.
Sobre isso, GrazielleOcáriz, defensora pública e coordenadora do Núcleo Institucional
de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres (Nudem), conclui:
Foi construída nessa sociedade patriarcal, uma imagem de como se fosse
errado as mulheres terem suas vidas atribuídas a questões sexuais, ao
contrário dos homens, que se orgulham. As mulheres não tem esse direito de
mandar 'nudes'. Isso é fruto de uma sociedade machista que não permite de
jeito nenhum direitos iguais entre homens e mulheres 49.

A fim de problematizar a incidência repetitiva do gênero feminino como vítima
nessa relação, faz-se necessário refletir acerca das condições sociais da mulher que
ainda estruturam a sociedade hodiernamente.

5.1.1 UMA QUESTÃO DE GÊNERO?
Em 2014 foi divulgado um press release50pela SaferNet Brasil, uma associação
civil de direito privado, que atua nacionalmente e não possui fins lucrativos, nem
vinculação política ou religiosa, e investiga, junto aos Ministérios Públicos Estaduais e
Federais, a prática de crimes e violações aos Direitos Humanos na Internet. Nesse
boletim de imprensa foram divulgados os indicadores dos atendimentos relacionados à
Pornografia de Vingança realizados pelo Helpline Brasil, um canal online e gratuito que
presta auxílio e orienta as vítimas de várias modalidades de violência online51.
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Dentre esses indicadores, é necessário analisar o perfil das pessoas que entraram
em contato com o serviço oferecido pelo Helpline Brasil: entre janeiro de 2012 e junho
de 2014, mais de 77% das vítimas foram mulheres, e cerca de 88% delas tinham entre
13 e 25 anos. A observação crítica desses dados permite considerar a Pornografia de
Vingança uma forma de violência de gênero, uma vez que a as vítimas são, em sua
grande maioria, jovens mulheres.
Dessa forma, a problemática pode e deve ser encarada como uma questão de
gênero, pois é produto da construção histórica de uma cultura essencialmente
patriarcal52, pautada nas relações de dominação e subordinação entre masculino e
feminino. Constitui, assim como em outras formas de violência contra a mulher –
estupro, violência doméstica, perseguições pessoais –, uma violação aos parâmetros
legais e sociais para a promoção da igualdade de gênero, e, nessa modalidade, em um
novo terreno: o meio cibernético53.
Nesse novo ambiente de hostilidades contra a mulher, há uma espécie de
releitura de antigas formas de violência de gênero. Décadas atrás, o “macho”, quando
desafiado, rejeitado ou inconformado, fazia uso da violência física para se autoafirmar.
Hoje, além da violência física, ele utiliza o fácil acesso à internet, a possibilidade do
anonimato e a velocidade da divulgação de informações para reagir com a violência
simbólica ao expor cenas íntimas da mulher a um número indeterminado de pessoas54.
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6 CONSEQUÊNCIAS
A Pornografia de Vingança, ou Pornografia Não Consensual (PNC), pode ser
caracterizada como um subtipo de cyberbullying, além de uma forma de assédio sexual
que usualmente é utilizada como forma de humilhar um indivíduo e denegrir a sua
imagem de maneira permanente, haja vista a grande dificuldade de remoção total do
conteúdo uma vez que ele é postado na internet. Segundo Rose Leonel, criadora da
ONG Marias da Internet: “O que difere a pornografia de vingança dos outros crimes é a
continuidade. É como se a pessoa te desse uma facada e ficasse lá, remoendo, e a
cicatriz nunca se fechasse”55. Dessa forma, percebe-se que as consequências deste tipo
de crime para a vida de um indivíduo são imensuráveis, e variam de caso a caso.
Na maioria das vezes, o material é postado online como forma de retaliação pelo
término de um relacionamento, ou como forma de coerção. De acordo com uma
pesquisa realizada pela Cyber Civil RightsIniciative (CCRI) no ano de 2013, 57% das
vítimas de pornografia não consensual tiveram suas fotos postadas por ex-namorados, e
23% afirmaram que as fotos foram postadas por ex-amigos56. A quebra da confiança
envolvida em tal exposição não autorizada traz sérias consequências para as relações
futuras das vítimas. Entrevistas conduzidas com 18 vítimas da PNC evidenciam que
quase todas elas sofrem com problemas de confiança decorrentes de tal exposição57.
Um dos fatores mais agravantes desta violação é a quantidade de informações
relacionadas ao indivíduo que são postadas na internet sem a sua autorização. Não raro,
dados como: nome completo, endereço, links para redes sociais, telefone celular, dentre
outros, são postados em conjunto com o conteúdo pornográfico, expondo de maneira
ainda mais significativa o indivíduo e levando-o, em certos casos, a trocar de nome,
endereço e até mesmo a apagar todas suas redes sociais. Além disso, tal exposição abre
uma brecha para que a violência, antes restrita ao meio virtual, transfira-se para o meio
físico.
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Reiteradamente, as agressões cometidas contra a vítima da PNC não se
restringem ao mundo virtual. Além das claras consequências psíquicas, trabalhistas,
familiares e de convívio social, 30% daqueles que sofreram com esse tipo de
cyberbullying relatam que foram perseguidos fora da Internet, pessoalmente ou por
telefone, graças às informações que foram publicadas na rede58. Esta invasão de
realidade recorrente dificulta a execução das atividades rotineiras das vítimas, levando
muitas a não quererem sair de casa sozinhas, com medo de sofrerem quaisquer
agressões.
Ademais, as consequências psicológicas são inúmeras, a exemplo de: baixa
autoestima, depressão, anorexia nervosa, ataques de pânico, Transtorno do Estresse PósTraumático (TEPT) e ansiedade. É relatado que sintomas emocionais significativos e de
ansiedade crescente acometem mais do que 80% das vítimas da PNC59,

