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Maior pena já aplicada pela Lava Jato vai 
para Cabral. E há mais pela frente

Políti co que foi governador do Rio de Janeiro, de 2007 a 2014, se vê 
diante de várias acusações de corrupção

Sérgio Cabral foi por muitos anos um dos governadores mais elogiados pela mídia. 

Quando surgiu para a política, lá nos anos 1990, criticava arduamente o sistema cor-

rupto e sujo da política. Hoje, ele está preso por cometer o que por muito tempo con-

denou: roubar dinheiro público. No dia 20 de setembro, o juiz federal Marcelo Bretas 

condenou o ex-governador a 45 anos e 2 meses de prisão pela prática de três crimes: 

corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Essa condenação 

foi motivada pela Operação Calicute, um desdobramento da Operação Lava Jato. 

A sentença aplicada pelo juiz da 7ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro se 

torna a mais alta em relações à Lava Jato. Até então a punição mais severa era de 43 

anos, dada ao vice-almirante Othon Luis Pinheiro da Silva, por desvios em obras na 

usina nuclear de Angra 3. Em junho, o ex-governador havia sido punido pelo juiz 

federal Sérgio Moro a 14 anos e 2 meses de prisão. Nesta ocasião, Cabral foi conde-

nado por receber propina da empreiteira Andrade Gutierrez. Segundo o juiz Bretas, 

Cabral era o “líder“ do grupo político que recebia propina da construtora em troca de 

favorece-la em obras públicas do estado, como: a reforma do Estádio Maracanã para 

os Jogos Pan-Americanos de 2007 e, depois, para a Copa de 2014. 

Em contrapartida às acusações, Cabral nega ter cobrado propina da empreiteira. 

Ele afi rmou ter recebido dinheiro, contudo se tratava de caixa dois (prática de menor 

gravidade sob o ponto de vista legal) para suas campanhas eleitorais. A defesa do 

ex-governador afi rmou que vai recorrer à decisão.
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