
 
 
 

 
 

Artigo - Extradição - Entenda o caso Cesare Battisti 

 

A propósito de Cesare Battisti: 

    O Brasil vive um momento de aspectos jurídicos, políticos e sociais no campo 
internacional. 

     Cesare Battisti foi condenado à prisão perpetua na Itália em 1970, pela morte de 
quatro pessoas. 

     Fugiu e hoje estava vivendo no Brasil. A Itália pediu ao governo brasileiro a sua 
extradição. 

     A extradição é um instituto pelo qual um país pede a outro que lhe entregue uma 
determinada pessoa, seja um natural daquele país, seja um condenado, etc. De 
observar que o Brasil não extradita brasileiros. Aliás, de um modo geral os países não 
extraditam seus nacionais. 

     Os países envolvidos em uma extradição fazem um pacto e agem sob a égide da 
reciprocidade. 

      No caso em tela o Brasil e a Itália mantém esse tipo de acordo de modo que é 
perfeitamente natural o pedido dos italianos ao governo brasileiro. Anteriormente no 
governo do PT de Lula isso já foi tentado e, apesar de nossa justiça concordar com a 
extradição do italiano, o presidente no último dia de seu mandato negou a entrega de 
Cesare Battisti aos italianos. 

      Hoje o STF entendeu que se devia ocorrer a extradição e o presidente Michel Temer 
assinou um decreto para mandá-lo de volta para a Itália. 

       Cesare Battisti, criminoso astuto já usou de vários disfarces e até agora a Polícia 
Federal brasileira não logrou encontrá-lo, de modo que ele é considerado foragido. Ele 
conseguiu fica foragido por mais de quarenta anos. Tão logo ele fosse encontrado e 
preso, será deportado para a Itália para pagar pelos crimes que cometeu. Isto acabou 
por ocorrer no dia 13 de janeiro em Santa Cruz de La Sierra, pondo fim a esta sua 
odisseia. Hoje ele está num presidio de grande segurança na Sardenha, no sul da Itália. 
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