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Considerações
1. Em março de 2021, o CADEP (Centro de Análisisis y Difusión de la Economía Paraguaya), um importante
grupo de reflexão econômica no Paraguai, publicou um estudo intitulado Tobacco Oversupply in
Paraguay and its Cross-Border Impacts. O estudo foi realizado em conjunto com o Centro de Políticas
de Saúde da Universidade de Illinois - Chicago e financiado pela Bloomberg Philanthropies. O CADEP
tem uma longa trajetória e reconhecimento estabelecido por suas pesquisas nas ciências sociais, tanto
nacional como internacionalmente. Além disso, o CADEP sempre demonstrou seu compromisso para
com a consolidação democrática no Paraguai.
2. Em resposta à publicação do relatório, e criticando suas conclusões em 30 de abril de 2021, a Unión
Tabacalera del Paraguay processou o CADEP e um Juiz ordenou que ele entregasse seu banco de
dados, todos os protocolos e os materiais de pesquisa relacionados para exame judicial. A sentença
é que os pesquisadores do CADEP são criminalmente responsáveis por não informar às autoridades
sobre a evasão fiscal relatada em suas pesquisas.
3. O presidente da Unión Tabacalera del Paraguay é o braço direito do ex-presidente Horacio Cartes, que é
proprietário da maior empresa de tabaco do Paraguai, a TABESA (Tabacalera del Este S.A.). Observadores
independentes concordarão ao considerar Cartes como o homem mais poderoso do Paraguai devido a
sua imensa fortuna e poder político e suas profundas conexões e influência sobre o Judiciário.

Declaração da LASA
1. A geração, elaboração e publicação de relatórios baseados em evidências e suas conclusões são
essenciais na pesquisa acadêmica. Ameaçar instituições acadêmicas e pesquisadores com ações
legais por suas atividades legítimas constitui um caso claro de intimidação e uma tentativa de cercear
a liberdade acadêmica. É também uma ameaça potente e inaceitável para os estudiosos que podem
querer fazer pesquisas sobre este ou outros assuntos semelhantes no futuro.
2. Em uma sociedade livre, um relatório acadêmico é criticado ou refutado por outro relatório acadêmico
quando novas evidências o justificam. No mundo acadêmico não há lugar para ações legais que
coloquem em risco o bem-estar ou até mesmo a liberdade dos pesquisadores. Em uma democracia, os
juízes não julgam o trabalho acadêmico. A Academia e seu processo de revisão pelos pares o fazem, de
acordo com seus méritos acadêmicos.
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3. Esta ação legal à qual o CADEP tem sido submetido prejudica gravemente a liberdade acadêmica
e inflige um golpe devastador aos acadêmicos preocupados com questões de saúde pública ou que
publicam relatórios críticos de interesses empresariais poderosos. Ela coloca em perigo o funcionamento
da democracia ao procurar silenciar a sociedade civil.
4. A LASA manifesta sua preocupação sobre esta grave violação da liberdade acadêmica e apela para o
fim imediato desta ação legal. Todos os debates sobre as conclusões deste relatório, ou qualquer outro,
devem ser conduzidos somente nos fóruns acadêmicos adequados, e não através de judicialização e
intimidação.
Sobre a LASA
A Associação de Estudos Latino-Americanos (LASA) é a maior associação profissional do mundo
composta de indivíduos e instituições dedicadas ao estudo da América Latina e Caribe. A LASA conta
atualmente com mais de 12 000 membros de todo o mundo, bem como com um comitê que defende
a liberdade acadêmica e os direitos humanos.
Se desejar entrevistar um membro do Conselho Executivo da LASA, você pode entrar em contato com
o escritório de comunicações da LASA pelo telefone (412) 648-7929 ou pelo e-mail lasa@lasaweb.org.
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