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Manning é condenado a 35 anos e
WikiLeaks vê ‘vitória estratégica’

-WASHINGTON- O soldado americano Bradley Man-
ning, de25anos, que repassoumaisde700mil do-
cumentos e vídeosmilitares e diplomáticos sigilo-
sos ao siteWikiLeaks em 2010, foi condenado a 35
anos de prisão ontem por uma Corte Marcial. No
mês passado, ele fora declarado culpado de mais
de 20 crimes, incluindo seis violaçõesdaLei deEs-
pionagem, e poderia pegar até 90 anos. Apesar de
ter ficado longe da pena máxima, a sentença foi a
maior jáditadanosEUAaumacusadodevazar in-
formações. O WikiLeaks qualificou a decisão co-
mo “vitória estratégica”, já que Manning poderá
entrar com pedido de liberdade condicional den-
trodepoucomaisde seteanos.Antesdisso, adefe-
sa do soldado solicitará um indulto do presidente
BarackObamaouaomenosa reduçãodapena,na
instânciamáxima da JustiçaMilitar.
As petições serão encaminhadas na próxima

semana, acompanhadas de uma declaração de
Manning, lida ontem por seu advogado, David
Coombs, em entrevista coletiva. Nela, o soldado
diz que tomou a decisão de vazar os documen-
tos sigilosos “por preocupação com o seu país”.
A Casa Branca afirmou que o pedido será anali-
sado “como qualquer outro”.
—A luta deManning aindanão acabou—dis-

se Coombs.

PENA MAIOR DO QUE PRAZO DE SIGILO
Omaterial vazado por Manning em 2010 continha
milhares de telegramas diplomáticos, documentos
com estratégias militares, detalhamento de abusos
de prisioneiros no Iraque, no Afeganistão e na ca-
deiadeGuantánamoevídeos—entreeles,odeum
ataque por helicóptero que resultou na morte de
dezenas de civis iraquianos e dois jornalistas.
O governo americano, que brigou inicialmente

para condenarManning à prisão perpétua por trai-
ção à pátria (acusação rejeitada pela juíza militar
Denise Lind no mês passado), havia solicitado à
corte pena de 60 anos e pagamento de multa de
US$ 100mil, para cobrir alegadas despesas com os
esforços oficiais para reduzir danos causados pelo
vazamento de dados. Já Coombs defendera que a
pena não deveria ultrapassar 25 anos, prazo máxi-

Ex-soldado poderá solicitar liberdade condicional em 2020; defesa quer indulto
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Adeus à farda. Bradley Manning chega ao tribunal militar para ouvir a sentença: além de prisão, juíza decidiu expulsá-lo do Exército sem direito ao pagamento de benefícios
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a pressão é a natureza
da batalha entre
jornalistas e autoridades

Charlie Beckett

‘Uma democracia
forte é capaz de
derrotar o terror’

-LONDRES- Autor do livro “WikiLeaks:
news in the networked Era”, o espe-
cialista Charlie Beckett, da London
SchoolOfEconomics, afirmaqueos
vazamentos de informações de go-
vernos e as novas tecnologias desa-
fiamasautoridades, quenuncaesti-
veram sob tanta pressão.

lQual a sua avaliação da deten-
ção do brasileiro DavidMiranda?
Oque aconteceu foi excepcional e

desnecessário. Parece que não ti-
nham perguntas em particular ou
suspeitas ligadas ao terrorismo.

lO senhor diz que o vazamento
de informações sobre o que acon-
teceu no Iraque, no Afeganistão
oude comunicações diplomáticas
mudou a opinião pública, mas
não omundo. Por quê?
Há muito poucas ocasiões em

que, mesmo uma grande reporta-
gem como as do WikiLeaks, cause
mudanças importantes. OWaterga-
te acabou derrubando um presi-
dente,mas é uma exceção. De algu-
ma forma, isso é bom, porque não
acho que jornalistas deveriam ser
capazes de derrubar governos ou
arruinar a vida das pessoas porque
eles não são eleitos. Não somos de-
mocráticos, somos parte de um sis-
tema democrático. Devemos expor
os fatos, mas ter muito poder não é
saudável. Teromonopóliodopoder
é ruim. Fico contente que (Julian)
Assange e Glenn Greenwald façam
oque estão fazendo.Mas não quero
que eles sejam mais poderosos do
que o nosso governo.