60

. Tais

síndromes afetam de maneira significativa a vida profissional, social e familiar daqueles
que sofrem com essa exposição, graças à ocorrência de flashbacks61 e pesadelos, além
de dificuldade de concentração em tarefas diárias e comportamento de evitação.
Todavia, mesmo diante de tamanhos danos psíquicos, a busca por ajuda ainda é escassa,
haja vista a procura de apenas 42% das vítimas por quaisquer mecanismos de apoio
psicológico62.
Outrossim, os danos decorrentes da PNC não são meramente psíquicos,
transbordando também para a área profissional. Cerca de 54% das vítimas relatam
dificuldade para se concentrar no trabalho, 39% sentem que o evento afetou de maneira
direta o seu avanço profissional e networking, 8% pedem demissão e 6% são
demitidas63.
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Tais dificuldades para se manter no trabalho decorrem da frequente aversão dos
colegas de trabalho frente àqueles que tiveram suas fotos divulgadas na internet.
Quando levamos em conta que, em casos de vítimas mais adultas, as fotos são
repassadas para todos aqueles pertencentes ao seu meio profissional, percebemos o quão
dificultado torna-se o convívio com colegas, antes amistosos, que agora repudiam,
chacoteiam e difamam a vítima.
Além disso, graças à quantidade de informações que normalmente acompanha a
divulgação das fotos, e a facilidade com a qual tais informações podem ser facilmente
acessadas novamente, as vítimas não apenas perdem seus atuais empregos, como
também enfrentam grandiosas dificuldades para se reinserirem no mercado de trabalho.
Não é rara a realização, por parte das empresas, de extensivas buscas na vida pessoal
daqueles que buscam um emprego, com o intuito de utilizar as informações encontradas
para filtrar os candidatos.
Um

