
PROCESSOS OPERAÇÃO LAVA JATO – Em 13.12.2017 

Ministro EDSON FACHIN – período a partir de 1.2.2017  

AÇÕES PENAIS 

5 ações penais em andamento  

2 em alegações finais pela defesa;  

1 em fase de diligências finais;  

1 em fase de interrogatório do réu designado para 15.12.17;  

1 em fase de réus citados aguardando prazo de defesa prévia 

220 petições protocoladas nesses feitos (tanto pelo MP e defesa) 

11 decisões e 67 despachos proferidos no curso das ações penais (sem 

considerar a fase anterior de inquérito) 

73 pessoas ouvidas até o momento (testemunhas e réus interrogados) em 

36 audiências realizadas pelos juízes do gabinete 

INQUÉRITOS 

A Operação Lava-Jato, desde seu início, teve 183 inquéritos instaurados, 

dos quais atualmente em tramitação no STF 140.  

Desses totais, tramitam com os demais Ministros da Corte 73 inquéritos 

redistribuídos por não ter sido reconhecida a prevenção com o processo de 

origem.  

Inquéritos Ministro Edson Fachin 

125 inquéritos recebidos desde quando assumiu o acervo da LJ 

78 inquéritos redistribuídos oriundos de colaborações conexas, mas com 

fatos distintos do processo gerador da prevenção.  

15 inquéritos arquivados até o momento 

67 inquéritos em trâmites no gabinete 



Nesses inquéritos que tramitaram no gabinete (82), ocorreu a seguinte 

movimentação: 

13 denúncias ofertadas; em 5 inquéritos já foi proferido voto pelo Relator, 

com pedido de vista de outros Ministros; 1 denúncia aguarda julgamento 

de regimentais em pauta do Tribunal Pleno no dia 13.12; 2 denúncias em 

estudos para posterior indicação à pauta; 5 denúncias em fase inicial de 

notificação, defesa e réplica, procedimentos especificados na Lei 8.038/1990 

e RISTF. 

169 decisões monocráticas proferidas 

681 despachos exarados 

1.620 petições pelo MP e investigados 

COLABORAÇÕES PREMIADAS  

25 homologadas pelo Ministro Teori Zavascki 

78 homologadas pela Ministra Cármen Lúcia, Presidente do STF 

8 homologadas pelo Ministro Edson Fachin 

1 acordo de colaboração com vista a PGR e 1 concluso para análise do 

gabinete 

Total - 113 colaborações em trâmite 

AÇÕES CAUTELARES 

94 tramitaram com o Ministro Edson Fachin, sendo 8 arquivadas até o 

momento, enquanto 86 em andamento 

Nesse conjunto, foram proferidos 506 despachos e 239 decisões 

PETIÇÕES – Procedimentos em que não há definição de classe, incluindo-

se colaborações e seus derivados.  

A Operação Lava-Jato teve a tramitação de: 

591 petições desde o início de 2017 



347 foram arquivadas após determinação de providências 

244 estão em trâmite 

Ao total, foram proferidos 782 despachos e 626 decisões 

Protocoladas 2.245 petições e expedientes (MP e outras partes e 

interessados) 


