
Ex-padre acusado de abusos em Timor-Leste é procurado por fraude bancária nos EUA 

Pante Macassar, Timor-Leste, 22 fev 2021 (Lusa) - O ex-padre norte-americano, que vai ser 

julgado em Timor-Leste por abuso sexual de menores, entre outros crimes, é procurado pelos 

Estados Unidos que pediram à Interpol a detenção por suspeitas de fraude. 

Na página digital da Interpol pode ler-se que Richard Daschbach é procurado pelas autoridades 

dos Estados Unidos por pelo menos “três acusações de fraude bancária”, sem apresentar 

quaisquer dados do processo em causa. 

A “notificação vermelha” da Interpol, com o número 2019-112634, refere que Daschbach é 

natural da Pensilvânia, completou 84 anos no final de janeiro e tem nacionalidade indonésia e 

norte-americana. 

Este tipo de notificação da Interpol é emitida para “fugitivos procurados tanto para julgamento 

como para cumprir uma sentença”, explica a Interpol. 

Trata-se de um “pedido às autoridades judiciais em todo o mundo para que localizem e 

detenham provisoriamente a pessoa em causa à espera de extradição, entrega ou outras ações 

legais”. 

A notificação inclui quatro fotografias do ex-padre que começa a ser julgado na terça-feira no 

Tribunal do enclave de Oecusse-Ambeno, pelos crimes de abuso sexual de menores, pornografia 

infantil e violência doméstica. 

Timor-Leste não tem atualmente qualquer acordo de extradição internacional. 
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Former priest accused of abuses in Timor-Leste is wanted for wire fraud in the U.S.

Pante Macassar, Timor-Leste, February 22, 2021 (Lusa) – An American ex-priest, who is going

to be tried in Timor-Leste for sexual abuse of minors, among other crimes, is wanted by the

United States which has asked Interpol to arrest him on suspected fraud.

On Interpol's digital page it can be read that Richard Daschbach is wanted by U.S. authorities on

at least  “three counts of wire fraud”, without providing any data from the lawsuit in question.

Interpol's “red notice” number 2019-112634 refers that Daschbach was born in Pennsylvania,

turned 84 years old in late January and has Indonesian and U.S. nationality.

This type of Interpol notification is issued for ′′fugitives wanted for both trial and sentence”,

Interpol explains.

It is a “request to judicial authorities worldwide to locate and temporarily arrest the person

concerned waiting for extradition, delivery or other legal actions”.

The notification includes four photographs of the former priest whose trial will begin on

Tuesday at the Court in the Oecusse-Ambeno enclave, for the crimes of child sexual abuse, child

pornography and domestic violence.

Timor-Leste currently has no international extradition agreements.

ASP // EJ

Lusa / End

charlie
Typewriter
Note: "wire fraud" does not necessarily involve a bank. It is the use of electronic transmission media to try to obtain money under false pretenses.