estudo

comissionado

pela

Microsoft,

em

2009,

revelou

que

aproximadamente 80% dos empregadores utilizam mecanismos de busca para coletar
informações sobre os candidatos. Ademais, em cerca de 70% dos casos estes são
rejeitados graças aos dados que são encontrados64. Isso se deve ao receio de que tais
informações tenham um impacto negativo na imagem da empresa contratante.
No que tange ao âmbito familiar, os malefícios são diversos. A título de
exemplo, 54% das vítimas têm medo que seus filhos encontrem suas fotos íntimas
online. A estudante Monica Pimentel, que foi vítima da pornografia não consensual
quando tinha 16 anos de idade, hoje, aos 18 anos e mãe, sofreu com essa realidade
durante a sua gravidez, quando chegou a ouvir do seu ex-namorado e pai do seu filho:
“Qual vai ser a visão do seu filho em relação a isso (fotos e vídeos íntimos na Internet)?
Você não se preocupa?”65.
Ademais, casos de agressão e abandono de jovens vítimas da PNC por parte dos
pais não são incomuns. A jovem Saori Teixeira, que na época do ocorrido tinha 12 anos,
foi uma delas, tendo retratos íntimos seus colados na parede da escola na qual estudava,
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em Recife, afirma: "Fui expulsa e apanhei muito dos meus pais, que são religiosos"66.
Esta triste realidade ilustra apenas mais uma das dificuldades experimentadas pelos
vitimados, que, além de terem graves problemas sociais, por vezes acabam sofrendo até
mesmo no âmbito familiar, tornando esta realidade ainda mais difícil de tolerar.
Devido ao grande índice de recorrência da aparição das fotos online, muitas das
vítimas têm medo que isso afete seus relacionamentos por um longo período de tempo.
De acordo com pesquisa feita pelo CCRI, 13% dos entrevistados afirmam que seus
relacionamentos chegaram ao fim por eles terem sido vítimas da Pornografia de
Vingança, ao passo que 40% têm medo de perder um parceiro caso eles venham a
descobrir a existência de tais fotos67.
Uma grande parcela da população afetada por tal cibercrime é a dos jovens,
como revela pesquisa realizada pela BBC na qual, dentre 1160 incidentes reportados,
cerca de 30% envolvia menores de 19 anos, até mesmo crianças com 11 anos de idade68.
O problema é ainda maior quando estamos tratando de indivíduos tão jovens, pois,
estando eles em estado de formação, os agravos decorrentes da pornografia não
consensual podem atingi-los de maneira muito mais grave e permanente, transformando
por completo suas vidas.
O fato de muitas das vítimas ainda estarem em idade escolar é um fator
agravante, já que as fotos e vídeos são, em sua ampla maioria, divulgados por colegas
da escola e utilizados como forma de praticar o bullying com a vítima, removendo-a
totalmente do seu convívio social graças à execração por parte dos seus colegas. De
acordo com levantamento realizado pelo CCRI, 38% dos entrevistados relatam total
degradação do seu relacionamento com os colegas após o incidente, enquanto 34%
afirmam serem vítimas de constantes provocações69.
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Esta realidade, além de alterar de maneira grave o processo normal de
crescimento de qualquer jovem, ocasiona a saída de muitos destes da escola de maneira
temporária ou até mesmo permanente, graças à ampla divulgação deste material. Saori
Teixeira, ao rememorar os acontecimentos subsequentes a sua exposição, diz: “Fui
obrigada a parar de estudar por uns dois anos. Não saía, não fazia nada a não ser viver
trancada em casa.” Esse depoimento demonstra de maneira clara a gravidade da ofensa
cometida, ofensa esta que pode vir a privar a vítima não apenas do convívio social, mas
também da oportunidade de um aprendizado e futuro dignos.
O desfecho mais grave da Pornografia Não Consensual – e que por isso merece
ser tratado de maneira separada – é o suicídio. Após as vítimas terem toda sua realidade
alterada e verem-se diante de um quadro recorrente, grave, e aparentemente insolúvel,
muitas delas desesperam-se, e desenvolvem a errônea crença que a única maneira de
escapar desta problemática é tirar a própria vida. De fato, 51% delas já pensaram em se
matar, e muitas delas o fizeram.
De certa maneira, são recorrentes os pensamentos de culpa, mesmo quando elas
próprias eram as vítimas de tão horrenda difamação. Júlia Rebeca, estudante de 17 anos
do Piauí, por exemplo, suicidou-se enrolada com o fio da chapinha após ter um vídeo no
qual realizava sexo com duas outras pessoas divulgado na Internet. E, para se despedir
da família, utilizou-se de mensagens em redes sociais como Instagram e Twitter. Em
uma das mensagens, ela afirmou: “Eu te amo, desculpa eu n ser a filha perfeita mas eu
tentei… desculpa desculpa eu te amo muito mãezinha.. desculpa desculpa…!! Guarda
esse dia 10.11.13”70.

7 O PAPEL DAS INSTITUIÇÕES NA PROTEÇÃO DA VÍTIMA E PUNIÇÃO
DO AGRESSOR
Ao tratarmos da pornografia de vingança, é comum que encontremos na
população feminina a maior parte das vítimas, como já demonstrado. Todavia, se
partirmos da premissa de que tal violência também pode ser descrita como uma
violência de gênero, encontramos neste ponto um fator primordial de discussão: a
responsabilidade – ou responsabilização – do indivíduo praticante da violência, e dos
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meios de recuperação da vítima a quem a violência foi dirigida. É comum o
esquecimento, entretanto, da responsabilidade dos Estados para com a punição e
prevenção de tal prática, enquanto instituição detentora do deverdeproteger a sua
população.
Nesse sentido, faz-se inescusável a discussão do grau de responsabilidade de tais
Estados, bem como o das instituições privadas que servem como instrumento meio de
propagação ou divulgação desse tipo de pornografia.

