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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Processo N° 0051080-27.2017.4.01.3400 - 10ª VARA - BRASÍLIA

DECISÃO

Narra a denúncia,  em síntese,  que HENRIQUE EDUARDO LYRA 
ALVES, de forma consciente e deliberada, a fim de dissimular a origem dos recursos 
ilícitos transferidos à offshore  BELLFIELD, relacionados à esquema ilícito no âmbito 
do projeto denominado PORTO MARAVILHA (esquema ilícito apurado na Ação Penal 
nº  60203-83.2016.4.01.3400),  movimentou-os  de  forma  eletrônica,  transferindo 
seus  ativos  nas  datas  de  26.02.2014,  20.02.2015  e  30.03.2015  para  contas 
sediadas  nos  Emirados  Árabes  Unidos  (Dubai)  e  no  Uruguai  (destinatários: 
POSADAS Y VECINO CONSULTORES INT e ALHADEED), conhecidos paraísos fiscais, 
caracterizando, segundo a acusação, outros delitos de lavagens de capitais conexos 
aos apurados na Ação Penal 60.203.83.2016.4.01.3400.

Sem  prejuízo  de  análise  mais  acurada  em  fase  posterior, 
considerando que o  mesmo réu já  foi  processado e  julgado por  fatos  conexos 
anteriores, até até agora está demonstrada a plausibilidade das alegações contidas 
na denúncia em face da circunstanciada exposição dos fatos tidos por criminosos e 
as descrições das condutas em correspondência com as cópias dos documentos do 
Procedimento Investigatório Criminal nº 1.16.000.000384/2017-00 e dos processos 
62092.72.2016.4.01.3400 e 62094-42.2016.4.01.3400.

Assim,  presentes  os  requisitos  legais,  e  suficientes  indícios  de 
autoria e materialidade,    RECEBO A DENÚNCIA   oferecida pelo Ministério Público   
Federal em face de   HENRIQUE EDUARDO LYRA ALVES  , como incurso no crime   
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previsto no artigo 1º, §1º, inciso II, c/c § 4º da Lei nº 9.613/98 por 3 (três) vezes, 
em concurso material.

Distribua-se na classe 13101.

Cite-se o réu para a apresentação de resposta à acusação, por 
escrito,  no  prazo  de  10  (dez)  dias,  oportunidade  em  que  poderá  arguir 
preliminares e alegar tudo o que interesse à defesa, oferecer documentos e 
justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas.

Quanto ao rol de testemunhas a defesa deve qualificá-las por 
completo,  declinar  pormenorizadamente os respectivos endereços e demais 
dados  para  que  as  testemunhas  possar  ser  facilmente  localizadas  (como 
telefones, celulares e e-mails) e requerer suas intimações, quando necessário, 
em face do disposto nos artigos 396 e 396-A do CPP, com redação alterada 
pela Lei nº 11.719/08.

O(s) Citando(s) deverá(ao) ser intimado(s) de que, não sendo 
apresentada  resposta  no  prazo  ou  não  tendo  condições  econômicas  para 
constituir advogado, fica desde já nomeada por este Juízo a Defensoria Pública 
da  União  para  atuar  na  defesa  do(s)  denunciado(s)  durante  o  curso  o 
processo.

Comunique-se ao Instituto  Nacional  de Identificação – INI  a 
propositura da ação. Dê-se ciência ao MPF.
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VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA

               Juiz Federal
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