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Junho de 2013
Negociação nos
bastidores
Governo brasileiro negocia
saída discreta para o senador.
Em acordo sigiloso, Evo per-
mitiria que Pinto deixasse o
local em segurança, mas não
lhe concederia salvo-condu-

to. Senador da oposição aca-
bou condenado a um ano de
prisão por “danos econômi-
cos” ao Estado boliviano

24 de agosto de 2013
Fuga da Bolívia
Senador deixa Bolívia acompa-
nhado do encarregado de negó-

cios Eduardo Saboia (foto), que,
aparentemente, não comuni-
cou a ação ao Itamaraty e cruza
a fronteira em veículo diplomá-
tico, chegando a Corumbá
(MS)

25 de agosto de 2013
Chegada ao Brasil

Pinto recebe ajuda do sena-
dor brasileiro (foto) Ricardo
Ferraço (PMDB-ES), presi-
dente da Comissão de Rela-
ções Exteriores do Senado,
e toma um avião de um em-
presário amigo do político
brasileiro para chegar até
Brasília

O governo brasileiro não fez valer,
perante a Bolívia, a sua decisão de
conceder asilo ao senador Roger

Pinto. A emissão de salvo-conduto pelo
governo boliviano para o senador deixar a
embaixada brasileira e embarcar em segu-
rança para o Brasil teria sido a consequên-
cia natural do asilo. Histórias como a da
embaixada em La Paz vêm se sucedendo
nos últimos anos. A diferença, neste caso,
foi a recusa do salvo-conduto pela Bolívia.

Em 2005, Lucio Gutiérrez, presidente
destituído do Equador, passou 87 horas na
residência do embaixador Sérgio Floren-
cio, em Quito, antes de embarcar num
avião da Força Aérea Brasileira, para o exí-
lio em Brasília. Em janeiro de 2010, o presi-
dente destituído de Honduras, Manuel Ze-

laya, partiu para o exílio na República Do-
minicana depois de quatro meses refugia-
do na Embaixada do Brasil em Tegucigal-
pa. Ambos tinham ordem de prisão e os go-
vernos de turno emitiram salvo-conduto
para sua saída depois de eles obterem asi-
lo. Gutiérrez saiu numa viatura da polícia e
Zelaya só não foi embora antes porque in-
sistia em reassumir a presidência.

A Convenção sobre o Estatuto dos Refu-
giados, de 1951, é guiada por três princí-
pios: não discriminação, não penalização e
não devolução. Manter o senador indefini-
damente na embaixada incorreria na viola-
ção dos dois últimos: a penalização do se-
nador, que, na prática, vivia em cárcere pri-
vado; e a sua devolução à Justiça boliviana,
em razão de sua debilitação física e psico-
lógica. Ao trazer o senador para o Brasil, o
encarregado de negócios da embaixada
em La Paz, Eduardo Saboia, fez valer, na
prática, uma decisão que o Brasil não con-
seguiu sustentar na diplomacia.

No Acre, família aguarda
reencontro com senador

✽

ANÁLISE: Lourival Sant’Anna

LA PAZ

O ministro das Relações Exte-
riores boliviano, David Cho-
quehuanca, afirmou ontem
que a Embaixada do Brasil
em La Paz violou tratados in-
ternacionais e leis nacionais
ao possibilitar a fuga da Bolí-
via do senador Roger Pinto –
opositor do presidente Evo
Morales que se abrigou na
missão diplomática brasilei-
ra por 15 meses, onde obteve
de Brasília status de asilado
político.

Em nota oficial enviada ao
Planalto, o chanceler expres-
sou “profunda preocupação pe-
la transgressão do princípio de
reciprocidade”. “Estamos soli-
citando formalmente às autori-
dades do Brasil explicações, já
que foram violadas normas na-
cionais ao se facilitar a fuga de
Roger Pinto”, declarou o minis-
tro em uma entrevista coletiva.

Posteriormente, o Estado en-
trou em contato com o chance-
ler que, pelo celular, se negou a
dar mais declarações sobre o as-
sunto. A assessoria de imprensa
do ministério afirmou que Cho-
quehuanca não se pronunciaria
mais sobre o caso ontem. O vice-
chancelerboliviano, Juan Carlos
Alurralde, também se recusou a
conversar com a reportagem.

Choquehuanca afirmou que
a saída clandestina do senador
da Bolívia “pode ser um prece-
dente ruim”. “Porque, ampara-
dos na imunidade diplomática,
podemos levar drogas ou trafi-
car armamentos ou pessoas. É
grave o que ocorreu”, declarou
o chanceler.

“Pinto é um fugitivo da Justi-
ça. Tinha contra si quatro or-
dens de prisão e um mandado
de apreensão. O Brasil descum-
priu a Convenção de Caracas so-
bre Asilo Diplomático (de
1954), que diz que não é lícito
acolher pessoas que estão res-
pondendo a processos. Exigi-
mos explicações”, afirmou o

chanceler boliviano.
Segundo Choquehuanca,

“por nenhum motivo o senador
Pinto podia abandonar o país
sem salvo-conduto”. O encarre-
gado de negócios da missão bra-
sileira em La Paz, Eduardo Sa-
boia, que possibilitou a fuga do
senador boliviano, alegou que o
político apresentava proble-
mas de saúde causados pelo lon-

go confinamento.
“Foram violados os mecanis-

mos de cooperação que exis-
tem entre Estados estabeleci-
dos na Convenção Interameri-
cana da Organização de Esta-
dos Americanos e a Convenção
das Nações Unidas”, disse o
chanceler.