7.1 DO DEVER DE PROTEGERGOVERNAMENTAL
Inicialmente, é salutar elucidar o significado por trás da expressão dever de
proteger a que se atribuiu ao Estado. O Ex-Secretário Geral da Organização das Nações
Unidas (ONU), Ban Ki-moon, atribui ao Estado uma responsabilidade de proteger
baseada na prevenção, quando nos traz a ideia de que:
“A prevenção pode parecer abstrata, mas é muito concreta e específica. Ela
significa, entre muitas coisas, que os Estados têm de traduzir obrigações e
padrões estabelecidos no direito internacional, notavelmente o direito
internacional humanitário e os direitos humanos, em políticas, programas,
leis e instituições que protejam e capacitem seu povo” 71.

Ao dizer isso, Ban Ki-moon sustenta a tese de que o Estado possui uma
responsabilidade concreta em proteger os seus cidadãos de forma preventiva,
independente do tipo de violência que se esteja em questão.
Dessa forma, ao admitirmos a divulgação da chamada Pornografia de
Vingança como um tipo de violência de gênero – em especial contra as mulheres – se
tem a incidência da responsabilidade do próprio Estado em proteger a vítima, através da
prevenção – seja com medidas de conscientização, seja por meio de programas de
reeducação cultural da população – e de punição ao agressor.
Um exemplo substancial do comprometimento dos Estados para com a
erradicação da violência de gênero contra a mulher é a notória Convenção de Belém do
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Pará72, que dialoga diretamente com a responsabilidade dos Estados do eixo
interamericano em proteger a sua população feminina da violência de gênero.
De forma elucidativa, temos já em seu preâmbulo a reafirmação de que a
violência contra a mulher – seja física, simbólica, psicológica, como já discutimos –
constitui grave crimecontra a humanidade e atinge diretamente a dignidade humana –
e quanto a tal princípio, custa ressaltar a sua importância diante da magnitude da
comunidade internacional. Nesse contexto, demanda-se aos países ainda mais
responsabilidade, na medida em que diversos outros pactos e tratados internacionais
versam sobre a necessidade de proteger o ser humano em sua essência.
A própria convenção considera que “a eliminação da violência contra a mulher é
condição indispensável para seu desenvolvimento individual e social e sua plena e
igualitária participação em todas as esferas de vida”. Dito isto, trazemos o artigo 1º da
mesma convenção, que esclarece que “entender-se-á por violência contra a mulher
qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico,
sexual ou psicológico à mulher”, o que nos faz compreender que o combate à violência
psicológica – ou simbólica – é sim de responsabilidade do Estado, e engloba o dever de
proteger a sua população, não só nesse tipo de violência praticada contra a mulher, mas
contra qualquer cidadão, na medida em que o dever de proteger deve se aplicar em
cima de qualquer indivíduo, seja homem ou mulher, em prol da dignidade da pessoa
humana.
Também podemos encontrar referência à dignidade da pessoa humana na
Declaração Universal dos Direitos Humanos73, logo em seu preâmbulo, que nos traz a
ideia de que o reconhecimento da dignidade da pessoa humana deve ser inerente a todo
ser humano, constituindo “fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo”. Em
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outras palavras, temos que os Estados – ao assinarem a Declaração Universal dos
Direitos Humanos – se comprometeram diretamente com a proteção da dignidade da
pessoa humana, o que na nossa temática traz a ideia de proteção, prevenção e punição
desse tipo de agressão causado pela pornografia de vingança ou Pornografia Não
Consensual.
Além disso, é oportuno ressaltar a imprescindibilidade de se garantir o que
podemos chamar de Direito Fundamental ao Esquecimento, direito inerente à todo
ser humano, independente de quaisquer fatores. Tal direito consiste na garantia de que
ninguém será submetido a constrangimento, transtorno ou sofrimento resultante de
algum fato, verdadeiro ou não, que tenha acontecido em seu passado. Ora, o mesmo se
dá em casos de PNC: nenhuma vítima deve ser constrangida ou ter a sua vida afetada
significativamente por alguma imagem embaraçosa ou desagradável a qual faça parte.
O direito ao esquecimento se difunde cada vez mais no velho continente
também, como podemos encontrar em autores franceses, tal qual Flávia Ortega
apudFilipachiCogedipresse, que nos ensina:
“(...) qualquer pessoa que se tenha envolvido em acontecimentos públicos
pode, com o passar do tempo, reivindicar o direito ao esquecimento; a
lembrança destes acontecimentos e do papel que ela possa ter
desempenhado é ilegítima se não for fundada nas necessidades da história
ou se for de natureza a ferir sua sensibilidade; visto que o direito ao
esquecimento, que se impõe a todos, inclusive aos jornalistas, deve
igualmente beneficiar a todos (...)” 74.

