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1. Colocação do tema

Trazemos aqui algumas considerações sobre o status de refugiado, concedido a Cesare
Battisti pelo governo brasileiro, mediante decisão do Ministro da Justiça em 13/ 01/
2009. A Itália, que pedia sua extradição, tem protestado contra tal medida, sob o
argumento de que Battisti foi condenado não pelas suas idéias (era membro de um
grupo de esquerda nos anos 70, acusado de terrorismo), mas sim pelos seus atos- foi
julgado por assassinato pela Justiça italiana, cometido no período de militância.

Trazemos aqui questões relacionadas ao assunto, como a definição de crime político e a
concessão de asilo como ato de soberania, para que se mostre, a toda evidência, que o
reconhecimento da condição de refugiado no caso em comento encontra-se albergado
pela boa doutrina jurídica.

2. Crime político- definição

O tema aqui tratado é o chamado "crime político", que possui duas espécies. O crime
político próprio é o de opinião- aquele que causa ameaça à ordem institucional, ao
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sistema vigente. O impróprio é aquele que consiste em crime de natureza comum, mas
com conotação, com pano de fundo, político/ ideológico. É o caso de assaltar um banco,
por exemplo, para obter fundos para determinado grupo político. Assim explica
Delmanto1: os crimes políticos próprios "somente lesam ou põem em risco a
organização política", ao passo que os impróprios "também ofendem outros interesses
além da organização política". Ou nas palavras de Acquaviva2: "O crime político
próprio objetiva subverter apenas a ordem política instituída, sem atingir outros bens
do Estado ou bens individuais; o crime político impróprio visa a lesar, também, bens
jurídicos individuais e outros que não a segurança do Estado".

3. Do pedido de asilo e do reconhecimento da condição de refugiado

Inicialmente, informamos que, não obstante se falar em diferença entre "asilo" e
"refúgio"3, tomaremos ambos aqui como sinônimos, a uma, pela grande confusão que é
feita entre os termos, a duas, pelo caráter sintético do nosso trabalho.
Diz Luis Ivani Araújo4: "Alicerça-se o asilo -que pode ser conceituado como um lugar
onde o indivíduo que nele se encontra não pode ser retirado- na necessidade de se
proteger o homem vítima de persecução do Estado por motivos políticos que, sem ele,
ficaria à mercê das iniqüidades dos detentores do poder".
O artigo XIV, da Declaração Universal dos Direitos Humanos5 de 1948 assim dispõe:
"1. Toda pessoa vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em
outros países. 2. Este direito não pode ser invocado em caso de perseguição
legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos
propósitos ou princípios das Nações Unidas."

Note-se que há uma ressalva no trecho transcrito: o direito de asilo não pode ser
invocado em caso de crime de direito comum. A legislação brasileira segue o mesmo
caminho, como se vê no Estatuto do Estrangeiro6: "Art. 77. Não se concederá a
extradição quando: (...) VII- o fato constituir crime político; (...) § 1° A exceção do
item VII não impedirá a extradição quando o fato constituir, principalmente, infração
da lei penal comum, ou quando o crime comum, conexo ao delito político, constituir o

fato principal". Também a lei 9.474 exclui da condição de refugiado os praticantes de
crime comum, em seu art. 3º.7

Portanto, toda pessoa vítima de perseguição tem o direito de buscar asilo, contanto que
a perseguição tenha fundamento político/ideológico, e não motivada por crime comum.
Protege-se a perseguição por crime político próprio, portanto, e não por crime político
impróprio.

Anotamos, contudo, o seguinte entendimento de José Afonso da Silva, citado por
Savonitti Miranda8: "Doutrinariamente, José Afonso da Silva afirma que 'é, portanto,
inconstitucional o §1° do art. 77 da lei 6.815/80 ao declarar que o fato político não
impedirá a extradição quando constituir principalmente, infração da lei penal comum,
ou quando o crime comum, conexo ao delito político, constituir fato principal. Ora, o
fato principal, para a tutela constitucional, é sempre o crime político. Este é que
imuniza o estrangeiro da extradição. Logo, onde ele se concretize, onde ele exista,
predomina sobre qualquer outra circunstância, e, portanto, não cabe a medida, pouco
importando haja ou não delito comum envolvido, que fica submergido naquele'". Vale
dizer, o caráter político absorverá o caráter comum do crime, mantendo-se a vedação da
extradição.

4. O caso Cesare Battisti

Pois bem- tendo Battisti sido condenado por crime comum, não seria, à primeira vista,
perseguido político, não fazendo jus à concessão de asilo. Mas surge o ponto nodal da
questão- o modo pelo qual se deu tal condenação. Como fundamentado pelo Ministro da
Justiça, na decisão reconhecedora do status de refugiado9, além da revelia do
julgamento, o magistrado italiano baseou-se em um único testemunho (à base da
delação premiada, isto é, através de um delator, ex-companheiro de Battisti, em troca de
benefício), como elemento para condenação. Portanto, além da falta de consistência do
julgado, somemos o caráter da luta política de Battisti à época. Parece claro haver teor
persecutório político.

5. A soberania do Estado asilante

A concessão do asilo é ato soberano do país concedente. Daí dizer José Afonso da
Silva10: "Cabe ao Estado asilante a classificação da natureza do delito e dos motivos da
perseguição". Assim, todo Estado tem o direito de conceder asilo, de modo que "se
trata de assunto interno". É o Estado asilante quem deliberará sobre a natureza do ato
imputado; uma vez entendido que possui caráter político, tem o condão de outorgar o
status de refugiado.

Portanto, em que pese o protesto das autoridades italianas, o Estado brasileiro, no
exercício de sua soberania, entendeu por reconhecer a condição de refugiado- tal
decisão há de ser respeitada, à luz dos princípios basilares de Direito Internacional.

6. Conclusão

Os delitos imputados a Cesare Battisti têm natureza política; mesmo que se enxergue
neles crime político impróprio (comum), pode-se invocar a tese de que, havendo pano
de fundo político, o político absorve o comum. Ademais, a condenação se deu de forma
nebulosa, baseada em mero testemunho de delator premiado- acrescente-se a isso o
período conturbado de repressão política em que se deu o julgamento, e o vício da
condenação assume ares evidentes. Uma vez reconhecido o status de refugiado,
qualquer pedido de extradição em curso perde o objeto, devendo ser arquivado, sendo a
decisão do Ministro da Justiça irrecorrível11.

Desta feita, concluímos que o trâmite, e o desfecho, do caso Cesare Battisti, com o
reconhecimento de sua condição de refugiado, encontram-se de acordo com o
ordenamento vigente. Cabe aos descontentes, o governo italiano, inclusive, aceitar o ato
soberano de reconhecimento da condição de refugiado.
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