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Andrei Netto / PARIS

Familiares de vítimas dos “anos
de chumbo” na Itália lamenta-
ram a decisão do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) de permitir a
permanência de Cesare Battisti
no Brasil. Mas, a despeito do pa-
recer da Justiça ter sido determi-
nante, as maiores críticas foram
voltadas ao governo de Luiz Iná-

cio Lula da Silva, que concedeu o
refúgio político ao ex-guerrilhei-
ro do grupo Proletários Arma-
dos pelo Comunismo (PAC),
condenado à prisão perpétua pe-
las cortes italianas.

As críticas foram feitas ao Es-
tado por dois dos mais atuan-
tes familiares de vítimas dos
anos de chumbo: o físico Giovan-
ni Bachelet, 56 anos, deputado

do Partido Democrático, e a ex-
deputada e ex-senadora Sabina
Rossa, 48. Giovanni é filho de Vit-
torio Bachelet, jurista e membro
da Aliança Católica, assassinado
em 1980 pelas Brigadas Verme-
lhas, outro grupo armado da es-
querda radical italiana.

O deputado comparou o caso
Battisti à recente prisão de Rat-
ko 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 Bós-
nia. Mladic foi enviado para julga-
mento no Tribunal Internacio-
nal de Haia.

Bachelet não questiona a deci-
são do STF, mas a determinação
de Lula em manter Battisti no
Brasil. “Sou de uma família de

juristas e compreendo bem que
o que estava em jogo era uma
questão legal. As decisões judi-
ciais foram no bom sentido. Já as
do governo Lula, não.”

Para ele, o governo brasileiro
não entendeu que a extradição
seria para a Itália um ato de Justi-
ça, não de revanche. “Lamento
que um país com uma sociedade
civil forte, como o Brasil, negue a
extradição de uma pessoa conde-
nada em outro país. É uma pena
para a humanidade.” O deputa-
do 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 Gui-
do Rossa, executado pelas Briga-
das Vermelhas em 1979, lem-
brou que o Executivo e o Legisla-
tivo italiano fizeram tudo o que
estava ao alcance para obter a ex-
tradição. “A justa conclusão se-
ria a extradição e a prisão de Bat-
tisti em nosso país, já que há uma
condenação na Itália, um país de-
mocrático”, reiterou.
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Italianos lamentam decisão do Supremo
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Battisti deixa
penitenciária após
decisão do STF
Governo italiano havia questionado definição do ex-presidente Lula
de manter o ex-ativista no Brasil, mas Corte disse que ato é soberano

Felipe Recondo
Mariângela Gallucci / BRASÍLIA

Após o Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) determinar a sol-
tura do ex-ativista italiano Ce-
sare Battisti na noite de on-
tem, o italiano deixou o Com-
plexo Penitenciário da Papu-
da, em Brasília, onde ficou pre-
so 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 pro-
cesso. 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.

Hoje Barroso vai protocolar no
Ministério da Justiça um pedido
de visto permanente para Battis-
ti. No momento, o ex-ativista es-
tá 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 ne-
gar a entrega de Battisti ao gover-
no 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 soltu-
ra 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 con-
flito com o tribunal, gerou uma
crise diplomática entre o Brasil
e a Itália, motivou discussões
ríspidas entre ministros e acusa-
ções de que o Judiciário estaria
interferindo em poderes sobera-
nos do Executivo e do presiden-
te da República.

Pelo entendimento que preva-
leceu, os ministros julgaram
que não poderiam avaliar se Lu-
la 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 mi-
nistros, 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 Re-
pública”, afirmou o ministro
Luiz Fux. Para ele, a Itália con-
testava não apenas um ato do
ex-presidente, mas processava
a República brasileira. E não ca-
beria ao Supremo julgar um pro-
cesso como esse. “Isso não é da
competência do Supremo Tri-
bunal Federal; isso é da compe-
tência da Corte de Haia”, disse.

No mesmo sentido votaram o
ministro Ricardo Lewandows-
ki, Cármen Lúcia, Carlos Ayres
Britto e Marco Aurélio Mello.
“Não nos cabe policiar ou con-
denar o presidente da Repúbli-
ca. Não! O presidente da Repú-
blica vai responder pelo des-
cumprimento do tratado, se for
o caso, aos tribunais internacio-

nais”, afirmou Ayres Britto.
Mesmo considerando desne-

cessário e impossível o STF jul-
gar o ato do presidente, a maio-
ria 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
tribunal concluiu que a autoriza-
ção da extradição de Battisti pa-
ra a Itália não obrigava o presi-
dente a entregá-lo. Para isso,
bastaria que usasse uma das res-
salvas previstas no tratado de
extradição firmado entre os
dois países.

Tratado. Em sua decisão, no úl-
timo dia de mandato, Lula apro-
vou parecer da Advocacia-Ge-
ral da União (AGU) que reco-
mendava a manutenção de Bat-
tisti no Brasil. No texto, a AGU
relatava a possibilidade de Bat-
tisti ter agravada sua situação
caso fosse entregue ao governo
italiano para cumprir a pena de
prisão por quatro assassinatos,
crimes cometidos no fim da dé-
cada de 70. Com esse argumen-
to, de acordo com a maioria dos
ministros, Lula cumpriu o trata-
do firmado entre os dois países.

Apesar de terem decidido no
início do julgamento, por 6 vo-
tos a 3, não conhecer da reclama-
ção feita pela Itália, o julgamen-
to se estendeu. O relator do pro-
cesso, ministro Gilmar Men-
des, em voto de aproximada-
mente duas horas, analisou o
ato do ex-presidente da Repúbli-
ca e considerou que ele descum-
priu a decisão do STF e violou o
tratado de extradição.

No entendimento do minis-
tro, Lula apenas “mudou os ter-
mos” que foram usados pelo ex-
ministro da Justiça Tarso Gen-

ro para reconhecer o status de
refugiado de Battisti. Tarso ar-
gumentava que haveria funda-
das razões que indicavam que o
ex-ativista poderia ser persegui-
do caso fosse entregue para a
Itália. O STF, por maioria, rejei-
tou essa tese em 2009 e autori-
zou a extradição.

Soberania. Também votaram

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

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