Já em alguns países como os Estados Unidos da América, o Direito ao Esquecimento é
chamado de “therighttobeletalone”, ou “o direito de ser deixado em paz” ou sozinho,
em tradução literal. Que nos retoma a máxima de que ninguém deve ser constrangido ou
sofrer qualquer tipo de transtorno simbólico (ou psicológico) em prol do direito à
informação, ou da globalização e seus artifícios tecnológicos de difusão instantânea de
mídias.
No Brasil, tornou-se emblemático o caso da atriz Carolina Dieckmann, que
colocou em pauta no cenário nacional – e por que não mundial? – a necessidade de
punir o agressor desse tipo de pornografia, e proteger a vítima, garantindo a
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inviolabilidade de sua intimidade no meio cibernético, mas por outro lado, levantando o
questionamento de até que ponto vai a privacidade digital na era globalizada.
A atriz teve seu computador invadido e seus arquivos pessoais – tais como fotos
íntimas – subtraídos e divulgados na Internet, por intermédio das redes sociais, em uma
proporção e rapidez gigantesca. Carolina então, movida pela problemática, lutou pela
causa em prol das demais vítimas desse tipo de violência, o que acabou ocasionando a
chamada “Lei Carolina Dieckmann” – que assim como Maria da Penha75, teve seu nome
agregado a uma lei brasileira de proteção à mulher em casos de violência de gênero.
Conclui-se, então, que não cabe somente ao Estado punir o agressor de tal
violência; cabe também punição ao próprio Estado pela comunidade internacional, na
medida de sua omissão para com as vítimas, para com a violência. O Estado deve se
manter presente durante todo o processo, desde a prevenção, recorrendo a incontáveis
medidas de reeducação e conscientização da população, passando pela punição aos que
desrespeitarem tais determinações, e concentrando seus esforços na recuperação da
vítima,

seja

psicológica,

a

indenizando,

ou

prestando

qualquer

tipo

de

assistência,inerente àquele que tem a responsabilidade de proteger: o próprio Estado.

7.2 DA RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS
Quando se pensa em instituições privadas relacionadas com a chamada
Pornografia de Vingança, logo surgem as mais recorrentes empresas ligadas às redes
sociais: Whatsapp, Facebook e Google – além de sites de pornografia. A grande questão
é: até que ponto existe responsabilidade desses sites para com as publicações ofensivas
e abusivas de seus usuários? Ou seja, nesse caso em específico, há de se falar em dever
de proteger ou de responsabilidade dessas instituições privadas para com seus
usuários? Para com as vítimas desse tipo de violência? A resposta dessa pergunta é sim
e vamos entender o porquê.
A maioria dos Tribunais Superiores ao redor do mundo compreendem que existe
sim responsabilidade concreta dessas empresas na proteção da dignidade humana de
seus usuários, recorrendo no que podemos classificar como um dever de proteger
intrínseco ou genérico. O autor Rafael Peteffi da Silva, professor de Direito Civil da
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Universidade Federal de Santa Catarina – Brasil, compreende que, assim como há uma
responsabilidade objetiva das colunas de notícias internacionais com o conteúdo
postado (jornais, blogs, etc), tal responsabilidade pode e deve ser atribuída às redes
sociais também, como se pode ver no seguinte trecho:
“Entendo que um grande debate crítico deveria ser realizado a esse respeito,
pois tenho dificuldade em admitir que órgãos de imprensa, absolutamente
fundamentais em um Estado Democrático de Direito, com programas ‘ao
vivo’ ou chats em tempo real, respondam pelo risco de não possuírem um
controle editorial, enquanto gigantescas empresas administradoras de redes
sociais não sejam responsáveis pela falta de controle dos conteúdos postados,
nem mesmo para o caso de perfil falso, cuja criação poderia ser facilmente
controlada de maneira mais eficiente”76.

