FRAUD UPON COURT CONDUCT BY PROSECUTOR AND AGENT
Aqui estão dois formulários diferentes fornecidos a Fred Brooks pelo agente Vanbrunt.
O oficial do INS forneceu o fita de cassete VHS da entrevista de imigração de Scotton
realizada em 31 de agosto de 2011. Isso não foi nenhum mandado concedido pelo Tribunal
ou qualquer autorização dada pelo escritório do INS. Não há mudança de custódia desse
fita cassete.
Durante o julgamento, Scotton perguntou a Fred Brooks se ele havia dado ou não a fita
cassete de sua entrevista ao agente Vanbrunt. (baixe a transcrição de testimonio para
conferir). Em duas ocasiões, Fred mentiu sob juramento, afirmando que nunca deu essa
fita cassete VHS a Vanbrunt. Quando Scotton o empurrou para um canto durante o
interrogatório, Fred mudou sua declaração e afirmou que ele poderia ter dado a fita
cassete para Vanbrunt.
Além disso, Fred afirmou que foi transferido para outro escritório de campo da imigração
e que estava trabalhando no escritório de campo de Kendall. O documento tem a data de
18/11/2011 e mostra o endereço de 14675 SW 120th street, Miami, FL. Isso apesar de
afirmar que estava trabalhando no escritório de Kendall. Este é o mesmo endereço do
escritório de campo que está sobre a carta falsificada e usada para negar a fiança de
Scotton. Fred confessa ter fornecido esta carta falsificada, sugerindo ser apenas um
rascunho, e que ele tinha muitos modelos diferentes em seu computador. Todo o seu
testemunho foi uma piada de um palhaço que tentou encobrir a fraude e má conduta de
Vanbrunt e Bertha Mitrani para forçar a condenação de um homem inocente.
Fred testificou que nunca entregou a carta forjada (rascunho como o proprio sugeriu) a
Vanbrunt ou Mitrani. No entanto, Mitrani, a magiaca da Court, puxou durante a audiência
de fiança esta mesma carta de sua bolsa de truques para que o Tribunal negasse a fiança de
Scotton.

