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Batalha judicial. Defesa de David Miranda, namorado de jornalista que trouxe à tona o escândalo de espionagem denunciado por
Edward Snowden, vai argumentar que arquivos apreendidos durante detenção em Londres, no domingo, são ‘material jornalístico’

● Convite

REDE DE INTRIGAS GLOBAL

O deputado
Nelson Pellegrino (PT-BA)
convidará o
jornalista
Glenn Greenwald para explicar a prisão de
David Miranda
na Câmara dos
Deputados.
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SNOWDEN É FONTE
DA MATÉRIA DE
GREENWALD

BRASILEIRO É
ESTUDANTE DE
COMUNICAÇÃO
NO RIO, ONDE
VIVE COM
GREENWALD
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O brasileiro David Miranda é
detido em uma escala no
Aeroporto de Heathrow pela polícia
britânica. Ele tinha ido para a
Alemanha trabalhar na preparação
de um documentário sobre o caso

Por intermédio de
Julian Assange,
que está refugiado na
Embaixada do Equador
em Londres, Snowden
consegue fugir de Hong
Kong para a Rússia. Depois
de ficar preso no Aeroporto
de Moscou por mais de um
mês, consegue asilo
temporário em 1º de agosto
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AUSTRALIANO
FUNDADOR DO
WIKILEAKS, QUE
REVELOU SEGREDOS
DOS EUA, ESTÁ
REFUGIADO NA
EMBAIXADA DO
EQUADOR EM
LONDRES
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No dia 7, a Casa Branca expressou sua irritação com o
asilo temporário concedido
pelo governo da Rússia ao
americano Edward
Snowden, ao anunciar o cancelamento da visita que o presidente Barack Obama faria
ao seu colega russo, Vladimir
Putin, prevista para ocorrer
em setembro em Moscou.
Os EUA pediam a deportação de Snowden, para julgálo por traição. A visita estava
prevista para ocorrer no dia
4, véspera da reunião em São
Petersburgo dos líderes do
G-20, grupo das maiores economias do mundo. O portavoz da Casa Branca, Jay Carney, disse que “a decepcionante decisão” da Rússia de
dar asilo a Snowden foi apenas “mais um fator” para o
cancelamento.
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Advogados do brasileiro David Miranda acionaram ontem a Justiça da Grã-Bretanha contra a detenção do namorado de Glenn Greenwald, jornalista que revelou
procedimentos de espionagem dos Estados Unidos. A
ação tenta proteger dados
que foram apreendidos no domingo.
Emmeioàconfusãodiplomática provocada pelo caso, o governodoprimeiro-ministroDavid Cameron finalmente saiu
em defesa da detenção com o
● Críticas internas
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“Se a polícia e o governo
(britânicos) tinham um
propósito diferente na
detenção, têm de dizer isso e
definir a justificativa legal”
Yvette Cooper

BASTIDORES: Lisandra Paraguassu

Patriota age rápido
e com termos duros

O

chanceler Antonio Patriota estava de folga na Bahia quando foi
avisado, no domingo, sobre a prisão em Londres do brasileiro David Miranda. A reação foi imediata. Antes mesmo da notícia ter se espalhado no Brasil, o Itamaraty soltou uma nota condenando o caso em tons fortes para o costumeiro tom da diplomacia brasileiro.
Por telefone, Patriota comandou a reação. No mesmo dia, determinou ao secretário-geral do Itamaraty, Eduardo Santos, que chamasse o embaixador britânico em Brasília, Alex Allis, para dar explicações. Na linguagem diplomática, o gesto tem significado de alto desagrado.
No dia seguinte, no Rio, Patriota conversou com o chanceler britânico, William Hague, em termos não muito afáveis. O chanceler disse a seu colega que
a relação entre os dois países não “dá
margem para esse tipo de ação intimidatória contra um cidadão brasileiro”.
Para o Itamaraty, a ação tira do governo britânico qualquer espaço para criticar ou fazer cobranças sobre direitos
humanos ou liberdade de imprensa e
diminui a tolerância brasileira em aceitar críticas da Grã-Bretanha.
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tador.Mirandafoidetidodurante uma conexão entre dois
voos, entre Berlim e o Rio de
Janeiro.
Uma das linhas seguidas pelos advogados é tentar vincular
o ocorrido a um caso de desrespeito à liberdade de imprensa.
Nessa frente, o editor do Guardian,AlanRusbridger,argumenta que outros jornalistas poderão passar a evitar aeroportos
britânicos.“SeoEstado britânico, sob qualquer forma, quisesse obter esse material, acho que
eles teriam de fazer por um procedimento legal mais satisfatório que o uso um pouco bizarro
da Lei do Terrorismo”, disse.
Governo. Um dia após a Casa
Branca informar oficialmente
que a detenção de Miranda
“não foi feita a pedido ou com o
envolvimento do governo dos
EstadosUnidos”,ogoverno britânico finalmente saiu em defesa da decisão tomada no maior
aeroporto de Londres.
Após o silêncio desde domin-