De tal forma que as próprias redes sociais – instituições privadas – ao saberem dessa
notória responsabilidade de proteção aos seus usuários, vêm adotando medidas de
denúncia a esse tipo de violência, como é o caso do Google.
A gigante multinacional norte-americana apresenta, já há algum tempo, um
sistema de denúncia e remoção do conteúdo presente nas redes Google, em que o
usuário que se sentir ofendido ou atingido em sua dignidade por algum conteúdo
disponível em uma de suas redes, pode denunciar e ver o conteúdo removido da
Internet, de acordo com a legislação aplicável em cada país77.
Dessa mesma forma, encontramos tais dispositivos presentes em empresas como
Facebook e Whatsapp – destaque para este último, na medida em que se torna quase
impossível o controle das imagens, vídeos e mensagens que circulam pela rede, devido
à incalculável taxa de tráfego da rede social. Ainda sim, apesar das dificuldades
encontradas por essas empresas, aos poucos se percebe uma tentativa de combate a esse
e inúmeros outros tipos de violência que afetem diretamente a dignidade da pessoa
humana.
No caso do Whatsapp, em específico, o usuário que se sentir atingido por
alguma imagem, vídeo ou mensagem ofensiva compartilhada, pode denunciar o
agressor como spam78, bloqueando o usuário. O grande problema desse sistema é que o
76
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usuário agressor somente estará bloqueado para a vítima, podendo, dessa forma,
continuar livremente repassando mensagens, vídeos e imagens constrangedoras,
configurando o que já conhecemos por Pornografia de Vingança ou Pornografia Não
Consensual.
No Brasil, por exemplo, o aplicativo de mensagens instantâneas vem
enfrentando diversas batalhas judiciais, na medida em que inúmeras mensagens que
percorrem a rede social são alvo de investigações de crimes – cibernéticos ou não. No
ano de 2016, o aplicativo foi bloqueado pelo poder judiciário por 3 vezes,
impossibilitando o acesso dos usuários à rede social, sob justificativa de que a
instituição privada Whatsapp não colaborou com as investigações policiais. Por
conseguinte, demonstra um claro conflito entre a prevenção e punição dos agressores
desse tipo de violência, e a política das empresas que detêm o controle de tais redes.
O Facebook, por sua vez, traz uma opção bem clara de denúncia em casos de
compartilhamento de fotos íntimas sem autorização da vítima. A rede social dialoga
diretamente com a Cyber Civil RightsInitiative79, uma organização internacional e não
governamental de combate ao revengeporn – que busca a criminalização desse tipo de
violência, além da prevenção e proteção à vítima – e elaborou recentemente um passo a
passo do que fazer ao se deparar com essas situações.
Inicialmente, a empresa disponibiliza um sistema de denúncia anônima para as
imagens e vídeos – conteúdo em geral – que violem os Padrões da Comunidade, ou
seja, apresentem nudez, descumprindo alguma legislação específica de algum país, ou
atentem contra a dignidade da pessoa humana.
Além da denúncia ao conteúdo, o Facebook autoriza a denúncia ao próprio perfil
do agressor, em uma tentativa de excluí-lo da rede social. Em seguida, a instituição traz
a sugestão de que a vítima procure uma das Organizações Não Governamentais de
suporte nessas ocasiões: a WithoutMyConsense – uma organização que oferece
conselhos práticos para vítimas de assédio sexual online; a Love IsRespect – que traz
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recursos para adolescentes em relacionamentos abusivos; além da própria Cyber
CivilRightsInitiative – que trabalha especificamente no combate desse tipo de
pornografia ilegal80 e não consensual.
Ademais, a rede social ainda indica que a vítima procure assistência jurídica (um
advogado) em seu país e região, que possa tomar todas as providências legais para punir
o agressor desse tipo de violência, além de aconselhar a vítima – em caso de ser menor
de idade – a procurar um conselheiro psicológico, para iniciar o processo de
recuperação psicológica da vítima. O que demonstra, mais uma vez, um avanço no
sistema de proteção à vítima de pornografia de vingança, que, apesar de todas as
dificuldades e do assunto por vezes esquecido, encontra amparo em algumas
instituições que apresentam medidas alternativas de prevenção, proteção e punição – na
medida de sua responsabilidade – em casos do tipo.

