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UMA VIDA POLÊMICA
A fuga

prisão perpétua na Itália,
Cesare Battisti está preso
no Brasil desde 2007,
numa indefinição jurídica

Em 1981,
foge da Itália

Passa por
or
México

3

Chega na
França
Franç

Na década de 70 entra para o
grupo Proletários Armados
pelo Comunismo (PAC)

É preso em 1979, na Itália,
acusado de 4 assassinatos

EDUARDO SUPLICY/AE

Antonio Santoro,
agente de custódia,
morto em 6/6/1978

Pierluigi Torregiani,
comerciante, morto
em 16/2/1979

Lino Sabbadin,
comerciante, morto
em 16/2/1979

1

2

4

Em 2004
chega ao
Brasil (Rio)

Battisti,
preso no Rio
em 2007

Andrea
Campagna, policial,
morto em 19/4/1979

SERGIO DUTTI/AE

l Condenado à

Battisti no Brasil

2007

2008

2009

l É preso em março, no Rio, por

l Em novembro, o Comitê Nacional

l Caso vai para o STF, enquanto isso

falsificação de documento e uso de
passaporte falso. No mesmo ano, é
transferido para Brasília e a Itália
pede sua extradição

para Refugiados nega pedido
l Defesa de Battisti recorre ao
ministro da Justiça, Tarso Genro
l Ministro brasileiro concede refúgio

o italiano continua preso em Brasília
l Em 9 de setembro começa o
julgamento. No mesmo dia, é
suspenso

l STF retoma o caso em novembro
l No dia 18, Supremo autorizou a

2010

2011

l No último dia de seu

l No dia 3 de janeiro, os advogados de

mandato, o presidente
Lula decide manter Battisti
no Brasil

extradição de Battisti, mas
deixou decisão final para o
presidente Lula

Battisti pedem ao STF a liberdade do
italiano. No dia 6, o ministro Cézar
Peluso, presidente do STF, indefere
pedido ao ex-ativista

INFOGRÁFICO/AE

Felipe Recondo
Mariângela Gallucci / BRASÍLIA

Após o Supremo Tribunal Federal (STF) determinar a soltura do ex-ativista italiano Cesare Battisti na noite de ontem, o italiano deixou o Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, onde ficou preso nos últimos quatro anos.
Passavam cinco minutos da
meia noite quando Battisti saiu
do presídio com o advogado
Luiz Eduardo Greenhalgh, que o
defendeu desde o início do processo. Os dois seguiram para um
condomínio fechado na capital
federal. O advogado de Battisti
no processo de extradição, Luís
Roberto Barroso, afirmou que a
primeira coisa que ele quis fazer
ao deixar a carceragem foi tentar
telefonar para as filhas.
HojeBarrosovaiprotocolarno
Ministério da Justiça um pedido
de visto permanente para Battisti. No momento, o ex-ativista está no País como imigrante ilegal.

Julgamento. Em sessão tensa e
longa, os ministros afirmaram
que a decisão do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva de negaraentregade Battistiao governo italiano é ato soberano e não
podia sequer ser analisado pela
Corte. E, ao final de uma sessão
de aproximadamente seis horas,
determinaram a imediata soltura de Battisti.
A sessão de ontem pôs fim a
um processo que durou quatro
anos, colocou o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva em conflito com o tribunal, gerou uma
crise diplomática entre o Brasil
e a Itália, motivou discussões
ríspidas entre ministros e acusações de que o Judiciário estaria
interferindo empoderes soberanos do Executivo e do presidente da República.
Pelo entendimento queprevaleceu, os ministros julgaram
que não poderiam avaliar se Lula cumpriu ou não a decisão do
tribunal de autorizar a entrega
de Battisti no ano passado ou se

violou o tratado de extradição
firmado entre o Brasil e a Itália.
Na avaliação da maioria dos ministros, a decisão de Lula foi um
ato de soberania de Estado e
não poderia ser contestado pela
República italiana.
“Está em jogo aqui um ato de
soberania do presidente da República”, afirmou o ministro
Luiz Fux. Para ele, a Itália contestava não apenas um ato do
ex-presidente, mas processava
a República brasileira. E não caberia ao Supremo julgar um processo como esse. “Isso não é da
competência do Supremo Tribunal Federal; isso é da competência da Corte de Haia”, disse.
No mesmo sentido votaram o
ministro Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Carlos Ayres
Britto e Marco Aurélio Mello.
“Não nos cabe policiar ou condenar o presidente da República. Não! O presidente da República vai responder pelo descumprimento do tratado, se for
o caso, aos tribunais internacio-

