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O país onde todos os
ex-presidentes estão
a contas com a Justiça
A corrupção,
endémica na
América Latina,
encontrou no Peru
terreno fértil

para reinar. Entre
os ex-presidentes
do país, não há
nenhum que nunca
se tenha sentado
no banco dos réus.
0 caso não passou
despercebido ao
Papa Francisco.
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os cinco ex-presiden-
tes do Peru ainda vi-

vos, todos eles têm

problemas com a jus-

_^^^H_^^^^^^V tiça, estão a ser inves-

tigados ou estão pre-
sos. Os processos de

corrupção e abuso de poder no Palácio do Go-
verno vieram pôr a descoberto uma rede de in-
fluências que se estende à brasileira Odebrecht

e vieram desmoralizar a ainda frágil democra-
cia do país.

O número de detenções de ex-ditadores por
violações de direitos humanos é extenso, mas a

chamada a prestar contas de líderes eleitos de-

mocraticamente - até agora menos frequente
- tem vindo a revelar-se flagrante na América
Latina. A situação não passou despercebida ao

Papa Francisco durante a sua visita oficial à re-

gião sul do continente americano. O Sumo
Pontífice referiu-se à corrupção como um "ví-

rus social" que ataca os povos e as democracias

e afirmou que "a política está doente" nesta re-

gião do mundo.
Ao Jornal Económico, Andrés Malamud,

investigador principal no Instituto de Ciên-
cias Sociais da Universidade de Lisboa, expli-
ca que "a corrupção é endémica nas socieda-
des em desenvolvimento". "No caso da Amé-
rica Latina, houve um mecanismo de difusão

regional a partir dos empréstimos que o

BNDES [Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Económico e Social do Brasil] outor-

gou aos governos vizinhos para contratarem

empreiteiras brasileiras, sendo Odebrecht a

mais conhecida", indica.
A justiça dos Estados Unidos, a Odebrecht

confessou, no âmbito na megaoperação Lava

Jato, ter pago subornos para ganhar contratos

públicos em 12 países da América Latina. No
caso do Peru - onde atua há quase quatro déca-

das - a construtora brasileira admitiu ter en-

tregue 29 milhões de dólares (mais de 23 mi-
lhões de euros), entre 2005 e 2014, para que lhe

fossem adjudicadas algumas das principais
obras públicas no país. O período em causa

compreende os Governos de Alejandro Tole-
do (2001-2006), Alan Garcia (2006-2011) e

Ollanta Humala (2011- 2016) e foi passado a

pente fino pelas autoridades.

Ollanta Humala foi o primeiro ex-presiden-
te a ser investigado e o primeiro em toda a

América Latina a ser preso por ligações à Ode-
brecht. O juiz Germán Juárez Atoche deu
como provado, em julho do ano passado, que o

ex-líder peruano e da esposa, Nadine Heredia,
terão recebido três milhões de dólares da cons-

trutura brasileira como financiamento da cam-

panha eleitoral de 2011. Humala foi condena-
do a 18 meses de prisão preventiva por lava-

gem de dinheiro e associação criminosa.

Seguiu-se Alejandro Toledo, também ele
denunciado na Operação Lava Jato. O primei-
ro mandado de detenção foi emitido pela justi-
ça peruana em fevereiro de 2017, mas o antigo
líder do Peru está exilado nos Estados Unidos e

recusa-se a voltar ao país. Acredita-se que terá
recebido 20 milhões de dólares (16 milhões de

euros) em subornos e canalizado o dinheiro

para a conta do alegado 'testa-de-ferro' Josef
Maiman, por meio de empresas em paraísos
fiscais. Toledo diz-se inocente e garante que
está a ser alvo de "uma caça às bruxas". Já Alan
Garcia está a ser investigado pela justiça por
branqueamento de capitais e enriquecimento
ilícito. As alegadas ligações à Odebrecht apare-
cem mais uma vez referenciadas no processo.