8 CONTRIBUIÇÕES
Felizmente não são apenas governos e grandes instituições privadas que
combatem a Pornografia de Vingança que tem estado em ascensão nos últimos 5 anos.
As vítimas da Pornografia de Vingança podem encontrar cada vez mais suporte para
conseguir superar e lidar com os problemas ocasionados pela exposição da sua
intimidade.Esse suporte, por vezes, é fornecido por organizações sem fins lucrativos,
tais quais:

8.1 SAFERNET
A SaferNet, uma organização de referência mundial no combate a essa prática,
mostra dados alarmantes. O que em 2013 eram apenas 101 pedidos de ajuda, tornaramse 224, sem considerar os casos que não foram contabilizados, como em 2014 dos quais
25% desses pedidos as vítimas tinham entre 12 e 17 anos81.
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em:

Segundo o seu site, em 11 anos de existência, a Central de Denúncias da ONG
pôde realizar 13.268 atendimentos, ajudando pessoas de 26 estados diferentes, sendo
crianças, adolescentes, adultos, pais e educadores. Também recebeu 3.861.701
denúncias de 668.288 páginas em diferentes idiomas, e ainda, realizou 519 atividades de
sensibilização sobre a conscientização do uso online de maneira responsável82.
Atualmente, o site conta com um Hotline83 para denúncias anônimas de qualquer
tipo de violação dos Direitos Humanos da Internet e um Helpline84 que pode ser
contatado por e-mail, chat online ou telefone para ajudas e orientações, a vítima tem
acesso a um psicólogo em total sigilo e anonimato gratuitamente por 4 sessões.
Em sua página no Facebook, a organização apresenta suas atividades mais
recentes e informações úteis para que se possa usar a internet de uma forma mais
segura.

8.2

DIREITOS

CIVIS

CIBERNÉTICOS

–

CYBER

CIVIL

RIGHTS

INITIATIVE(CCRI)
O que surgiu em 2012 como um projeto chamado EndRevengePorn (ERP) para
recolher

assinaturas

e

tentar

criminalizar

a

Pornografia

Não

Consensual(Nonconsensualpornography em inglês), evoluiu para um fórum onde
pessoas podiam, além de acompanhar e apoiar a tramitação da lei contra a PNC,
oferecer ajuda e partilhar histórias com outras vítimas. Atualmente a CCRI é uma
organização não governamental que ajuda milhares de pessoal ao redor do mundo,
lutando contra o abuso online.
No site, as vítimas têm acesso a serviços como suporte emocional e conselhos
técnicos, e a informações sobre como proceder de forma jurídica em caso das mais
variadas formas de abuso online. O Helpline funciona 24 horas, 7 dias por semana para
pessoas que precisem de atendimento urgente. A CCRI também oferece – para os casos
que julguem necessário – atendimento personalizado, permitindo um apoio mais
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direcionado. Nesses casos, a vítima sempre entra em contato com o mesmo
“conselheiro”, para que não seja necessário ficar repetindo sempre a sua história.
A equipe desta ONG se compromete também a ensinar a população sobre a
PNC. Além de divulgar informações sobre o crime nas redes sociais, realiza
apresentações em universidades e conferências, participa de entrevistas, e escreve
artigos para jornais internacionais de grande circulação, como The Guardian, CNN, The
Washington Post, The Atlantic, e o The Huffington Post.
O que a diferencia das demais, é que a CCRI oferece apoio legal às vítimas,
procurando fortalecer e criar leis contra a Pornografia de Vingança. Ela também atua
fornecendo informações de como a população pode cobrar de seus políticos que votem a
favor de tais leis e fazê-los perceber que elas também são importantes, que não é apenas
mais uma ONG. Para oferecer tal suporte jurídico às vítimas, conta com uma equipe de
28 advogados.
Desde a sua criação, mais de 4000 vítimas de abuso online receberam e
continuam a receber apoio85.

