
OPERAÇÃO LAVA-JATO - RÉUS COM FORO PRIVILEGIADO 
 
 
Trata-se de operação realizada sob a forma de força-tarefa pelos órgãos de 
persecução penal e fiscalização, deflagrada em março de 2014, em várias 
unidades da federação, em razão de esquema de lavagem de dinheiro e 
evasão de divisas, praticado por grupo organizado de Curitiba (PR), que 
movimentou um grande volume de recursos de origem diversa, com a 
participação de doleiros. 
 
Para consecução dos objetivos da organização, foram utilizados um posto de 
gasolina em Brasília (DF) e empresas de fachada em São Paulo e Curitiba 
(PR). 
 
O processo criminal tramita perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba 
pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa (juízo prevento), 
onde, também, são juntados os acordos de colaboração premiada (art. 7º, §3º, 
da Lei 12.850/2013). 
 
Com o desdobramento das investigações, verificou-se que os dirigentes da 
Petrobras pagavam propina a políticos e executivos de empresas fornecedoras, 
contratadas para prestação de serviços, e que parte dos recursos era 
repassada ao PT, PMDB e PP. 
 
Na apuração dos fatos, vários delitos teriam sido cometidos por clientes do 
esquema de movimentação ilegal de recursos, a saber: desvio de recursos 
públicos, corrupção ativa (executivos de empreiteiras) e passiva (agentes 
públicos), evasão de divisas, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e pratica 
de crimes financeiros etc. 
 
Ao celebrar acordo de colaboração premiada, o ex-diretor de abastecimento da 
Petrobras, Paulo Roberto Costa, declarou que, no período de 2006 a 2012, as 
diretorias da estatal, gerenciadas por prepostos de partidos políticos (PT, 
PMDB e PP), recolhiam propinas de 3% de todos os contratos, além de 
mencionar vários nomes de agentes políticos envolvidos. 
 
Ao celebrar acordo de colaboração premiada, o chefe do esquema de lavagem 
de dinheiro e evasão de divisas, o doleiro Alberto Youssef, detalhou a estrutura 
da organização e os clientes do esquema de movimentação de recursos, além 
de mencionar os nomes de agentes públicos, políticos e executivos de 
empreiteiras envolvidos. 
 
Até a presente data (29/05/2018), foram celebrados aproximadamente 200 
(duzentos) acordos de colaboração premiada, com identificação dos núcleos de 
empreiteiras (cartel), de servidores da Petrobras, de operadores financeiros e 
de agentes políticos (com prerrogativa de foro).   
 
O STF prolatou, até 29/05/20018, 01 (uma) única sentença penal no âmbito da 
Operação Lava-Jato (vide jurisprudência).  
 



Já foram, também, realizadas 51 (cinqüenta e uma) fases da Operação Lava-
Jato, a saber: 
 
1ª fase - 17/03/2014 6ª fase - 22/08/2014 11ª fase - 10/04/2015 

"A Origem" 
16ª fase - 28/07/2015 
"Radioatividade" 
 

2ª fase - 20/03/2014 7ª fase - 14/11/2014 
"Juízo final" 

12ª fase - 15/04/2015 17ª fase - 03/8/2015 
"Pixuleco" 
 

3ª fase - 11/04/2014 8ª fase - 14/01/2015 13ª fase - 21/05/2015 18ª fase - 13/8/2015 
"Pixuleco 2" 
 

4ª fase - 11/06/2014 9ª fase - 05/02/2015 
"My Way" 

14ª fase - 19/06/2015 
"Erga omnes" 
 

19ª fase - 21/9/2015 
"Nessum dorma" 
 

5ª fase - 01/07/2014 10ª fase - 16/03/2015  
"Que país é esse?” 

15ª fase - 02/07/2015 
“Conexão Mônaco” 

20ª fase - 16/11/2015  
“Corrosão” 
 

 
 
 
21ª fase - 24/11/2015 
“Passe Livre” 
 

22ª fase - 27/01/2016 
“Triplo X” 

23ª fase - 22/02/2016 
“Acarajé” 

24ª fase - 04/03/2016 
“Aletheia” 

25ª fase - 21/03/2016 
“Polimento” 

26ª fase - 22/03/2016 
“Xepa” 

27ª fase - 01/04/2016 
“Carbono 14” 

28ª fase - 12/04/2016 
“Vitória de Pirro” 
 

29ª fase - 23/05/2016 
“Repescagem” 
 

30ª fase - 24/05/2016 
“Vício” 
 

31ª fase - 04/07/2016 
“Abismo” 
 

32ª fase - 07/07/2016 
“Caça-fantasmas” 

33ª fase - 02/08/2016 
“Resta Um” 
 

34ª fase - 22/09/2016 
“Arquivo X” 
 

35ª fase - 26/09/2016 
“Omertà” 

36ª fase - 10/11/2016 
“Dragão” 

 
 
 
37ª fase - 17/11/2016 
“Descobridor” 
 

38ª fase - 23/02/2017 
“Blackout” 

39ª fase - 28/03/2017 
“Paralelo” 

40ª fase - 04/05/2017 
“Asfixia” 

41ª fase – 26/05/2017  
“Poço Seco” 
  

42ª fase – 27/07/2017  
“Cobra” 

43ª fase– 18/08/2017                                                                                                                             
“Sem Fronteiras”          

44ª fase – 18/08/2017  
 “Abate” 

45ª fase – 23/08/2017  
 “Abate II” 
 

46ª fase - 20/10/2017 
“Sem nome” 

47ª fase - 21/11/2017 
“Sothis”                                                                                                        

48ª fase - 22/02/2018 
“Integração” 

49ª fase - 09/03/2018 
“Buona Fortuna” 
 

50ª fase - 23/03/2018 
“Sothis II”                                                                                                                             

51ª fase - 09/05/2018 
“Prato Feito” 

 

 
                  



CONDENAÇÃO LAVA-JATO (PETROLÃO) 
STF - 2ª Turma 
Processo: AP nº 996   
Número único: 0002245-36.2016.1.00.0000 
Relator: Luiz Edson Fachin Revisor: Celso de Mello  
Ref.: recebimento de vantagens indevidas  
Data: 29/05/2018 
  
 
CONDENADOS 
 

DELITO PENA/MULTA 

Cristiano Augusto Meurer 
(filho do deputado) 

Corrupção passiva 
(prescrição do crime) 

 

(3a e 4m) 
20 D/M 

 
Nelson Meurer 
(deputado PP-PR) 
 

Corrupção passiva 
Lavagem de dinheiro 

 

(13a, 9m e 10d) 
122 D/M 

 
Nelson Meurer Júnior 
(filho do deputado) 

Corrupção passiva (4a, 9m e 18d) 
31 D/M 

 
 
 
 
Corrupção passiva: art. 317, § 1º, do Código Penal 
Lavagem de dinheiro: art. 1º, caput, da Lei nº 9.613 
 
Perda do cargo: Decisão da Câmara dos Deputados 