Investigação. O ministro do

Interior boliviano, Carlos Ro-
mero, afirmou na TV que “um
veículo diplomático (como o
usado na fuga de Pinto) não po-
de ser objeto de revista em ne-
nhuma barreira (policial) ou pe-
dágio e forma parte da jurisdi-
ção soberana do país em ques-
tão, nesse caso, do Brasil”.

“Foi pedida a revisão das ima-
gens das câmeras de segurança

onde elas existam, nos pontos
de pedágio, e os relatórios dos
pontos de controle”, disse o mi-
nistro à emissora de Unitel. Ele
declarou que a fuga será investi-
gada pelas autoridades poli-
ciais bolivianas.

Em Sucre, capital do Poder Ju-
diciário na Bolívia, o promotor-
geral interino, Roberto Gutiér-
rez, afirmou que “serão analisa-
dos todos os mecanismos legais
destinados a garantir a presen-
ça de Pinto em (audiências judi-
ciais de) todos os processos”
que ele responde em seu país de
origem. / AP e AFP
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Operação fez valer
decisão sobre asilo

Brasil violou tratados, acusa La Paz
Chanceler boliviano pede explicações a Brasília e diz que saída de senador sem salvo-conduto foi fato ‘grave’ que feriu lei internacional

CORREÇÃO

Choquehuanca. Chanceler da Bolívia durante entrevista: ‘Pinto é um fugitivo da Justiça’; na opinião de ministro, fuga de senador é ‘precedente ruim’

Ao deixar a Embaixada do Bra-
sil em La Paz, o senador bolivia-
no Roger Pinto disse a sua filha
Denise – que cuidou do pai du-
rante os 452 dias na missão bra-
sileira – que fosse para Brasi-
leia, no Acre, para onde a mu-
lher, as duas outras filhas e os
quatro netos do político ti-

nham ido no início de junho de
2012, temendo represálias do
governo boliviano. A família es-
pera se reencontrar com o fugi-
tivo o quanto antes.

“Nós estamos muito felizes.
Isso (a fuga de Pinto para o Bra-
sil) era o que todos nós quería-
mos. Era isso que queríamos há

15 meses, que meu pai viesse pa-
ra o Brasil protegido pelas auto-
ridades brasileiras. E era isso o
que vínhamos esperando duran-
te os piores 15 meses das nossas
vidas. Ainda não o vimos, mas o
fato de que ele já esteja no Brasil
nos deixa bastante tranquilos”,
afirmou Denise, de 23 anos, ao
Estado.

A filha do senador disse que
conversou com o pai pelo telefo-
ne “logo depois que ele cruzou a
fronteira” e, desde então, os pa-
rentes estão em “permanente

comunicação”. “Ele ainda não
tem celular. Falamos pela inter-
net”, disse Denise, contando
que a família conversa em cha-
madas com vídeo.

A jovem disse que a reação do
governo boliviano à fuga de Pin-
to “não é nada novo”. “Faz seis
anos que o perseguem, dizem
que ele é vagabundo, que não
trabalha. A família não se espan-
ta. Meu pai denunciou e conti-
nuará denunciando o narcotrá-
fico na Bolívia.”

Denise afirmou que, além do

comparecimento ao Senado
previsto para hoje, Pinto vai bus-
car em Brasília legalizar sua si-
tuação no território brasileiro
antes de se reencontrar com
sua família.

“Vamos definir algum lugar
no meio do caminho. Brasília é
muito longe daqui e Brasileia,
muito próximo da fronteira
com a Bolívia. Tememos que al-
go possa ocorrer se ele se aproxi-
mar muito do território bolivia-
no”, disse a jovem. / GUILHERME

RUSSO

Diferentemente da informa-
ção publicada ontem, o
avião que transportou Roger
Pinto a Brasília não perten-
ce a Ricardo Ferraço, mas a
um empresário amigo do
senador brasileiro.
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Trecho percorrido de carro
Dois carros da embaixada brasileira 
transportaram o senador boliviano Roger 
Pinto e o encarregado de negócios Eduardo 
Saboia. Os veículos passaram por seis 
postos de controle até a fronteira com o 
Brasil. Dois fuzileiros navais que serviam na 
embaixada fizeram a segurança do comboio

22 horas 
de viagem

Trecho de avião
De Corumbá, o senador 
tomou um avião de um 
empresário amigo do 
senador Ricardo Ferraço 
(PMDB-ES). Em Brasília, 
Ferraço acolheu o  colega 
boliviano em sua residência

2 horas 
de viagem

“Estamos pedindo
formalmente às
autoridades do
Brasil explicações,
já que normas
foram violadas”
David Choquehuanca
CHANCELER BOLIVIANO
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 ago. 2013, Primeiro Caderno, p. A10.
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