Tratado. Em sua decisão, no último dia de mandato, Lula aprovou parecer da Advocacia-Geral da União (AGU) que recomendava a manutenção de Battisti no Brasil. No texto, a AGU
relatava a possibilidade de Battisti ter agravada sua situação
caso fosse entregue ao governo
italiano para cumprir a pena de
prisão por quatro assassinatos,
crimes cometidos no fim da década de 70. Com esse argumento, de acordo com a maioria dos
ministros, Lula cumpriu o tratado firmado entre os dois países.
Apesar de terem decidido no
início do julgamento, por 6 votos a 3, não conhecer da reclamação feita pela Itália, o julgamento se estendeu. O relator do processo, ministro Gilmar Mendes, em voto de aproximadamente duas horas, analisou o
ato do ex-presidente da República e considerou que ele descumpriu a decisão do STF e violou o
tratado de extradição.
No entendimento do ministro, Lula apenas “mudou os termos” que foram usados pelo exministro da Justiça Tarso Gen-

Italianos lamentam decisão do Supremo
Andrei Netto / PARIS

Familiares de vítimas dos “anos
de chumbo” na Itália lamentaramadecisãodoSupremoTribunal Federal (STF) de permitir a
permanência de Cesare Battisti
no Brasil. Mas, a despeito do parecerda Justiça ter sido determinante, as maiores críticas foram
voltadas ao governo de Luiz Iná-

cio Lula da Silva, que concedeu o
refúgiopolíticoaoex-guerrilheiro do grupo Proletários Armados pelo Comunismo (PAC),
condenadoàprisão perpétuapelas cortes italianas.
As críticas foram feitas ao Estado por dois dos mais atuantes familiares de vítimas dos
anosdechumbo:ofísicoGiovanni Bachelet, 56 anos, deputado

do Partido Democrático, e a exdeputada e ex-senadora Sabina
Rossa,48.GiovanniéfilhodeVittorio Bachelet, jurista e membro
da Aliança Católica, assassinado
em 1980 pelas Brigadas Vermelhas, outro grupo armado da esquerda radical italiana.
O deputado comparou o caso
Battisti à recente prisão de Ratko Mladic, oficial sérvio acusado

de genocídios durante o conflito
armado na ex-Iugoslávia, como
o cerco à cidade de Sarajevo e ao
massacre de Srebrinica, na Bósnia.Mladicfoienviadoparajulgamento no Tribunal Internacional de Haia.
Bachelet não questiona a decisão do STF, mas a determinação
de Lula em manter Battisti no
Brasil. “Sou de uma família de

Liberdade. Ao sair da prisão, Battisti ligou para as filhas

Soberania. Também votaram

no mesmo sentido os ministros
Ellen Gracie e Cezar Peluso,
presidente do STF. Para a ministra Ellen Gracie, a contestação
do ato do ex-presidente não era
ato de soberania e a decisão de
não entregar Battisti configuraria um “ato de arbítrio”. “Soberania o Brasil exerce quando
cumpre tratados, não quando
os descumpre”, afirmou.

juristas e compreendo bem que
o que estava em jogo era uma
questão legal. As decisões judiciais foram no bom sentido. Já as
do governo Lula, não.”
Para ele, o governo brasileiro
não entendeu que a extradição
seriaparaaItália umato de Justiça, não de revanche. “Lamento
que um país com uma sociedade
civil forte, como o Brasil, negue a
extradiçãodeumapessoacondenada em outro país. É uma pena
para a humanidade.” O deputado buscou consolo no fato de

que Battisti, à espera da decisão
sobre a extradição, acabou preso
por quatro anos.
Também conformada, Sabina
Rossa, filha do sindicalista Guido Rossa, executado pelas Brigadas Vermelhas em 1979, lembrouque o Executivo e o Legislativo italiano fizeram tudo o que
estavaaoalcance paraobter aextradição. “A justa conclusão seria a extradição e a prisão de Battistiem nosso país, já que há uma
condenaçãonaItália,umpaís democrático”, reiterou.

ro para reconhecer o status de
refugiado de Battisti. Tarso argumentava que haveria fundadas razões que indicavam que o
ex-ativista poderia ser perseguido caso fosse entregue para a
Itália. O STF, por maioria, rejeitou essa tese em 2009 e autorizou a extradição.
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Perspectiva artística da fachada

Governo italiano havia questionado definição do ex-presidente Lula
de manter o ex-ativista no Brasil, mas Corte disse que ato é soberano

BETO BARATA/AE

Battisti deixa
penitenciária após
decisão do STF

nais”, afirmou Ayres Britto.
Mesmo considerando desnecessário e impossível o STF julgar o ato do presidente, a maioria dos ministros disse que Lula
não descumpriu a decisão do
STF. Teria, como determinou a
Corte, cumprido o que decidiu
o Supremo. No ano passado, o
tribunalconcluiu que a autorização da extradição de Battisti para a Itália não obrigava o presidente a entregá-lo. Para isso,
bastaria que usasse uma das ressalvas previstas no tratado de
extradição firmado entre os
dois países.

