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EXMO. JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA – DR. 

SÉRGIO FERNANDO MORO 

 

 

 

Ref.: Busca e Apreensão nº. 5024251-72.2015.4.04.7000/PR 

 

 

BERNARDO SCHILLER FREIBURGHAUS, por sua advogada, nos 

autos do procedimento em epígrafe, vem expor e requerer o que segue. 

 

No dia 15.06.2015 (evento 08, e-proc), quando da decretação de medidas 

cautelares contra executivos de duas construtoras, dentre outras conjecturas, além de 

V.Exa. afirmar que o requerente seria o “intermediador de propinas e lavagem de 

dinheiro que prestava serviços para a Odebrecht”, registrou também que Bernardo 

teria fugido do Brasil, no curso das investigações, refugiando-se na Suíça, “embora 

residisse de forma permanente no Brasil”, fato que teria atrapalhado as 

investigações.  

 

Não obstante tais ilações, em dia 13.02.2015 (evento 75, e-proc nº. 5085114-

28.2014.4.04.7000), após o cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão em sua 

antiga residência – frise-se momento em que tomou ciência de que era investigado -, o 

requerente esclareceu que há muito havia fixado residência na Suíça e também 

informou seu novo endereço, onde poderia receber as notificações que se fizessem 

necessárias a fim de esclarecer os fatos em apuração. 
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Nessa petição, o requerente não somente se colocou à disposição de V.Exa., 

mas negou veementemente ser “intermediador de propinas e lavagem de dinheiro 

que prestava serviços para a Odebrecht”.  

 

No entanto, contra o requerente, que sequer teve a oportunidade de ser 

ouvido, foi determinada a sua captura pela Interpol, ou seja, vem sendo tratado como 

foragido da justiça. 

 

Cumpre, então, informar que, o requerente sempre manteve vínculos com a 

Suíça, terra natal de seu genitor, onde o requerente residiu por quase 12 anos, período 

em que inclusive cursou Ciências Econômicas, Sociais e Financeiras na Faculty of 

Economic and Social Sciences, na Université de Genève, Suíça, consoante doc. 01.  

 

Além desses breves esclarecimentos, o requerente aproveita o ensejo para: 

 

(i) reiterar sejam disponibilizados todos os documentos relacionados à 

solicitação de assistência jurídica internacional à Suíça, em seu nome, 

consoante pedido formulado, em 12.05.2015, “evento 104”, do presente 

procedimento; e 

(ii) sejam disponibilizados os documentos que embasaram a inclusão do nome 

do requerente na lista vermelha da Interpol.  

 

Rio de Janeiro, 03 de julho de 2015. 

 

FERNANDA SILVA TELLES 

– OAB/RJ 76.427 – 
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