lO senhor acha que as autorida-
des nunca estiveram sob tanta
pressão?
É verdade. O potencial de se reve-

lar fatosnunca foi tãogrande.Masos
governos também estão usando as
mesmas tecnologias, como na Chi-
na, que usa blogueiros que traba-
lham para o governo. Nos EUA, a
NSA aumentou o monitoramento
dose-mailsdaspessoas.Sempreque
descobrirmos uma tecnologia que
nos dá mais liberdade, em seguida
vêm as autoridades tentando con-
trolá-las. Vimos governos colocando
pressão na Amazon ou no Paypal,
para parar de ajudar o WikiLeaks.
Essa é a natureza da batalha entre o
jornalismo e as autoridades. A dife-
rença é que agora existem parcerias
interessantes entre organizaçõesmi-
diáticas tradicionais, como o “Guar-
dian”, e outras organizações com
quem eles trabalham,como o Wiki-
Leaks, comooGreenwald, quenãoé
um jornalista normal. É um advoga-
do, ativista político e aomesmo tem-
po um jornalista investigativo bri-
lhante que, nestemomento, está tra-
balhando com o jornal. É uma nova
combinação,denovos jornalistas, de
fora, com grandes organizações.

l O presidente da Comissão In-
teligência e Segurança do Parla-
mento, Malcom Rifkind, disse
que não resta dúvida que as in-
formações vazadas pelo “Guar-
dian” e outros jornais ajudaram
terroristas. O senhor concorda?
Acho muito perigoso. Se você

começar a dizer que qualquer um
que critica os serviços de seguran-
ça ou revela o que estão fazendo
ajuda os terroristas, isso é uma
ideia muito totalitária e Orwellia-
na. Não há qualquer evidência de
que o WikiLeaks fez, ou o que
Snowden fez tenha comprometi-
do diretamente os serviços de se-
gurança a ponto de ter ajudado os
terroristas. O que ajuda os terro-
ristas são políticos estúpidos que
não tentam entender por que as
pessoas estão aborrecidas. Uma
imprensa livre é a base de umade-
mocracia. E uma democracia for-
te sempre será capaz de derrotar o
terrorismo. l
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Governo britânico defende destruição de material de jornal
Advogada de DavidMiranda
tenta impedir hoje na Justiça
acesso a dados apreendidos

-LONDRES- Em meio às críticas da imprensa e da
oposição à perseguição ao “Guardian” e à deten-
ção do brasileiro David Miranda, companheiro
deGlennGreenwald, que revelou no jornal britâ-
nico segredos da Agência de Segurança Nacional
americana (NSA), o governo britânico tentou jus-
tificar adecisãode forçar o jornal a destruir arqui-
vos vazados pelo americano Edward Snowden. O
vice-premier Nick Clegg afirmou que os docu-
mentospoderiamcausaruma“séria ameaçaà se-
gurança nacional” se caíssem em “mãos erradas”.
— Se informações altamente sensíveis estiverem

sidomantidas de forma desprotegida, temos a res-
ponsabilidade de protegê-las—afirmou umporta-
voz de Clegg.
Nasegunda-feira,o “Guardian” revelouqueauto-

ridadesbritânicas foramhácercadeummêsao jor-

nal e ameaçaram retaliar a publicação caso os dis-
cos contendo o material vazado por Snowden não
fossem destruídos. Ontem, foi revelado que a pres-
são sobre o jornal partiu de dois dos principais as-
sessores do premier David Cameron, o secretário
de Gabinete, Jeremy Heywood, e o assessor de Se-
gurança Nacional, Ken Darroch. De férias, Came-
ron não comentou as revelações.

PATRIOTA DESCARTA RETALIAÇÃO
O “Guardian” revelou a pressão depois de o brasi-
leiro David Miranda ficar nove horas detido no
principal aeroporto de Londres, Heathrow, sob
uma legislaçãoantiterror. Ele é casadocomo jorna-
lista do “Guardian” Glenn Grennwald, que revelou
as informações de Snowden. Miranda voltava da
Alemanha, deonde traziamaismaterial vazadope-
loex-técnicodaCIA, repassadopeladocumentaris-
ta Laura Poitras. A advogada deMiranda, Gwendo-
lenMorgan, será julgadahojeuma liminarpara im-
pedir o acesso ao conteúdo dos equipamentos ele-
trônicos confiscados durante a detenção.
Ontem, o ministro das Relações Exteriores Anto-

nioPatriota descartouqualquer retaliação aoReino
Unido pelo incidente com Miranda, mas disse es-
perar que Londres devolva os equipamentos.
Ousododiscursode segurançanacional ede leis

antiterrorparacerceara liberdadede imprensa tem
esquentado o debate na imprensa mundial. O jor-
nal britânico “Independent” comparou o caso com
o do brasileiro Jean Charles deMenezes, um eletri-
cista brasileiromortopela polícia britânica após ser
confundido comum terrorista.
“Ainda não está claro seMiranda percebeu como

a PolíciaMetropolitana de Londres avançou nestes
oito anos, desde que alvejou seu compatriota. O fa-
to é que, até agora, o ingrato não agradeceu à polí-
cia por tê-lodeixadovoltar vivopara casa”, ironizou.
Num movimento para acalmar as críticas inter-

nas,ogovernodeBarackObamaautorizoua libera-
ção de relatórios ultrassecretos da NSA que apon-
tam a coleta de até 56 mil e-mails de americanos
sem relação com suspeitas de terrorismo. A espio-
nagem ilegal, semmandato judicial, teria ocorrido
entre 2008 e 2011 enão foi intencional. Após perce-
ber o equívoco, a NSA teria abortado a operação. l