go, várias autoridades defenderam a ação: do gabinete do primeiro-ministro à polícia.
Segundo um porta-voz, o gabinetedoprimeiro-ministroDavid Cameron foi informado sobre o caso no próprio domingo.
“Estávamos a par da maneira
usual”, disse à BBC. O auxiliar
de Cameron ressalta, porém,
queo governo nãoinfluenciou a
detenção, decisão que cabe exclusivamente à polícia.
Responsável pelas políticas
deimigração econtraoterrorismo, a secretária do Interior,
Theresa May, defendeu fortemente a ação. “Acho que um
dosprincipaisdeveresdogoverno é proteger o público e acho
absolutamente correto agir se a
polícia acredita que alguém está com informações roubadas,
altamente sensíveis, que podem ajudar terroristas e colocar vidas em risco”, disse. “E é
isso que a lei permite.”
A Scotland Yard, polícia responsável pelas fronteiras, fez o
mesmo e disse que a ação foi

respaldada pela lei.
Após as críticas contra a detenção, a oposição liderada pelo Partido Trabalhista passou a
lançar dúvidas sobre o respeito
do governo Cameron a valores
tradicionais, como a liberdade
de imprensa.
“Há sérias dúvidas sobre como ocorreram essas nove horas
de detenção e se isso poderia
ser justificado. Se a polícia e o
governo tinham um propósito
diferente na detenção, eles precisam dizer isso e definir a justificativa legal”, disse a deputada
trabalhista Yvette Cooper. “Temos uma importante tradição
de liberdade de imprensa. Para
que a confiança pública seja
mantida, é preciso respeitar o
estado de direito.”
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DEPUTADA TRABALHISTA

argumento de que a medida teveobjetivode“segurançanacional”. A defesa de Miranda iniciou ontem uma ação para tentar impedir a análise e o uso das
informações que estavam nos
eletrônicos confiscados no Aeroporto de Heathrow.
O argumento é que se trata de
“material jornalístico”. Por isso, os representantes do brasileiro,queforamcontratadospelo jornal The Guardian, entraram com uma ação cautelar para que os dados “não sejam divulgados a terceiros, nacional
ou internacionalmente”. Além
disso, argumentam também
que a detenção foi “ilegal”.
Foram confiscados um laptop, um telefone celular, dois
cartões de memória, dois
DVDs, um videogame, um relógio e um disco rígido de compu-
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JORNALISTA
AMERICANO RADICADO
NO RIO DE JANEIRO.
É COLUNISTA DO
JORNAL THE GUARDIAN
E ATIVISTA

pa
ra

A pressão americana pela captura de
Edward Snowden
atinge quem entrou
em contato com suas
informações sobre a
rede de espionagem
que violou a privacidade de milhões no
mundo todo
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Brasileiro tenta barrar na Justiça
britânica leitura de dados confiscados
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PONTOS-CHAVE

Brasília contra
Washington e
Londres

●

●

Vigilância

Greenwald revela que
Brasil também foi espionado pela NSA. Brasília pede explicações
a Washington

●

Detenção

Chanceler brasileiro, Antonio Patriota (foto), qualifica de ‘injustificável’ detenção de David Miranda em Londres, no domingo,
quando voltava para o Rio

Resposta

Patriota e o chanceler britânico,
William Hague (foto), conversam por telefone na segundafeira. Londres defende ação
em Heathrow

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 21 ago. 2013, Primeiro Caderno, p. A10.

‘Guardian’ tem cópia de
dados secretos no exterior
Jornal revela que governo
deu duas opções: entregar
os documentos de
Snowden ou destruí-los,
o que acabou fazendo
LONDRES

O jornal The Guardian classificou ontem como “sem sentido”
o fato de ter sido obrigado por
autoridadesbritânicasadestruir
discos rígidos de computadores

que continham arquivos da
Agência de Segurança Nacional
americana (NSA, na sigla em inglês)fornecidosaodiáriobritânicopeloex-agentedeinteligência
americano Edward Snowden.
De acordo com o Guardian, cópias dos documentos secretos
são mantidas em computadores
em outros países.
“A decisão (de destruir os
HDs) foi tomada depois de uma
açãolegaldo governo quepoderia ter impedido o relato sobre a
extensão da vigilância dos go-

vernosamericanoebritânicorevelados pelos documentos”,
afirmou o jornal. “Isso resultou
emumdosepisódiosmaisestranhos na história do jornalismo
na era digital.” Também havia
no material documentos da Sede de Comunicações do Governoda Grã-Bretanha (GCHQ,na
sigla em inglês).
Segundoojornal,as autoridadesbritânicas deramduas alternativas:entregaroscomputadores ou destruí-los. “No sábado
20 de julho, em um deserto porão dos escritórios do Guardian
em King’s Cross (Londres), um
editor sênior e um especialista
em computação do Guardian
usaram rebarbadoras e outras
ferramentas domésticas para

pulverizar os discos rígidos e
chips de memória em que os arquivos encriptados haviam sido armazenados.”
O procedimento foi acompanhado por dois técnicos da Sede de Comunicações do Governo, “que tomaram notas, mas
saíram de mãos vazias”.
O Guardian afirmou queoeditorAlan Rusbridger, chefe de redação do jornal, havia informado os agentes do governo a respeito da existência das cópias
dos documentos armazenadas
em computadores fora da GrãBretanha.“Eupreferidestruiras
cópias dos arquivos (na redação
do jornal) do que entregá-las à
NSA e à GCHQ”, afirmou o jornalista em um vídeo. / REUTERS

SUZANNE PLUNKETT/REUTERS

Guardian. Governo acompanhou destruição de arquivos

