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O governo brasileiro vai aguardar
resposta formal dos Estados Uni-
dos sobre supostas espionagens
envolvendo a própria presidente
Dilma Rousseff e alguns de seus as-
sessores. Só então decidirá que ti-
po de medida adotará contra as de-
núncias do ex-funcionário da
agência nacional de segurança
dos EUA, Edward Snowden, veicu-
ladas no fim de semana no progra-
ma “Fantástico”, da TV Globo.

Fontes do Palácio do Planalto
confirmaram a informação de que
a presidente Dilma Rousseff esta-
ria a tal ponto indignada com o
episódio que pensou em adiar ou
mesmo cancelar a viagem aos Es-
tados Unidos, marcada para o dia
23 de outubro. O ministro das Rela-
ções Exteriores, Luiz Alberto Fi-
gueiredo evitou responder sobre o
assunto em entrevista coletiva
que concedeu, junto com o minis-
tro da Justiça José Eduardo Cardo-
zo. “Não vou conversar sobre a via-
gem porque hoje o tema não é via-
gem. O tema é o fato grave que
aconteceu”, disse Figueiredo,
acrescentando que “o tipo de rea-
ção dependerá do tipo de resposta
dada pelo governo americano”.

O governo brasileiro, frisou Fi-
gueiredo, aguarda para ainda esta
semana as explicações norte-ame-
ricanas. Na entrevista, os minis-
tros se limitaram a reafirmar o
que já havia sido divulgado em
ocasiões anteriores, desde que o
jornalista britânico Glenn
Greenwald deu início à série de re-
portagens sobre documentos di-
vulgados por Snowden. Segundo
os dois ministros, o governo brasi-
leiro pretende levar o assunto a
instâncias internacionais, como a
Organização das Nações Unidas
(ONU) e organismos de direitos
humanos. Eles também informa-
ram que pretendem trocar infor-
mações com outros países, tanto
desenvolvidos quanto membros
dos Brics, para avaliar como eles
se protegem e quais os tipos de
ações conjuntas que podem ser
adotadas.

Eduardo Cardozo disse que, na
viagem que fez a Washington na
semana passada, propôs ao vice-
presidente americano Joe Badin a
criação de um protoco de entendi-

mento, pelo qual a interceptação
de dados em território brasileiro
só pode ser feito com mandado ju-
dicial e respeitado o princípio da
presunção da inocência. A suges-
tão brasileira era que diante de
atos ilícitos no qual o governo nor-
te-americano precisasse investi-
gar dados gerados em território
nacional, pediria aos tribunais o
acesso à informação. Caberia aos

tribunais decidir sobre a quebra
de sigilo. O mesmo valeria para in-
vestigações feitas pelo Brasil em
território norte-americano. “O
governo americano respondeu
que não aceitaria um acordo nes-
tes termos não só com o Brasil,
mas com nenhum outro país”,
contou o ministro.

Segundo as denúncias, a Agên-
cia de Segurança Nacional dos Es-
tados Unidos (NSA) monitorou te-
lefonemas, e-mails e mensagens
de celular da própria presidente
Dilma Rousseff. Esse dado foi tra-
tado pelos ministros como gravís-
simo, porque configura que as in-
terceptações não foram motiva-
das por questões de segurança, pa-
ra prevenir contra o terrorismo,
como alegam os EUA.

“Se confirmados os fatos, isso
se revelará uma violação inaceitá-
vel, inadmissível à nossa sobera-
nia”, afirmou Cardozo. O minis-
tro informou que no encontro

com Badin tratou de informações
veiculadas na imprensa brasileira
de que membros do corpo diplo-
mático teriam sido investigados.
Ouviu do vice-presidente que não
há interceptações para finalida-
des políticas ou econômicas, com
o objetivo de beneficiar empresas
norte-americanas.

“A violação da soberania não
pode acontecer sob nenhum pre-

texto, mesmo para investigação
de atos ilícitos. Quando a violação
da soberania com a interceptação
de dados se dá não para investigar
ilícitos, mas para uma dimensão
política ou empresarial, do ponto
de vista valorativo, a situação fica
piorada”, comentou o ministro ao
lembrar que as mais recentes de-
núncias tornam a situação ainda
mais grave.

Para o ex-embaixador do Bra-
sil em Washington Rubens Barbo-
sa, é correta a reação do governo
de aguardar a resposta dos EUA pa-
ra só então reagir. Para ele, diante
da relevância da visita de Estado
que a presidente Dilma fará, a via-
gem não deve ser cancelada. “Can-
celar não é a melhor solução. Se
há esse grau de indignação, a pre-
sidente deveria aproveitar a via-
gem e falar diretamente com Oba-
ma. É uma viagem de Estado im-
portante que dará essa oportuni-
dade para ela”, diz.

AntonioMilena

Edla Lula
elula@brasileconomico.com.br

BRASIL

Brasília

Editor: Paulo Henrique de Noronha
paulo.noronha@brasileconomico.com.br

▲

ValterCampanato/ABr

Dilma, indignada, cogita
cancelar viagem aos EUA

SEGURANÇA

CardozoeFigueiredo:Brasilpretende levaroassuntoainstâncias internacionais,comoaONUeorganismosdedireitoshumanos

O ministro Cardozo
disse que a violação da
soberania com a
interceptação de dados
com objetivos políticos
ou empresariais, e não
para investigar atos
ilícitos, piora ainda
mais a situação

Novas denúncias do ex-agente Edward Snowden, de espionagem de Washington sobre a presidente, causaram

irritação no governo brasileiro, que aguarda explicações dos Estados Unidos para decidir como irá reagir

Brasil vai trocar
informações com
outros países, inclusive
os Brics, para ver como
eles se protegem e
quais ações conjuntas
podem ser adotadas
para lidar com a
espionagem dos EUA
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 3 set. 2013, Brasil, p. 3.
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