
1ª fase (17/03/2014) 

81 mandados de busca e apreensão. 

9 no Paraná 

18 mandados de prisão preventiva. 

10 mandados de prisão temporária.  

2 prisões no Paraná 

19 mandados de condução coercitiva. 

 6 no Paraná 

 

Os demais mandados foram cumpridos no estados de Santa Catarina, São 

Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Rio de Janeiro e no Distrito Federal. 

 

Os números de mandados foram tirados do site da PF - 

http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/operacao-lava-jato-fases.  

Já em relação ao cumpridos no Paraná fonte: 

http://oglobo.globo.com/brasil/lava-jato/condenado-no-mensalao-preso-em-

operacao-da-pf-contra-lavagem-de-dinheiro-11897222 

 as informações foram de sites jornalísticos pois no site da PF e do MPF não há 

detalhamento de quais foram cumpridos no Paraná. 

 

 

2ª fase (20/03/2014)  

 

6 mandados de busca e apreensão.  

1 mandado de prisão temporária. 

 

Cumpridos no Rio de Janeiro. 

 

Fonte : http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/operacao-lava-jato-fases  

Fonte local: http://lavajato.mpf.mp.br/atuacao-na-1a-

instancia/investigacao/historico/por-onde-comecou  

http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/operacao-lava-jato-fases
http://oglobo.globo.com/brasil/lava-jato/condenado-no-mensalao-preso-em-operacao-da-pf-contra-lavagem-de-dinheiro-11897222
http://oglobo.globo.com/brasil/lava-jato/condenado-no-mensalao-preso-em-operacao-da-pf-contra-lavagem-de-dinheiro-11897222
http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/operacao-lava-jato-fases
http://lavajato.mpf.mp.br/atuacao-na-1a-instancia/investigacao/historico/por-onde-comecou
http://lavajato.mpf.mp.br/atuacao-na-1a-instancia/investigacao/historico/por-onde-comecou


 

 

3ª fase (11/04/2014) 

 

15 mandados de busca apreensão.  

2 mandados de prisão temporária.  

6 mandados de condução coercitiva. 

 

Cumpridos nas cidades de São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Macaé e 

Niterói. 

Fonte: http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/operacao-lava-jato-fases  

 

4ª fase (11/06/2014) 

 

1 mandado de prisão preventiva  

 

Cumpridos no Rio de Janeiro 

Fonte da prisão preventiva: 

http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2014/06/policia-federal-cumpre-

mandado-de-prisao-e-prende-paulo-roberto-da-costa.  

 

5ª fase (01/07/2014)  

 

7 mandados de busca e apreensão. 

1 mandado de prisão temporária. 

1 mandado de condução coercitiva. 

 

Fonte: http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/operacao-lava-jato-fases  

 

6ª fase (22/08/2014)  

 

http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/operacao-lava-jato-fases
http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/operacao-lava-jato-fases


11 mandados de busca e apreensão. 

1 mandado de condução coercitiva.  

 

Cumpridos no Rio de Janeiro. 

Fonte: http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2014/08/pf-deflagra-sexta-fase-

da-operacao-lava-jato 

 

 

7ª fase (14/11/2014)  

 

49 mandados de busca e apreensão  

 2 no Paraná  

6 de prisão preventiva 

 1 no Paraná (Valdir Lima Carreiro – Diretor Presidente da IESA ÓLEO 

& GÁS S.A.) 

21 de prisão temporária 

9 de condução coercitiva  

 

Cumpridos no Paraná, São Paulo, Rio, Minas Gerais, Pernambuco e no Distrito 

Federal. 

