
 

ALERTA – ATENÇÃO – CUIDADO 
NOVO GOLPE TENTA ENGANAR 

FILIADOS SOBRE AÇÕES JUDICIAIS 
 

No dia 23 de maio dois servidores do INSS ligaram para o SINDPREVS 
dizendo que receberam ligação telefônica de uma pessoa se identificando ser da 
nossa Assessoria Jurídica (Escritório Trindade & Arzeno) pedindo depósito em 
dinheiro para liberar pagamento de processos. Nem a pessoa que ligou, nem o 
número do telefone informado são de nossa Assessoria Jurídica. Neste caso, o 
telefone informando era da 6ª Vara da Justiça Estadual, não tendo nada a ver com 
nossos processos. 

 
Ora, ISSO É UMA TENTATIVA GOLPE!  Assim como também SÃO 

GOLPES as outras artimanhas utilizadas por bandidos querendo enganar nossa 
categoria. Embora alguém telefone para um servidor de nossa categoria e se 
identifique como ADVOGADO DO SINDPREVS, não significa que esta pessoa 
seja realmente NOSSO ADVOGADO. 

 
Provavelmente esses golpistas deverão tentar contato com outros 

servidores, por isso este alerta de que fiquem atentos e solicitem nome e telefone 
destas pessoas que querem se passar por nossos advogados. Solicitamos que, ao 
receber uma ligação com este conteúdo (tentativa de golpe), é importante ligar 
para o SINDPREVS:  Curitiba (41) 3233 93 89 -  Londrina (43) 3321 38 14 
comunicando o fato para que possamos acionar nossa Assessoria jurídica para 
registrar Boletim de Ocorrência na Delegacia de Combate à crimes 
Cibernéticos. 

 
Reafirmamos que nossa ASSESSORIA JURÍDICA NÃO COBRA NENHUM 

VALOR ADIANTADO para liberar o pagamento de qualquer processo judicial. 
 
Todo cuidado é pouco. Em nossos jornais e informativos temos 

alertado que as tentativas de golpe não param e que é necessária muita 
atenção para não cair nestes golpes. 
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