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Introdução: A cibercultura aguçou e potencializou a vontade de ver e ser-visto,
desmoronando os limites da intimidade. A extimidade virtual surge do fenômeno do
ver, ser-visto e, principalmente, do ver-sem-ser-visto. Na perspectiva da filosofia
existencial de Sartre o olhar do outro nos remete a nós mesmo. Isto é, o ciberespaço
possibilita o experimento de olhar e não ser visto por meio das redes sociais. Nesse
contexto da premente necessidade de exposição do ser é que se pretende verificar a
violência simbólica contra a mulher em acórdão do Tribunal Mineiro que trata de
pornografia de vingança. Objetivo: Buscar desvelar as violências simbólicas
perpetradas em face da mulher no julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais no
caso de divulgação não consentida de imagem íntima. Metodologia: O método
utilizado é o dedutivo, por meio da pesquisa bibliográfica-documental: acórdão do
TJMG. Resultados: O direito à intimidade como forma de violência contra a mulher foi
expressamente normatizado por meio da Lei 13.772/18, a qual foi incluída  na Lei
11.340/06 (Lei Maria da Penha). O legislador brasileiro categorizou a violação da
intimidade como forma de violência à mulher. O ciberespaço é o meio mais comum de
violência à intimidade, já que replicar fotos, imagens e vídeos, é fácil, instantâneo e
quase sem custo. Segundo dados da SaferNet Brasil 70,5% (setenta vírgula cinco por
cento) dos atendimentos relacionados a divulgação não consentida de imagem íntima
(pornografia de vingança) foram praticados contra mulheres e 67,4 % (sessenta e sete
vírgula quatro por cento) dos atendimentos por cyberbullying são de vítimas do gênero
feminino. Os resultados são parciais, tendo em vista que ainda em fase de construção o
trabalho. O método de procura dos julgados foi o de tentativa e erro, valendo-se das
seguintes palavras-chave: pornografia de vingança, divulgação de fotos íntimas,
divulgação de vídeos íntimos, revenge porn, divulgação de vídeos conteúdo
pornográfico. A pesquisa retornou nove acórdãos, os quais foram analisados, sendo
que, em um deles foi possível perceber uma re(vitimização) da mulher e a renovação
da violência simbólica. Conclusão: A pseudoneutralidade do Poder Judiciário em
relação ao discurso patriarcal e machista é relevada no voto do acórdão do Tribunal
Mineiro. A nudez, a intimidade e a expressão da extimidade da mulher, causam
espanto e aversão. A mulher recebe o estigma da culpa, da vergonha e do caos.
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