 

Fonte: http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2014/11/pf-prende-27-e-

bloqueia-mais-de-meio-bi-na-7a-fase-da-operacao-lava-jato  

Fonte do destinatário do mandado cumprido no Paraná: 

http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/lava-jato-cumpre-

mandados-de-prisao-veja-quem-sao/  

  

 

8ª fase (14/01/2015)  

 

4 Busca e apreensão. 

http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2014/08/pf-deflagra-sexta-fase-da-operacao-lava-jato
http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2014/08/pf-deflagra-sexta-fase-da-operacao-lava-jato
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,pf-prende-presidentes-de-empreiteiras-e-ex-diretor-da-petrobras-ligado-ao-pt,1592733
http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2014/11/pf-prende-27-e-bloqueia-mais-de-meio-bi-na-7a-fase-da-operacao-lava-jato
http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2014/11/pf-prende-27-e-bloqueia-mais-de-meio-bi-na-7a-fase-da-operacao-lava-jato
http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/lava-jato-cumpre-mandados-de-prisao-veja-quem-sao/
http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/lava-jato-cumpre-mandados-de-prisao-veja-quem-sao/


1 Prisão Preventiva. 

 

Cumpridos no Rio de Janeiro.  

 

Fonte: http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2015/01/pf-prende-nestor-

cervero-e-cumpre-mandados-no-rio  

 

9ª fase (5/02/2015)  

 

 

40 Mandados de busca e apreensão.  

1 Mandados de prisão preventiva. 

3 Mandados de prisão temporária. 

18 Mandados de condução coercitiva. 

 

Cumpridos em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Santa Catarina.  

Fontes:http://lavajato.mpf.mp.br/atuacao-na-1a-

instancia/investigacao/historico/por-onde-comecou ; 

http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2015/02/pf-deflagra-nona-fase-da-

operacao-lava-jato-1 

 

 

10ª fase (16/03/2015)  

 

 

12 Mandados de busca e apreensão. 

2 Mandados de prisão preventiva. 

4 Mandados de prisão temporária.  

 

Cumpridos no Rio de Janeiro e em São Paulo. 

http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2015/01/pf-prende-nestor-cervero-e-cumpre-mandados-no-rio
http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2015/01/pf-prende-nestor-cervero-e-cumpre-mandados-no-rio
http://lavajato.mpf.mp.br/atuacao-na-1a-instancia/investigacao/historico/por-onde-comecou
http://lavajato.mpf.mp.br/atuacao-na-1a-instancia/investigacao/historico/por-onde-comecou
http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2015/02/pf-deflagra-nona-fase-da-operacao-lava-jato-1
http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2015/02/pf-deflagra-nona-fase-da-operacao-lava-jato-1


 

Fonte: http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2015/03/pf-deflagra-10a-fase-da-

operacao-lava-jato 

 

11ª fase (10/04/2015)  

 

 

16 mandados de busca e apreensão  

3 mandados de prisão preventiva  

 1 no Paraná (André Vargas) 

4 mandados de prisão temporária  

 1 no Paraná (Leon Vargas) 

9 mandados de condução coercitiva 

 

Mandados cumpridos nos Estados do Paraná, Bahia, Ceará,  Pernambuco, Rio 

de Janeiro, São Paulo e no Distrito Federal.  

 

Fontes : http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2015/04/pf-deflagra-a-11a-fase-

da-operacao-lava-jato-2013-201ca-origem201d  

http://lavajato.mpf.mp.br/atuacao-na-1a-instancia/decisoes-da-justica/todas-

noticias  

 

 

12ª fase (15/04/2015)  

 

1 Mandado de busca e apreensão  

1 Mandado de prisão preventiva  

1 Mandado de prisão temporária  

1 Mandado de condução coercitiva  

  

 

http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2015/03/pf-deflagra-10a-fase-da-operacao-lava-jato
http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2015/03/pf-deflagra-10a-fase-da-operacao-lava-jato
http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2015/04/pf-deflagra-a-11a-fase-da-operacao-lava-jato-2013-201ca-origem201d
http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2015/04/pf-deflagra-a-11a-fase-da-operacao-lava-jato-2013-201ca-origem201d
http://lavajato.mpf.mp.br/atuacao-na-1a-instancia/decisoes-da-justica/todas-noticias
http://lavajato.mpf.mp.br/atuacao-na-1a-instancia/decisoes-da-justica/todas-noticias


Cumpridos em São Paulo. 

