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I. Trata-se de expediente que determinei a instauração para levar ao conhecimento dessa Egrégia

Presidência acerca de um suposto "golpe" que está sendo aplicado por um indivíduo junto aos

familiares de pessoas presas na região de Piraquara, onde ele se passa por um promotor de

justiça utilizando a logo do TJPR em seu contato WhatsApp.

Tais fatos chegaram ao conhecimento deste GMF através do encaminhamento de cópias do áudio

e mensagens, pela Diretora do CIS – Centro de Integração Social de Piraquara, Sra. Paula

Aparecida Cozlik, que afirmou que a pessoa estaria entrando em contato com familiares de presas

daquela unidade e solicitando depósito a título de fiança, em troca de concessão de benefício em

mutirão carcerário.

Transcrevemos o áudio encaminhado por um familiar de uma presa: “... boa tarde aqui é o doutor
Marcos Paulo Brandão, promotor de justiça da audiência de plantão. O motivo da minha chamada
é que a dona Fabiana está passando pelo mutirão carcerário que é o mutirão da justiça e eu vou
designar uma fiança para ela ir pra casa agora no monitoramento eletrônico e se não puder pagar
eu vou unificar a pena dela e vai pegar uma condenação de 9 anos no regime fechado. O valor da
fiança é um salário mínimo de R$ 1.200. Pode ou não pagar?”

 

Em seguida a pessoa informa a agência e número da conta junto à Caixa Econômica Federal para

o depósito, a saber, Agência 3880 – Conta Poupança 013.8455195787.

 



O contato que aparece da pessoa está identificado como (63) 9964-0861 e apresenta a logo do

Tribunal de Justiça do Paraná.

 

 

II. Tendo em vista que os fatos descritos estão em desacordo com os procedimentos adotados

pela Justiça e que as características das ações estariam, inclusive, fora de contexto, o que nos

faz pressupor a existência de um golpe, entendemos que o assunto deve ser levado autoridade

policial para instauração de investigação, principalmente pelo fato de o sujeito estar utilizando a

logo do Tribunal de Justiça do Paraná.

 

Entendemos ainda que seria importante, o que apresentamos como sugestão, comunicar o fato a

todos os juízes e servidores que atuam no sistema de justiça criminal e ainda divulgar uma nota

de esclarecimento no portal deste Tribunal, alertando a população em geral que não há nenhum

mutirão carcerário da justiça em curso bem como esclarecer que o TJPR jamais liga para



familiares de presos pedindo depósitos em conta particular em troca da concessão de

monitoração eletrônica.

Também sugerimos que se dê ciência dos fatos narrados ao Exmo. Senhor Procurador-Geral de

Justiça, uma vez que o "golpista" se faz passar por promotor de justiça.

 

III. Encaminhe-se ao Excelentíssimo Senhor Presidente para apreciação das sugestões

apresentadas, com as nossas homenagens.

 

Data gerada pelo sistema.

 

RUY MUGGIATI

Desembargador Supervisor – GMF/PR
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