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Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que registre nos anais "MOÇÃO DE APLAUSO", na forma:

“A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante
requerimento da Deputada Estadual Janaina Riva, expressa seus mais efusivos APLAUSOS aos
profissionais abaixo elencados, em virtude do brilante trabalho realizado pela Delegacia Especializada de
Repressão a Crimes Informáticos (DRCI)".

 

RUY GUILHERME PERAL DA SILVA Delegado Titular
JOÃO PAULO FIRPO FONTES Delegado Adjunto
  
MARIZIANE APARECIDA ROSIAK ROCCO Escrivã
POLYANA FONTOURA SILVA Escrivã
  
DAFNIS MIRANDA BRAGA Investigadora
HARYSSA BARBOSA DA SILVA MACHADO LIN Investigadora
JESUINO DIAS CORREA Investigador
VALMIR VIEIRA CASTRILLON Investigador
  
JULIA ORMOND GOMES BEZERRA Estagiários de Graduação
ELOISA ESTER DO NASCIMENTO LOPES Estagiários de Graduação
TIAGO ROCHA PEREIRA Estagiários de Graduação
  
ELISA CAMPOS SANTOS Estagiários de Pós Graduação
JANDERSON JAKSON PEREIRA Estagiários de Pós Graduação
PRYSCILLA MOREIRA DE SOUZA Estagiários de Pós Graduação
  
ISABELLY BRUNA VIEIRA CARAMANICO Contratados
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JUSTIFICATIVA

Os crimes cibernéticos ou cibercrimes (em inglês, cybercrimes) são toda e qualquer atividade ilícita praticada
na internet, por meio de dispositivos eletrônicos, como computadores e celulares, sendo os crimes mais
comuns: Plágio; Invasão de dispositivo informático/Furto de dados; Calúnia, difamação e injúria;
Incitação/Apologia ao crime; Pornografia infantil; Racismo/LGBTfobia/Misoginia;  Pirataria digital; Divulgação
de fotos íntimas e a Criação de perfil fake.

Com a evolução dos dispositivos nas últimas décadas, evoluiu também a forma como os delitos são
cometidos. Atualmente, os criminosos têm utilizado os mais diferentes tipos de golpes para enganar as
vítimas, que acabam acreditando nas conversas aplicadas pelos suspeitos e fazem a transferência dos
valores, sem muitos questionamentos. Entre os golpes mais aplicados na atualidade,  em Mato Grosso,
estão: “Falso Intermediador de Venda”, “Falso perfil de Whatsapp”, “Golpe da Novinha”, “Golpe do Amor”,
“Falso Médico”, entre muitos outros.

Há também as causas oriundas do fanatismo, especialmente por meio de vertentes políticas ou
religiosas. No entanto, a principal causa costuma ser financeira.

“Os criminosos estão cada vez mais ousados e todos os dias surge uma nova modalidade de golpe, ou a
atualização de um já existente, além de outras modalidades de fraudes eletrônicas com objetivo de subtrair
valores de vítimas em ambiente virtual”, destacou Ruy a uma reportagem.

Porém ainda há casos, em que os criminosos atuam na área física, no contato direto com as vítimas e a
ainda assim, usufruem do meio virtual para a prática de crimes. É o caso de situações de roubos em que as
vítimas são mantidas em cárcere privado e obrigadas mediante ameaças a fazerem transferências via pix
para a conta determinadas pelos criminosos, sob pena de serem mortas ou fazerem algum mal para
familiares.

Isto posto, fazendo jus ao brilhante trabalho investigativo realizado por todos os membros da Delegacia
Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI), apresento esta singela homenagem a esses
guerreiros que colocam em risco as próprias vidas para garantir a segurança de nossa população.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 06 de Fevereiro de 2023

 

Janaina Riva
Deputada Estadual
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