 

Fonte: http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2015/04/pf-deflagra-a-12a-fase-

da-operacao-lava-jato  

 

13ª fase (21/05/2015)  

 

4 Mandados de busca e apreensão.  

1 Mandado de prisão preventiva. 

1 Mandado de condução coercitiva.  

 

Cumpridos no Rio de Janeiro e em São Paulo e Minas Gerais.  

Fonte: http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2015/05/pf-deflagra-13a-fase-da-

operacao-lava-jato  

 

14ª fase (19/06/2015)  

 

 

38 Mandados de busca e apreensão.  

8 Mandados de prisão preventiva.  

4 Mandados de prisão temporária. 

 9 Mandados de condução coercitiva. 

 

Cumpridos em: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. 

Em relação aos estados que foram cumpridos os mandados, a informação foi 

retirada de fonte jornalística, visto que, a Policia Federal não informa em seu 

site. (Fonte: http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2015/06/na-14-fase-da-lava-

jato-pf-cumpre-59-mandados-em-quatro-estados.html) 

Fonte: http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2015/06/pf-deflagra-a-14a-fase-

da-operacao-lava-jato-em-4-estados 

 

http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2015/04/pf-deflagra-a-12a-fase-da-operacao-lava-jato
http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2015/04/pf-deflagra-a-12a-fase-da-operacao-lava-jato
http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2015/05/pf-deflagra-13a-fase-da-operacao-lava-jato
http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2015/05/pf-deflagra-13a-fase-da-operacao-lava-jato
http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2015/06/na-14-fase-da-lava-jato-pf-cumpre-59-mandados-em-quatro-estados.html
http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2015/06/na-14-fase-da-lava-jato-pf-cumpre-59-mandados-em-quatro-estados.html


 

15ª fase (02/07/2015)  

 

4 mandados de busca e apreensão, 

  

1 prisão preventiva no Rio de Janeiro. 

 

Cumpridos no Rio de Janeiro. 

Fonte: http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2015/07/pf-deflagra-15a-fase-da-

operacao-lava-jato-conexao-monaco 

 

16ª fase (28/07/2015)  

 

23 de buscas e apreensão,  

2 prisões temporárias  

5 de condução coercitiva  

 

Cumpridos em: Brasília, Rio de Janeiro, Niterói, São Paulo e Barueri. 

 

Fonte: http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/operacao-lava-jato-fases 

 

17ª fase (03/08/2015)  

 

26 de busca e apreensão,  

3 de prisão preventiva,  

5 de prisão temporária  

6 de condução coercitiva. 

 

Os mandados estão sendo cumpridos nos Estado de São Paulo, Rio de Janeiro e 

na cidade de Brasília. 

 

http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2015/07/pf-deflagra-15a-fase-da-operacao-lava-jato-conexao-monaco
http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2015/07/pf-deflagra-15a-fase-da-operacao-lava-jato-conexao-monaco
http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/operacao-lava-jato-fases


Fonte: http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2015/08/pf-deflagra-a-17a-fase-

da-operacao-lava-jato-operacao-pixuleco 

 

18ª fase (13/08/2015)  

 

10 mandados de busca e apreensão  

 2 em Curitiba ( escritório Guilherme Gonçalves e Sacha Reck) 

1 mandado de prisão temporária em SP. 

 

Decisões cumpridas em Porto Alegre, São Paulo, Curitiba e no Distrito 

Federal.  

Informação dos mandados cumprido em Curitiba foram retirados de fonte 

jornalística. (Fonte: http://paranaportal.uol.com.br/blog/tag/18-fase-lava-jato/) 

Fonte: http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2015/08/pf-deflagra-18a-fase-da-

operacao-lava-jato-2013-pixuleco-ii 

 

19ª fase (21/09/2015)  

 

7 mandados de busca e apreensão 

1 mandado de prisão preventiva 

1 mandado de prisão temporária 

2 mandados de condução coercitiva  

 

Decisões cumpridas em Florianópolis, São Paulo e Rio de Janeiro. 

