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Pronto para a defesa
Informante diz que EUA invadiram 61 mil computadores e que China era o principal alvo

KIN CHEUNG/AP

Vigiado. TV de restaurante em Hong Kong mostra imagem de Snowden: ex-técnico revelou novos ciberataques

-WASHINGTON- Autor confesso do vazamento de infor-
mações sigilosas que comprovou a existência nos
EUA de programas de vigilância telefônica e ciber-
nética indiscriminada, Edward Snowdenprometeu
ontem uma batalha judicial nas cortes de Hong
Kong— onde continua vivendo em endereço des-
conhecido—para evitar a extradição para os EUA.
Ementrevista ao “SouthChinaMorningPost”, apri-
meiradesdequeseapresentoucomooresponsável
pela revelação, o ex-técnico em informáticadeuma
prestadora de serviços ao Pentágono disse não es-
tar fugindo da Justiça americana e que seu objetivo
ao deixar o país foi ter um porto seguro para “de-
nunciarcriminalidade”.E fez, então,novarevelação:
o governo americano comandoumais de 61mil in-
vasões de sistemas de computadores em todo o
mundodesde2009.AChina,àqualHongKongestá
subordinada, teria sido umdos principais alvos.
— Quem acha que cometi um erro ao escolher

Hong Kong não entendeu minhas intenções. Não
estou aqui para me esconder da Justiça, mas para
revelar criminalidade — afirmou Snowden—Não
sou nem traidor nemherói. Sou um americano.
Os EUA mantêm um tratado de extradição com

Hong Kong desde 1996, que tem poucas brechas
para que o pedido de uma das partes seja negado.
Uma das melhores chances de Snowden seria ale-
gar perseguição política e pedir asilo.Mas, segundo
especialistas, além de ele provavelmente ser preso
pela polícia local após os EUAapresentaremacusa-
ções, a Justiça deHong Kong não tem sido condes-
cendente nos pedidos de asilo. Ainda assim, dizem
advogados e ativistas locais, o caso poderá se arras-
tar no sistema judicial, pormeses ou anos.
As duas partes, por is-

so, se armam. Snowden
já teria entrado emcon-
tato com advogados de
direitos humanos em
Hong Kong para prepa-
rar sua defesa. Os EUA,
por sua vez, mesmo
sem ter concluído as in-
vestigaçõeseapresenta-
do acusações formais,
estariam trabalhando
com as autoridades lo-
cais. Segundo o “New
York Times”, foram
identificadas 36 acusa-
ções contra Snowden
que são consideradas
violações criminais pe-
las leis dos dois países
— condição necessária
para o pedido de extra-
dição. Uma das infra-
ções seria a revelação
de segredos de Estado.
Snowden continuou

sua cruzada ao relatar que os EUA atuam como
hackers de sistemas centrais de tráfego de internet
(backbones) em todoomundo. Segundoele, cente-
nas das invasões foram feitas na China nos últimos
quatro anos, o que o governo americano sempre
negou a despeito de alegações chinesas, e os alvos
teriam variado de universidades e empresas a fun-
cionários da administração local.

UMMILHÃO DE PESSOAS COM ACESSO A DOCUMENTOS
Snowden defendeu a revelação como forma de
mostrar “a hipocrisia do governo dos EUA quando
alegaquenão tem infraestrutura civil comoalvo, ao
contrário de seus adversários”. Mas o tópico do va-
zamentopode ter sido intencional.AChina tempo-
der de veto sobre decisões de Hong Kong — e po-
deria considerarSnowdenumcasode interessena-
cional, barrando sua extradição.
A porta-voz do Departamento de Estado, Jen

Psaki, disse que não tinha conhecimento das ativi-
dades,mas defendeu que os EUA não têmpadrões
duplosparaoque fazeoqueacusaoutrospaísesde
fazer — numa referência às alegações recentes de
ataque cibernético chinês a empresas americanas:
—Háumadiferença entre caçar dados econômi-

cos e assuntos de vigilância, que dispõem sobre
tentar barrar pessoas que nos querem fazermal.
As revelaçõesdeSnowdencontinuam fomentan-

do o debate nos EUA sobre o alcance da vigilância
de cidadãos dentro da política de contraterrorismo.
O general Keith Alexander, chefe da Agência de Se-
gurança Nacional (NSA), defendeu os programas
ontem no Congresso. O Prism, de monitoramento
da internet, teria sido fundamentalpara frustrarum
atentado contra ometrô deNova York em 2009.
—Esses programas ajudaramaprevenir dezenas

de eventos terroristas, aqui e no exterior—disse.
Mas Alexander reconheceu que é preciso “voltar

e olhar os processos” que permitemaumadminis-
trador de sistemas como Snowden, que trabalhou
por três meses na fornecedora do Pentágono Booz
Allen Hamilton, a ter acesso a partes sensíveis da
rede da NSA. A relativa facilidade é um dos princi-
paispontosdediscussãonoCongresso.Dependen-
do da fonte, estima-se que de 500mil a ummilhão
de prestadores de serviços tenham credenciais de
acessoadocumentosde inteligênciae segurança. l
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Falta demarco regulatório faz juízes
decidirem sem embasamento legal
acesso a dados colocados na rede
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-RIO E SÃO PAULO- O monitoramento realizado pelo
governo americano seria inconstitucional no
Brasil. O artigo 5º daConstituição garante o sigi-
lo das telecomunicações no país, que só pode
ser quebrado quando há indício de prática de
crime e com autorização judicial. A proibição
do anonimato na Constituição, entretanto, abre
espaço para interpretações não tão favoráveis à
privacidade. Como o Brasil também carece de
uma legislação específica para regular os limites
do Estado no mundo online, juízes decidem
sem marco legal, e órgãos do Executivo estabe-
lecem registros sem que o Congresso tenha de-
cidido sobre o tema.
— O sigilo para qualquer tipo de comunicação

