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PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA Nº 5011399-16.2015.4.04.7000/PR

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ACUSADO: BERNARDO SCHILLER FREIBURGHAUS

DESPACHO/DECISÃO

Bernardo Schiller Freiburghaus teve a sua prisão
preventiva decretada, a pedido do MPF, por meio de decisão proferida
na data de 23 de março de 2015, com base no risco à ordem pública, em
vista de habitualidade criminosa e reiteração delitiva inclusive no
período de investigação, e risco à aplicação da lei penal pela fuga
durante as investigações (evento 3).

Em síntese, e em cognição sumária, há prova de que
Bernardo Freiburghaus teria intermediado o pagamento de propinas da
empreiteira Odebrecht para Paulo Roberto Costa e que ainda teria
realizado dezenas de operações de lavagem de dinheiro para Paulo
Roberto Costa e para Pedro Barusco.

Consta do feito que Bernardo Freiburghaus deixou o Brasil
de forma definitiva na data de 15/06/2014 e que atualmente reside na
Suíça.

O mandado de prisão expedido foi então incluído, por
ordem deste Juízo, na difusão vermelha da Interpol.

Pleiteou o MPF a revogação da prisão preventiva de
Bernardo Schiller Freiburghaus (evento 34). Reiterou o pedido (evento
41).

Na ação penal nº 5039296-19.2015.4.04.7000, em que
Bernardo Schiller Freiburghaus foi acusado, autorizei, a pedido do MPF,
a transferência do processo à jurisdição da Suíça (decisão de
04/05/2017, evento 24)

Em fevereiro do corrente ano, o MPF informou naqueles
autos que o material que instrutório da ação penal já estaria em com as
autoridades helvéticas.
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A revogação da preventiva é medida que se impõe para
ultimar a transferência de jurisdições.

Conquanto à luz do ordenamento jurídico brasileiro
estejam ainda presentes os requisitos e fundamentos que ensejaram a
decretação da prisão cautelar do acusado, o fato é que, com a
transferência de jurisdição, falece propriamente jurisdição deste Juízo
para a análise da questão, que passa a ser da alçada da Justiça Suíça.

Revogo, assim, a prisão preventiva decretada em desfavor
de Bernardo Schiller Freiburghaus, nascido em 08/03/1968, de
nacionalidade suíça, titular do passaporte brasileiro FC078162 e titular
do passaporte suíço F1292122.

Recolha-se o mandado de prisão preventiva expedido.

Solicite-se à autoridade policial que retire da difusão
vermelha da Interpol a ordem de prisão de Bernardo Schiller
Freiburghaus decretada por este Juízo.

Após, intime-se MPF para eventuais requerimentos
complementares. Prazo de 10 dias.

Transcorridos sem manifestação, arquive-se.

Ciência ao MPF e à autoridade policial.

Curitiba, 21 de maio de 2018.
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