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A Itália condenou nesta quinta-feira a decisão do Supremo Tribunal Federal de negar a 
extradição do ex-ativista de esquerda Cesare Battisti, afirmando que a medida "lamentável" 
viola os tratados internacionais e humilha vítimas de terrorismo no país. 
 
O governo do país europeu afirmou que levará o caso ao Tribunal de Justiça de Haia. 
 
Em um julgamento que era amplamente aguardado na Itália, o STF manteve, na noite quarta-
feira, a decisão tomada no ano passado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra a 
extradição de Battisti, e ordenou a soltura imediata do italiano. 
 
Imagens da TV mostraram Battisti deixando o presídio da Papuda, em Brasília, em um carro no 
início da madrugada desta quinta-feira, horas depois da decisão do Supremo. 
 
O presidente italiano, Giorgio Napolitano, que raramente se envolve em questões 
internacionais, publicou um comunicado com palavras ríspidas condenando a decisão do STF, 
que foi considerada por ele como uma "grave ferida" nas relações com o Brasil. Napolitano 
acrescentou que apoia todas as medidas para levar Battisti à Justiça italiana. 
 
Battisti foi condenado à revelia na Itália à prisão perpétua por quatro homicídios cometidos na 
década de 1970, quando integrava a organização Proletários Armados pelo Comunismo (PAC). 
Ele nega todas as acusações e diz ser vítima de perseguição política. 
 
Foragido desde 1981, ele foi preso no Rio de Janeiro em 2007 e recebeu do então ministro da 
Justiça, Tarso Genro, o status de refugiado político, contrariando decisão anterior do Comitê 
Nacional para os Refugiados (Conare). 
 
O governo italiano investiu tempo e prestígio no processo de extradição do ex-ativista. Em 
comunicado, o primeiro-ministro Silvio Berlusconi disse estar desapontado com a notícias e 
prometeu que seu governo lutará para conseguir a extradição. 
 
A ministra para Assuntos da Juventude, Giorgia Meloni, classificou a decisão da suprema corte 
brasileira como "a mais recente humilhação infligida às famílias das vítimas" e um "tapa no 
rosto da Itália". 
 
O chanceler da Itália, Franco Frattini, disse que a decisão do STF era "um tapa no rosto de 
todo o mundo democrático que combate o terrorismo" e que era "lamentável" que Battisti 
agora possa se bronzear numa praia brasileira se assim quiser. 
 
Alessandra Mussolini, parlamentar que é neta do ex-ditador Benito Mussolini, pediu uma 
retaliação diplomática ao Brasil e um boicote nacional a produtos brasileiros. 
 
"Eles foram duros com a Itália, tratando Battisti como se fosse um herói nacional, e nós temos 
que ser tão duros como eles", disse ela a um programa de rádio. 
 
Filhos de algumas das vítimas de Battisti expressaram tristeza com a decisão. 
 
"Estou sem palavras", disse Alessandro Santoro, filho de Antonio Santoro, que trabalhava 
como diretor de um presídio no norte da Itália quando foi morto por Battisti em um ataque de 
guerrilhas de esquerda em 1978. 
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