é garantido—avalia PedroEstevamSerrano, pro-
fessor de diretor constitucional da PUC-SP, para
quemos EUA adotarampráticas de umestado de
exceção dentro do Estado democrático.
Alémda proteção constitucional, o Brasil pos-

sui uma legislação específica que regulou omo-
nitoramento dos telefonemas.
— A autoridade que faz a investigação precisa

apresentarao juizumindíciodequeexisteumdeli-
toecomprovarquenãoháoutra formadedemons-
trar essa prática que não seja pela quebra do sigilo
telefônico. Nossa lei exige motivação individual,
nãoháquebrade sigilo coletivo—afirmaPierpaolo
Bottini, professor de direito penal da USP. Ele lem-
braque,nocasoda interceptação,quandoa ligação
é gravada, as provas precisam ser aindamais fortes.

EXECUTIVO AVANÇA, CONGRESSO NÃO
Entretanto, entra em vigor amanhã uma nova

resolução da Anatel que insere as ligações de te-
lefone fixo no marco de controle de qualidade
que já é aplicado aos dados e ao telefones celu-
lares. A agência do governo federal reconhece
que tema capacidade de gravar esses dados (ce-
lular, internet e telefone fixo), mas afirma que
protege a privacidade e o faz apenas paramoni-
torar as metas.
Para Ronaldo Lemos, professor de direito da

FGV e especialista em internet, o Executivo está
avançando sobre temas que, pela Constituição,
deveriam ser regulados pelo Congresso. Ele te-
me que um banco de dados reunindo as comu-
nicações do país seja criado sem que haja uma
norma específica. O Marco Civil da Internet,
que regula diversos temas relacionados ao
mundo digital, está pronto há meses, mas não
entra na pauta para ser votado, adverte. Em fase
inicial de discussão, está outro projeto de lei,
batizado de tutela de dados pessoais.
— Uma vez criado um banco de dados, fica

claro que a Polícia Federal vai se interessar. As-
sim, é aindamais necessário ummarco civil pa-
ra pôr ordem na casa, delimitando os poderes.
O Brasil é um dos únicos países do mundo que
não têm proteção de dados pessoais, todos os
nossos vizinhos têm— diz.
Lemos cita outro exemplo de regulação feita à

margem do Congresso: um acordo entre o Mi-
nistério Público e provedores de internet esta-
belece que os registros dos usuários devem ser
armazenados por cinco anos, num esforço de
combate à pedofilia.
Uma consequência da ausência de ummarco

legal, tanto para liberdade de expressão quanto
para a privacidade, é a liderança brasileira no
ranking do Google como o país quemais pede a
retirada de conteúdo na internet.
Segundo Bottini, há casos de delegados e pro-

motores que pedem informações diretamente
para empresas provedoras de internet, sem au-
torização judicial.
— Se essas empresas fornecem, estão violan-

do a lei.
Outra preocupação de pesquisadores da área

é amilitarização do ciberespaço brasileiro. Gus-
tavo Diniz, pesquisador do instituto Igarapé,
afirma que o Exército está tomando a frente da
segurança digital no país. Com isso, aumenta a
preocupação de que as Forças Armadas iniciem
também ummonitoramento interno no país.
— Na internet, a linha entre o inimigo interno e

umataquedeguerraémuito tênue.EoExércitode-
vese focarnoexterno, comapolícia recebendome-
lhor capacitação com técnicas forenses digitais, por
exemplo. Estamos longe de viver um “Big Brother”,
mas temos que observar com cuidado. l

Brasil protege ligações,
mas privacidade na
internet enfrenta limbo
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U
TRAPALHADASSECRETAS

-GENEBRA-A Suíça enviou uma nota
diplomática pedindo
“esclarecimentos” aos EUA sobre
uma história narrada por Edward
Snowden ao “Guardian” em que
agentes da CIA teriam encorajado
um banqueiro do país a dirigir
bêbado em Genebra. O
informante contou que esse foi
um dos episódios que fizeram
com ele se decepcionasse com a
Inteligência americana.

Agentes da CIA teriam
primeiro embebedado o

banqueiro e insistido para que ele
dirigisse. Após ser parado pela
polícia, o homem teria recebido
ajuda de um agente disfarçado.
Tudo isso com o objetivo de
aproximar-se do banqueiro, que
teria dados de interesse da
agência de Inteligência dos EUA.

— Eu me dei conta que eu era
parte de algo que fazia muito mais
o mal do que o bem — disse.

A CIA não quis confirmar a
denúncia, mas o Ministério das
Relações Exteriores do país

reconheceu que Snowden
trabalhava como funcionário da
embaixada americana na época. O
governo pediu ainda que os
funcionários americanos
respeitem as leis locais.

— De acordo com a Convenção
de Viena sobre Relações
Diplomáticas, a Suíça pede que os
membros das missões
diplomáticas em Berna e em
Genebra respeitem as leis do país
de residência — disse um
porta-voz do ministério.

A CIA E A BEBEDEIRA DO BANQUEIRO SUÍÇO

“Estou aqui
para revelar
criminalidade.
Não sou
traidor nem
herói. Sou um
americano. ”
Edward Snowden
Ex-técnico da CIA,
revelou programa
secreto de espionagem
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro,  13 jun. 2013, Mundo, p. 25.