Fonte: http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2015/09/pf-deflagra-a-19a-fase-

da-operacao-lava-jato-nessum-dorma 

 

20ª fase (16/11/2015) – PF deflagra 20ª fase da Lava Jato 

 

11 de busca e apreensão no Rio de Janeiro 

2 mandados de prisão temporária  

http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2015/08/pf-deflagra-a-17a-fase-da-operacao-lava-jato-operacao-pixuleco
http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2015/08/pf-deflagra-a-17a-fase-da-operacao-lava-jato-operacao-pixuleco
http://paranaportal.uol.com.br/blog/tag/18-fase-lava-jato/
http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2015/08/pf-deflagra-18a-fase-da-operacao-lava-jato-2013-pixuleco-ii
http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2015/08/pf-deflagra-18a-fase-da-operacao-lava-jato-2013-pixuleco-ii
http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2015/09/pf-deflagra-a-19a-fase-da-operacao-lava-jato-nessum-dorma
http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2015/09/pf-deflagra-a-19a-fase-da-operacao-lava-jato-nessum-dorma


5 de condução coercitiva 

 

Cumpridos no Rio de Janeiro e na Bahia. 

 

Fonte: http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2015/11/pf-deflagra-20a-fase-da-

operacao-lava-jato-operacao-corrosao 

 

21ª fase (24/11/2015) “passe livre” 

 

25 Mandados de busca e apreensão. 

1 Mandado de prisão preventiva.  

6 Mandados de condução coercitiva. 

 

Cumpridos em: São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Distrito 

Federal.  

Fonte: http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2015/11/pf-deflagra-a-21a-fase-

da-lava-jato-operacao-passe-livre 

 

22ª Fase (27/01/2016) - "Triplo X" 

 

15 Mandados de busca e apreensão. 

6 Mandados de prisão temporária. 

2 Mandados de condução coercitiva. 

 

Mandados cumpridos em São Paulo e Santa Catarina. 

 

Fonte: http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2016/01/pf-deflagra-a-22a-fase-

da-lava-jato-triplo-x 

 

23ª Fase (22/02/2016)  

 

http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2015/11/pf-deflagra-20a-fase-da-operacao-lava-jato-operacao-corrosao
http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2015/11/pf-deflagra-20a-fase-da-operacao-lava-jato-operacao-corrosao
http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2015/11/pf-deflagra-a-21a-fase-da-lava-jato-operacao-passe-livre
http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2015/11/pf-deflagra-a-21a-fase-da-lava-jato-operacao-passe-livre
http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2016/01/pf-deflagra-a-22a-fase-da-lava-jato-triplo-x
http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2016/01/pf-deflagra-a-22a-fase-da-lava-jato-triplo-x


38 Mandados de busca e apreensão. 

2 Mandados de prisão preventiva. 

6 Mandados de prisão temporária. 

5 Mandados de condução coercitiva. 

 

Mandados cumpridos em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia 

Fonte: http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2016/02/pf-deflagra-23a-fase-da-

lava-jato-acaraje 

 

 

24ª Fase (04/03/2016) -  

 

33 Mandados de busca e apreensão. 

11 Mandados de condução coercitiva. 

 

Mandados cumpridos em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. 

 

Fonte: http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2016/03/pf-deflagra-24a-fasa-da-

operacao-lava-jato-aletheia 

 

25ª Fase (21/03/2016) -  

 

 

1 Mandado de busca e apreensão. 

1 Mandado de prisão preventiva. 

 

Mandados cumpridos em Lisboa (Portugal). 