U
MUDANÇADECRITÉRIO

-WASHINGTON-Uma mistura de
Bradley Manning com Edward
Snowden, o informante dos
Papéis do Pentágono Daniel
Ellsberg também foi acusado
com base na Lei de Espionagem,
mas nunca chegou a ficar preso.
Trabalhando numa empresa
contratada pelo governo
americano, como Snowden, ele
expôs as contradições da Guerra
do Vietnã para o público
americano, como Manning fez
com as guerras do Iraque e
Afeganistão.

As informações de Ellsberg
foram vazadas em 1971 para o
jornal “Washington Post”. Elas

serviram para catalisar a
insatisfação, principalmente do
movimento antiguerra dos anos
1970, com os caminhos dos
conflitos no Vietnã, onde cerca de
60 mil americanos morreram.

Diferente de Snowden, Ellsberg
se entregou para a polícia, mas
não chegou a ficar preso, sendo
logo liberado após pagar fiança.
Seu julgamento incluía acusações
sob a Lei de Espionagem de 1917
e outras como roubo e
conspiração, com pena máxima
de 115 anos. Ele foi absolvido em
1973 num julgamento
controverso, em que escutas
ilegais feitas pelo FBI criaram

ainda mais constrangimentos para
a Casa Branca.

Ellsberg, que hoje tem 82 anos,
lamentou a condenação de
Manning:

— A única pessoa julgada pelos
crimes e abusos revelados pelo
WikiLeaks é a pessoa que os
expôs. Só isso prova a injustiça de
um dia a mais sequer de prisão
para Bradley Manning. Ele é mais
uma baixa de uma guerra
horrenda e equivocada — disse.

Ellsberg tambémdefendeua
opçãodeSnowdende fugir dos
EUA,afirmandoqueoex-técnicoda
CIAnão teria asmesmaschances
queele teveemseu julgamento.

INFORMANTE SOBRE VIETNÃ ESCAPOU DE PRISÃO

mode confidencialidade dos documentos repassa-
dos porManning aoWikileaks. As maiores senten-
ças de prisão para vazadores eram, até então, de 20
a 30meses, segundo o “New York Times”.
A juíza descartou o pagamento demulta e optou

porummeio termodaspenas.Ela rebaixouaindao
soldado àmenor patente do Exército e determinou
seu desligamento das Forças Armadas com deson-
ra, sem direito a pagamentos e benefícios.
Entidades de defesa dos direitos civis reagi-

ram veementemente contra a decisão, conside-
rando-a uma vergonha para os EUA.
—Quando um soldado que compartilhou infor-

mações coma imprensa e o público é punidomui-
tomais severamente do que quem torturou prisio-
neiros e matou civis há algo de seriamente errado
comnossosistema judicial.Esteéumdia tristepara
BradleyManning,mas igualmente triste para todos
osamericanos—afirmouBenWizner,umdosdire-
tores da União Americana para Liberdades Civis.
Manning, ao contrário do ultraje dos ativistas,

recebeu a sentença de forma serena. Sob os olha-
res da tia e da prima, levantou-se para a leitura,

que durou dois minutos, e, ao final, consolou seu
advogado, que chorou. Ele foi escoltado em se-
guida por oficiais, em meio a gritos de apoio de
pessoas que acompanhavam a sessão, e deverá
ser transferido permanentemente à prisão de
Fort Leavenworth, no estado do Kansas.
— Ele me disse: não se preocupe, está tudo

bem. Sei que você fez seu melhor. Dará tudo
certo — relatou David Coombs.
Para solicitar a condicional, Manning tem que

cumprir um terço da pena, o que daria 11 anos e
meio.Masele jáestápresohá1.293dias (trêsanose
meio) e tem direito a redução de 112 dias pelos
maus tratos sofridos durante parte do período. Pe-
las contas deCoombs, empoucomais de sete anos
ele estará apto a entrar com o pedido de liberdade.
A organização Rede de Apoio a Bradley Man-

ning, que custeou a defesa por meio de doações,
começou imediatamente a circular uma petição
eletrônica pelo perdão presidencial ao soldado e
convocou umprotesto para a frente daCasa Bran-
ca ontem à noite. A Anistia Internacional endos-
sou o pedido de perdão a Obama. l
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