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CONCLUSÃO 

Nesta data, faço estes autos conclusos 

a(o) MM(a). Juiz(a) da  7ª Vara Federal Criminal/RJ. 

Rio de Janeiro/RJ, 28 de novembro de 2016 

 

MYLLENA DE CARVALHO KNOCH 

Diretor(a) de Secretaria 

(Sigla usuário da movimentação: JRJQWA) 

 

 

DECISÃO 

 

Trata-se de requerimento complementar do Ministério Público Federal para 

que seja determinado o BLOQUEIO DE BENS IMÓVEIS da investigada Adriana 

Ancelmo e de Ancelmo Advogados, assim como a expedição de ofício aos Cartórios de 

Imóveis onde alguns investigados possuem bens registrados, a fim de reforçar o 

bloqueio já efetuado através do Cadastro Nacional de Indisponibilidade (CNIB). 

No tocante ao pedido de bloqueio de bens de imóveis de Adriana Ancelmo e 

do escritório de advocacia Ancelmo advogados, narra o MPF que, embora as medidas 

patrimoniais assecuratórias não tenham sido inicialmente direcionadas à investigada, o 

requerimento traz em seu conteúdo o relato de circunstâncias que justificam a adoção 

das medidas restritivas. Os laços familiares e de intimidade com os demais investigados 

são inegáveis, além do que, as apurações preliminares revelaram que Adriana Ancelmo 

praticou diversos atos que, aparentemente, representam evidências de sua participação 

na lavagem e na ocultação da origem ilícita de proveitos decorrentes da corrupção 

supostamente praticada por seu marido, o também investigado Sérgio Cabral. 

É o relatório. Decido. 

Em um primeiro momento, as investigações relacionaram o nome de 

Adriana Ancelmo a vários episódios de repasse de dinheiro pelos demais investigados, 

assim como por empresas relacionadas à investigação. Além do que, foram verificadas 

algumas atitudes suspeitas na sua atuação como advogada, através do seu escritório de 

advocacia, motivo pelo qual foi determinada a sua condução coercitiva à Polícia Federal 

para a prestação de esclarecimentos (fls. 1526/1654). Na mesma ocasião, foi 

determinada a realização de busca e apreensão em seu escritório de advocacia, Ancelmo 

Advogados.  
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A princípio não foi verificada a necessidade de decretação de medidas 

assecuratórias em face da investigada. No entanto, com o aprofundamento das 

investigações, foi identificada a participação mais efetiva da investigada Adriana 

Ancelmo na atividade da suposta organização criminosa. Motivo pelo qual, tornou-se 

medida necessária a decretação do bloqueio de seus bens imóveis, em especial no que 

diz respeito à aquisição de grande quantidade de joias de altíssimo valor, normalmente 

em dinheiro vivo, pela própria investigada ou por interpostas pessoas, nas principais 

joalherias do Rio de Janeiro. 

O Código de Processo Penal trata das medidas assecuratórias, sequestro de 

bens móveis e imóveis, hipoteca legal e arresto em seus artigos art. 125 e 132. Há 

previsão expressa de medidas assecuratórias também na Lei de Lavagem de Capitais em 

seu artigo 4º (com redação conferida pela Lei nº 12.683/2012). 

No caso dos autos, tendo em vista a prática, em tese, de delitos causadores 

de vultosos prejuízos à Administração Pública, federal e estadual, incide ainda a 

possibilidade de sequestro dos bens dos pretensos perpetradores, com fulcro no Decreto-

lei nº 3.240/1941 tal como requerido pelo MPF. 

Com efeito, o sequestro tem a finalidade de assegurar a efetividade de 

eventual condenação penal no que toca à perda, em favor da União, do produto ou do 

proveito da infração (artigo 91, II, b, do CP). Justamente por isso, são sequestráveis 

somente bens de proveniência ilícita (artigo 126, do CPP). Secundariamente, porém, o 

sequestro assegura a reparação do dano causado pelo delito, na medida em que o 

dinheiro obtido com a venda em leilão do bem perdido seria destinado ao lesado ou 

terceiro de boa-fé (artigo 133, parágrafo único, do CPP). 

 

Já o arresto, destina-se a retenção de quaisquer bens do indiciado ou réu, 

prestando-se, assim, a evitar que o acusado ou réu se subtraia ao ressarcimento do dano, 

mediante dilapidação de seu patrimônio. Por conseguinte, qualquer bem pode ser objeto 

de arresto. Não resta dúvida, portanto, que a finalidade da norma é a garantia de 

eventual ressarcimento do sujeito passivo, pelo que não há qualquer limitação no tipo de 

bens que podem ser afetados – se móveis ou imóveis. 

 

Entendo, e à luz da finalidade da medida, não há óbice ao requerimento de 

que as medidas assecuratórias recaiam sobre bens imóveis dos requeridos por meio do 

Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB.  

 

Em face do exposto, DETERMINO a medida assecuratória de BLOQUEIO 

DE IMÓVEIS de Adriana Ancelmo (CPF 014.910.287-93) e Ancelmo Advogados 

(CNPJ 02.077.544/0001-87), através do Cadastro Nacional de Indisponibilidade - 
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CNIB. Assim como a expedição de ofício aos Cartórios de imóveis elencados pelo 

MPF, como medida de reforço. 

Quanto ao pedido de expedição de ofício aos cartórios de imóveis elencados 

às fls. 1828/1829 relacionados a pessoas investigadas que já tiveram o bloqueio de bens 

decretado às fls. 1526/1654, DEFIRO o pedido ministerial. Expeçam-se os ofícios 

necessários. 

Diligencie a Secretaria para verificar se foi realizado o bloqueio de ativos e 

bens das empresas Alambique Fazenda 3 Irmãos (Bacenjud), Flipper Technology 

(Renajud), Nitdados Serviços Contábeis (Renajud) e Gracielly Maria da Silva Serviço 

de Telecomunicações (Renajud). Caso não tenha sido realizado, proceda a Secretaria na 

forma já determinada às fls. 1526/1654. 

 

 

Rio de Janeiro/RJ, 28 de novembro de 2016. 

 

(assinado eletronicamente) 

MARCELO DA COSTA BRETAS 
Juiz Federal Titular 

7ª Vara Federal Criminal 
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