 

Fonte: http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2016/03/pf-deflagra-25a-fase-da-

operacao-lava-jato-em-portugal?searchterm=lava+jato 

 

http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2016/02/pf-deflagra-23a-fase-da-lava-jato-acaraje
http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2016/02/pf-deflagra-23a-fase-da-lava-jato-acaraje
http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2016/03/pf-deflagra-24a-fasa-da-operacao-lava-jato-aletheia
http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2016/03/pf-deflagra-24a-fasa-da-operacao-lava-jato-aletheia
http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2016/03/pf-deflagra-25a-fase-da-operacao-lava-jato-em-portugal?searchterm=lava+jato
http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2016/03/pf-deflagra-25a-fase-da-operacao-lava-jato-em-portugal?searchterm=lava+jato


26ª Fase (22/03/2016) - "Xepa"  

 

67 Mandados de busca e apreensão. 

4 Mandados de prisão preventiva. 

11 Mandados de prisão temporária. 

28 Mandados de condução coercitiva. 

 

Mandados cumpridos em São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Bahia, 

Rio Grande do Sul, Piauí, Minas Gerais, Pernambuco e Santa Catarina. 

Fonte: http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2016/03/policia-federal-deflagra-

a-26a-fase-da-operacao-lava-jato-operacao-xepa 

 

27ª Fase (01/04/2016)  

 

8 Mandados de busca e apreensão. 

2 Mandados de prisão temporária.  

2 Mandados de condução coercitiva. 

 

Mandados cumpridos em São Paulo. 

Fonte: http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2016/04/pf-deflagra-a-27a-fase-

da-operacao-lava-jato-operacao-carbono-14 

 

28ª Fase (12/04/2016)  

 

14 Mandados de busca e apreensão. 

1 Mandado de prisão preventiva. 

2 Mandados de prisão temporária. 

5 Mandados de condução coercitiva. 

 

Mandados cumpridos em São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. 

http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2016/03/policia-federal-deflagra-a-26a-fase-da-operacao-lava-jato-operacao-xepa
http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2016/03/policia-federal-deflagra-a-26a-fase-da-operacao-lava-jato-operacao-xepa
http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2016/04/pf-deflagra-a-27a-fase-da-operacao-lava-jato-operacao-carbono-14
http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2016/04/pf-deflagra-a-27a-fase-da-operacao-lava-jato-operacao-carbono-14


Fonte: http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2016/04/policia-federal-deflagra-

a-28a-fase-da-operacao-lava-jato-2013-operacao-vitoria-de-pirro 

 

29ª Fase (23/05/2016)  

 

6 Mandados de busca e apreensão.  

1 Mandado de prisão preventiva. 

2 Mandados de prisão temporaria.  

 

Mandados cumpridos em Brasília/DF, Rio de Janeiro/RJ e Recife/PE 

Fonte: http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2016/05/pf-deflagra-29a-fase-da-

operacao-lava-jato-operacao-repescagem  

 

30ª Fase (23/05/2016)  

 

28 Mandados de busca e apreensão. 

2 Mandados de prisão preventiva. 

9 Mandados de condução coercitiva. 

 

Mandados cumpridos no Rio de Janeiro e em São Paulo. 

Fonte: http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2016/05/policia-federal-deflagra-

a-30a-fase-da-operacao-lava-jato-2013-operacao-vicio  

 

31ª Fase (04/07/2016)  

 

23 Mandados de busca e apreensão. 

1 Mandado de prisão preventiva.  

4 Mandados de prisão temporária. 

7 Mandados de condução coercitiva. 

 

http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2016/04/policia-federal-deflagra-a-28a-fase-da-operacao-lava-jato-2013-operacao-vitoria-de-pirro
http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2016/04/policia-federal-deflagra-a-28a-fase-da-operacao-lava-jato-2013-operacao-vitoria-de-pirro
http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2016/05/pf-deflagra-29a-fase-da-operacao-lava-jato-operacao-repescagem
http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2016/05/pf-deflagra-29a-fase-da-operacao-lava-jato-operacao-repescagem
http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2016/05/policia-federal-deflagra-a-30a-fase-da-operacao-lava-jato-2013-operacao-vicio
http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2016/05/policia-federal-deflagra-a-30a-fase-da-operacao-lava-jato-2013-operacao-vicio


Mandados cumpridos nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito 

Federal. 