O caso é paradoxal e vem revelar duas reali-
dades diferentes no Peru. "Pode-se dizer que a

Justiça peruana está a funcionar melhor que
outras", indica o investigador Andrés Mala-
mud, considerando que houve avanços na for-
ma como são atualmente conduzidos os pro-
cessos judiciais. Ao mesmo tempo, o sistema

político não pode deixar ficar enfraquecido.
"O que acontece no Peru que cada vez que sai

um presidente, prendem-no?", questionou o

Papa Francisco, argumentando que "o caso

Odebrecht é apenas uma pequena parte da his-
tória". O Papa lembrou o "fenómeno dos paraí-
sos fiscais" como incentivo à corrupção e cha-

mou à atenção para o facto de muitos deles es-

tarem no continente americano. Na lista negra
de offshores da União Europeia (UE) permane-
cem dois territórios destes continente, depois
de esta terça-feira Bruxelas ter decidido retirar
oito países que se comprometam a ser mais

transparentes em matéria fiscal. São eles Trini-
dade e Tobago e Santa Lúcia. A lista integra
agora apenas nove países. O Panamá, os Bar-
bados e a ilha de Granada foram alguns dos ter-
ritórios que passaram à 'lista cinzenta'.

O Sumo Pontífice elencou ainda que os

chamados 'jogos políticos' entre diferentes

partidos. "A oposição ganha e acusa os ante-
riores Governos de corrupção. Volta outro

partido e acusa-os de corruptos e os dois têm
alguma razão", afirmou. Andrés Malamud
reitera que tal "acontece em todo o lado e o

Peru não é exceção ".

O atual chefe de Estado, Pedro Pablo Kuc-

zynski, sentiu-o na pele, quando ele próprio se

viu envolvido num rol de acusações de corrup-
ção, com ligações à Odebrecht. O líder foi alvo



de uma moção de censura, apresentada pela
oposição, para o destituir, mas conseguiu evi-
tar a sua saída antecipada graças ao apoio de

deputados do partido liderado por Keiko Fuji-
mori, filha do antigo líder Alberto Fujimori
(também na prisão). Curiosamente, o perdão
presidencial ao antigo presidente chegou três
dias depois.

Kuczynski quando assumiu a presidência
foi, no entanto, uma das vozes mais críticas
na defesa da saída da Odebrecht do Peru,
após terem sido conhecidos os contornos da

Lavajato.
Uma longa lista de detidos
Na lista de ex-presidentes ainda vivos conde-
nados a penas de prisão estão ainda Alberto

Fujimori (1990-2000) e Francisco Morales
Bermúdez (1975-1980). Alberto Fujimori foi

condenado, em 2009, uma pena de 25 anos de

prisão por crimes contra a humanidade e cor-

rupção praticados durante o seu mandato de

dois anos na década de 90. Da sua governação,
ficam para a história as decisões tomadas à por-
ta fechada e sem consulta de outros órgãos pú-
blicos, uma política anticomunista firme e a

inúmeras ações contra os "terroristas domésti-
cos". Com 79 anos e uma saúde fragilizada, o

nipo-peruano recebeu indulto presidencial em
dezembro passado, uma decisão que motivou
uma onda de protestos.

Em janeiro do ano passado, Francisco Mo-
rales Bermúdez foi também condenado pela
justiça italiana, por ter estado envolvido no
Plano Condor, a operação de vários regimes
militares da América do Sul para reprimir os

opositores aos ditadores, com o patrocínio dos

Estados Unidos. A operação batizada com o

nome de um abutre (o condor, que se alimenta
de carne nos Andes) matou cerca de 50 mil

pessoas, fez 30 mil desaparecidos e 400 mil

presos políticos. Aos 95 anos, o antigo militar
foi condenado a prisão perpétua. No entanto,
Bermúdez permanece no Peru.

Na despedida do país, o Papa Francisco não

pôde deixar de questionar: "O que aconteceu

com a América Latina que estava à procura de

um caminho para se tornar uma grande pátria?
Estarão os nossos heróis de há alguns anos a so-
frer de um capitalismo liberal desumano?". •
"Na América
Latina houve
um mecanismo
de difusão
[da corrupção]
ligado ao BNDES
e ã Odebrecht"

OLLANTA HUMALA
55 anos

Terá recebido três milhões
de dólares da Odebrecht
durante a campanha
eleitoral de 2011. Foi
condenado a 18 meses de
prisão preventiva.

ALEJANDRO TOLEDO
71 anos

Exilado nos EUA, recusa-se
a voltar ao Peru, onde é
acusado de ter recebido
20 milhões de dólares em
subornos da construtora
brasileira Odebrecht.

ALAN GARCÍA
68 anos

Está a ser investigado pela
justiça peruana por
branqueamento de capitais
e enriquecimento ilícito. Os

alegados crimes envolvem
também a Odebrecht.

ALBERTO FUJIMORI
79 anos

Foi o primeiro presidente
peruano a ser colocado no
banco dos réus, em 2009.
Foi condenado a 25 anos de

prisão por crimes contra a

humanidade e corrupção.