8.3 PORNOGRAFIA DE VINGANÇA
Pornografia de Vingança é um trabalho de conclusão de curso de Jornalismo da
Faculdade de Comunicação Social Cásper Líber (São Paulo), publicado em novembro
de 201586. Possui um apanhado de entrevistas com vítimas da prática que dá nome ao
site, informações de como proceder legalmente e sobre quais ações devem ser tomadas
para evitar que isso aconteça.
O site é fruto do trabalho de 3 autoras que procuraram fornecer a maior
quantidade de informações de maneira acessível. É possível encontrar, ainda, o
desenvolvimento histórico da violência, os principais motivos pelos quais ela acontece.
Têm-se acesso também a oito entrevistas com vítimas com diferentes desfechos, às leis
brasileiras e ao processo que deve ser seguido para se tomar alguma atitude em relação
ao ocorrido, bem como aos ensinamentos de como evitar que suas fotos se espalhem
pela Internet de maneira descontrolada.
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Com 589 compartilhamentos no Facebook, o vídeo de boas-vindas ao site:
“Pornografia de Vingança: Na Boca do Povo”, produzido por elas, mostra as reações de
várias pessoas, de diferentes idades e distintos grupos sociais à situação de Pornografia
de Vingança e se elas já receberam ou mandaram “nudes”. Uma das pessoas comenta
que essa exata situação ocorreu em seu trabalho, onde um colega, após o fim do seu
relacionamento, espalhou fotos íntimas da companheira87.

8.4 THINK OLGA
Também produzido por uma jornalista, Think Olga é um projeto criado em abril
de 2013 pela Juliana de Faria.
O site procura o empoderamento e visibilidade feminina, principalmente em
lugares onde não se imagina que mulheres sejam uma parcela relevante. Em uma
constante luta para que a mulheres tenham mais escolhas, o site procura fornecer a
informação necessária para ajuda-las nessas decisões.
O site, que ainda se encontra ativo, oferece contato apenas via e-mail, mas aceita
também contribuições, seja por meio de histórias, artigos ou arte. É possível ainda ter
suas dúvidas sanadas pela Dra. Gisele Truzzi, advogada especialista em Direito Digital.
Um F.A.Q. (Sigla para Perguntas Frequentes em inglês) produzido por ela, orienta
como proceder em casos de pornografia de vingança, ameaças e bullying online88.

8.5 MARIAS DA INTERNET
Marias da Internet é uma ONG que age principalmente nas redes sociais, em
especial por meio da sua página no Facebook, que leva o mesmo nome da organização,
se dedicam à orientação jurídica e ao apoio psicológico às vítimas de Disseminação
Indevida de Material Íntimo.
A ONG possui um site89, entretanto, por ser muito recente, não é tão utilizado
quanto a sua página. Este oferece um meio de contato por e-mail, e algumas
informações sobre artigos e campanhas que seguem a mesma proposta do grupo. Seus
principais destaques são uma publicação com um vídeo sobre o Projeto de Lei Rose
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Leonel (Tramitação - PL 5555-2013) que procura fortalecer a lei Maria da Penha e o
apoio à campanha do Instituto Brasileiro de Direito Eletrônico (IBDE), contra a
Pornografia de Vingança.
Mas é na sua página na rede social Facebook90 que a ONG é realmente ativa,
realizando publicações quase diárias e procurando informar as mulheres sobre os mais
diversos assuntos, como leis e eventos. Por meio dela, quem houver necessidade pode
contatá-las via mensagem ou pelo telefone fornecido.

9CONCLUSÃO
No decorrer no material exposto, foi possível observar aspectos relativos ao
órgão a ser simulado, bem como a importância das relações internacionais e
interpessoais para a temática abordada. Diante disso, foram levantadasdiversas questões
cruciais à temática, que se fazem essenciais durante as discussões entre os
representantes.
Ademais, à vista do que foi explanado, pode-se concluir que a Pornografia Não
Consensual é uma problemática que está direta ou indiretamente inserida na vida de
todos e todas. Dessa forma, essa questão deve ser discutida não apenas no plano interno,
mas principalmente na comunidade internacional, tendo em vista que é um impasse
comum e recorrente entre os mais diversos países, devendo, por isso, estar na pauta de
suas

preocupações.
Portanto, faz-se necessário frisar a importância da elaboração de mecanismos de

combate e recuperação das vítimas de Pornografia Não Consensual, dando destaque
para a perspectiva de gênero e da faixa etária, reforçadas durante o texto, adequando,
assim, a melhor solução ao perfil da vítima. Além disso, é preciso identificar quais são
as melhores formas de prevenção para a Pornografia de Vingança no meio cibernético,
evitando, assim, que essa problemática seja ainda mais recorrente.
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