Fonte: http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2016/07/pf-deflagra-31a-fase-da-

operacao-lava-jato-operacao-abismo  

 

32ª Fase (07/07/2016)  

 

10 Mandados de busca e apreensão. 

7 Mandados de condução coercitiva. 

 

Mandados cumpridos nas cidades de Santos, São Bernardo do Campo e São 

Paulo/SP.  

Fonte: http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2016/07/policia-federal-deflagra-

a-32a-fase-da-operacao-lava-jato-2013-operacao-caca-fantasmas  

 

33ª Fase (02/08/2016)  

 

23 Mandados de busca e apreensão.  

02 Mandados de prisão preventiva.  

01 Mandado de prisão temporária. 

06 Mandados de condução coercitiva. 

 

Mandados cumpridos nas cidades nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, 

Rio Grande do Sul, Goiás, Pernambuco e Minas Gerais. 

Fonte: http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2016/08/pf-deflagra-a-33a-fase-

da-lava-jato-2013-operacao-resta-um  

 

 

 

 

 

http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2016/07/pf-deflagra-31a-fase-da-operacao-lava-jato-operacao-abismo
http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2016/07/pf-deflagra-31a-fase-da-operacao-lava-jato-operacao-abismo
http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2016/07/policia-federal-deflagra-a-32a-fase-da-operacao-lava-jato-2013-operacao-caca-fantasmas
http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2016/07/policia-federal-deflagra-a-32a-fase-da-operacao-lava-jato-2013-operacao-caca-fantasmas
http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2016/08/pf-deflagra-a-33a-fase-da-lava-jato-2013-operacao-resta-um
http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2016/08/pf-deflagra-a-33a-fase-da-lava-jato-2013-operacao-resta-um


Conclusão: 

 

Mandados de busca e apreensão: 

 

 Do total de 653 buscas e apreensões, 13 foram cumpridas no Paraná, 

sendo elas: 

Fase 

 

Quantidade  Destinatário Destinatário 

1ª fase 9   

7ª fase 2 Endereço de 

Valdir Lima 

Carreiro 

Endereço da 

SEDE DA 

EMPRESA 

IESA 

18ª fase   2  Escritório 

Guilherme 

Gonçalves 

Escritório 

Sacha Reck 

 

Mandados de Prisões Preventivas:  

 Do total de 62 prisões preventivas, 2 foram cumpridas no Paraná, sendo 

elas: 

 

Fase 

 

Quantidade  Destinatário Destinatário 

7ª fase   1 Valdir Lima 

Carreiro
1
 

 

11ª fase 1 André Vargas  

 

 

 

                                                        
1 Diretor Presidente da IESA ÓLEO & GÁS S.A. 



Mandados de Prisões Temporárias: 

 Do total de 96 prisões temporárias, 3 foram cumpridas no Paraná, sendo 

elas: 

 

Fase 

 

Quantidade  Destinatário Destinatário 

1ª fase   2   

11ª fase 1 Leon Vargas  

 

 

Condução Coercitiva: 

 Do total de 180 conduções coercitivas, 6 foram cumpridas no Paraná, 

sendo elas: 

 

Fase Quantidade 

1ª fase 6 

 

Ressalva: 

 

Em relação aos mandados da 1ª fase, ressalto que a informação dos 

destinatários não estavam disponíveis.  

 

 Ainda, esclareço que, os números do site do MPF (atualizados até a 15 

de julho de 2016), assim como os números da site da PF (atualizados até a 13 

de abril de 2016), não correspondem exatamente com os levantados nesta 

pesquisa, muito embora tenham sido as fontes utilizadas. 

 

 

Curitiba, 22 de agosto de 2016. 

 


