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vroçÃo x" a5 , DE 2022.
Proponente: (Vereador Policial Madril/PSC)

cÂmnnn MUNtctpAL DE cASCAVEL

Proto co I

llxcelentísstmo Senhor Presidente da Càmara Municipal de Cascavel;

A Câmata Murucipal de Cascavel, por meio de seu Íeptesentante legal, subscdtot da ptesente
proposição legislativa, nos teÍmos que regem o aÍts. 157 e 158 do Regimento Interno desta Casa

de Leis, hipoteca ntOçÃO DE ÂPELO ao Excelentíssimo Senhor Rodrigo Pacheco,
Presidente do Senado Federal, para que coloque, emcatâtet de urgência, empâuta paravotação,
o Projeto de Lei rf 651/2022, que tipifrca cdmes digitais como o esteüonato no ambiente virtual
c o hackeamento ou sequestÍo de contas em redes sociais com a fina]idade de obter vanta€lem.

l)ê-se ciência desta Moção ao Senador Mecias de Jesus/REPUBLICÂNOS, proponente d<->

Pr:ojeto de Lei em tela.

É a Mr-,ção, Sala das Sessões

Cascavel, 05 de maio de 2022

f r*-H
Pblicial Madril

Vereador/PSC

l',xposrcào de N{otros

A presente Moção tem poÍ objetrvo manifestar ÂPELO ao Congresso Nacional. pam quc o
lixcclcntíssimo Ptesiclente do Senado coloque em pauta patavotação, em carâtet de urgência, o Projeto
de Lei u" (r51 /2022, que tÍata sobre a tipificaçào crimtnal dos direitos digitais.

() objeuvo do tefendo ptojeto é trpifrcar as condutas ctiminosas de pessoas que âgem através
da internet para extoÍquir o usuário mediante sequestÍo de sua conta em redes sociais, além daqueles que
inr.adem as redes sociais de um usuátio fazendo se passaÍ por ele para aph.car golpes em seus seguidores.

Âinda, de acordo com o proieto, dois golpes meÍecem destaque pelo número cada vez maior de
r,'ítimas. São eles: o sequesúo (hackeamento) de contas em redes sociais com a finalidade de obter Íesgate
e o estelionato digital.

O sequestro digital (ransonware) é um dos ctimes drgitais que mais causam ptejuízos às vítimas.
O dono do perfil sofre duplamente âo ter sua conta "sequesúada", pois muitas vezes os criminosos
pedem o "Íesgate" para devolveÍ a conta hackeada e, nesse meio tempo, vão aplicando golpes. Os
golpistas não vào precisar do auxílio da víuma, pois já conseguem clonar o telefone celular e, por meio
c{ele, têm acesso às tedes sociais da vítima, ao e-mail, às contas drgitais e ao V/hatsApp.

Já o "estelionato digital", onde o golpista invade as redes sociais do usuário se fazendo passaÍ
por ele para aplicat golpes em seus seguidores. Âproveitando-se da confiança destes o golpista faz
clivcrsos anúncios de venda de eleuodomésticos, eletroeletrônicos, celulares, mór,eis poÍ preços
convidativos, ou pede r.alores em dinheto aos contatos mais próximos. De posse do númeto telefônico,
cr infrator solicita o Íeset de senha do Instagrampara recebimento do código por SMS. Após modificar
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o e-mail e número de telefone da rede social, o usuário encontÍa dificuldades na ÍecupeÍação, sobretudo
por defrciência no suporte disponibdizado pela rede social.

Posto isto, o projeto em tela acrescenta ao Código Penal os crimes de extorsão mediante
sequestÍo dtgital e estelionato digital, buscando coibt a prâttca desses delitos, tendo ern vista que a era

digital é a nova reaüdade do mundo.

Espero, pois, contat com o apoio do Nobre Presidente do Senado, que compõe o Congresscr

Nacional, para colocar em pauta o projeto de lei acrma mencionado, com a mâxtma urgência.
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