PROJETO DE LEI N.º 2.331, DE 2019
(Do Sr. Lincoln Portela)

Prevê causa de aumento de pena para a prática do crime de extorsão
cometido mediante anúncio de venda pela rede mundial de
computadores, acrescentando artigo no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940, Código Penal.
DESPACHO:
À COMISSÃO DE:
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (MÉRITO E ART. 54,
RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
PUBLICAÇÃO INICIAL
Art. 137, caput - RICD
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei prevê causa de aumento de pena para a prática do crime de
extorsão cometido mediante anúncio de venda pela rede mundial de computadores,
acrescentando artigo no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código
Penal.
Art. 2º O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal,
passa a vigorar acrescido do seguinte artigo:
“Art. 159-A. Nas hipóteses dos arts. 158 e 159, aumenta-se a pena
em dois terços se o crime é praticado mediante anúncio de venda
pela rede mundial de computadores.”

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
Infelizmente, os criminosos estão sempre se aprimorando na funesta arte de
lesar os consumidores menos atentos.
O que se tem assistido é que interessados em adquirir automóveis,
principalmente caminhões, caminhonetes e retroescavadeiras, são atraídos para
uma armadilha. Chegando ao local em que o negócio seria concretizados, as vítimas
são
aprisionadas
e
extorquidas.
Nesse
sentido:
https://www.otempo.com.br/cidades/quadrilha-simulava-venda-de-ve%C3%ADculosna-internet-para-roubar-compradores-1.2138652, consulta em 9 de abril de 2019.
O remédio para males como esse é um Poder Legislativo alerta e predisposto
a colocar um paradeiro nas ações dos malfeitores.
Assim, busca-se, por meio deste Projeto de Lei, atualizar o texto do Código
Penal, prevendo causa de aumento de pena, de dois terços, quando o crime de
extorsão é praticado mediante anúncio pela rede mundial de computadores.
Ante o exposto, pede-se o apoio dos nobres Pares para a aprovação da
presente proposição legislativa.
Sala das Sessões, em 16 de abril de 2019.
Deputado Federal Lincoln Portela
PR/MG
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
Código Penal.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art.
180 da Constituição, decreta a seguinte lei:
.......................................................................................................................................................
PARTE ESPECIAL
(Canceladas na Parte Especial quaisquer referências a valores de multas, substituindo-se a
expressão "multa de" por "multa" de acordo com o art. 2º da Lei nº 7.209, de 11/7/1984)
.......................................................................................................................................................
TÍTULO II
DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DO ROUBO E DA EXTORSÃO
.......................................................................................................................................................
Extorsão

Art. 158. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o
intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se
faça ou deixar de fazer alguma coisa:
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.
§ 1º Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma,
aumenta-se a pena de um terço até metade.
§ 2º Aplica-se à extorsão praticada mediante violência o disposto no § 3º do
artigo anterior.
§ 3º Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa
condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão, de 6
(seis) a 12 (doze) anos, além da multa; se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as
penas previstas no art. 159, §§ 2º e 3º, respectivamente. (Parágrafo acrescido pela Lei nº
11.923, de 17/4/2009)
Extorsão mediante seqüestro
Art. 159. Seqüestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer
vantagem, como condição ou preço do resgate:
Pena - Pena - reclusão, de oito a quinze anos. (“Caput” do artigo com redação
dada pela Lei nº 8.072, de 25/7/1990)
§ 1º Se o sequestro dura mais de 24 (vinte e quatro) horas, se o seqüestrado é
menor de 18 (dezoito) ou maior de 60 (sessenta) anos, ou se o crime é cometido por bando ou
quadrilha.
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Pena - reclusão, de doze a vinte anos. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº
10.741, de 1/10/2003)
§ 2º Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave:
Pena - reclusão, de dezesseis a vinte e quatro anos. (Parágrafo com redação dada
pela Lei nº 8.072, de 25/7/1990)
§ 3º Se resulta a morte:
Pena - reclusão, de vinte e quatro a trinta anos. (Parágrafo com redação dada
pela Lei nº 8.072, de 25/7/1990)
§ 4º Se o crime é cometido em concurso, ou concorrente que o denunciar à
autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de um a dois
terços(Parágrafo acrescido pela Lei nº 8.072, de 25/7/1990 e com nova redação dada pela
Lei nº 9.269, de 2/4/1996)
Extorsão indireta
Art. 160. Exigir ou receber, como garantia de dívida, abusando da situação de
alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra
terceiro:
Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
FIM DO DOCUMENTO
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