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Escândalo Prism: um colaborador de Glenn Greenwald detido 
arbitrariamente em Heathrow 

 
 
Repórteres sem Fronteiras está profundamente indignada após a detenção pelas autoridades 
britânicas de David Miranda, companheiro e colaborador de Glenn Greenwald, o jornalista e 
blogueiro que analisou e publicou as revelações de Edward Snowden sobre as práticas de 
vigilância da Agência Nacional de Segurança americana (NSA, em inglês). Retido a 18 de agosto 
de 2013 no aeroporto de Heathrow, David Miranda foi liberado ao fim de nove horas de 
interrogatório com base no Terrorist Act, a lei antiterrorista britânica. Todo seu material eletrônico 
foi confiscado, incluindo seu celular e laptop. 
 
“Assimilar jornalismo e terrorismo é uma prática bem conhecida dos Estados repressores pelo 
mundo fora. Ao fazer o mesmo, as autoridades britânicas ultrapassaram uma linha vermelha. 
Estamos muito preocupados por esta deriva inaceitável tendo em conta as obrigações de Londres 
em termos de liberdade de informação e de proteção das fontes. Com esse ato arbitrário, as 
autoridades britânicas não fazem mais que sublinhar o carácter legítimo e necessário das 
revelações de Snowden y Greenwald”, declarou Repórteres sem Fronteiras. 
 
“Julian Assange encerrado na embaixada equatoriana em Londres, Edward Snowden bloqueado 
durante várias semanas na zona de trânsito do aeroporto de Moscovo, a documentalista Laura 
Poitras confrontada com obstáculos reiterados em suas deslocações prejudicando sua atividade 
profissional... A multiplicação desses ataques à liberdade de movimento realça a urgência de 
proteger os “informadores” (whistleblowers) e os jornalistas que publicam suas revelações.” 
 
David Miranda, cidadão brasileiro de 28 anos, realizava uma escala no aeroporto de Heathrow 
(Londres) em direção ao Rio de Janeiro, na manhã do dia 18 de agosto de 2013, quando foi 
abordado e retido sem advogado durante nove horas, a duração máxima da detenção autorizada 
pelo artigo 7 do Terrorist Act. Porém, em nenhum momento foi estabelecida uma relação entre 
David Miranda e uma suposta atividade terrorista, como explica Glenn Greenwald em seu blogue 
no diário The Guardian: “[os policiais britânicos] não tinham nenhuma suspeita quanto à pertença 
de David a uma organização terrorista ou envolvimento num qualquer ato de terrorismo. Pelo 
contrário, só colocaram perguntas sobre a investigação que eu, a Laura Poitras e o Guardian 
estamos fazendo. 
 
Por trás do pretexto falacioso de uma atividade terrorista inexistente, as autoridades britânicas 
tentaram desestabilizar Glenn Greenwald e Laura Poitras, uma documentalista que já trabalhou 
junto com Edward Snowden, e que David Miranda fora visitar a Berlim. Também é provável que as 
revelações do Guardian sobre as práticas de vigilância do GCHQ, o equivalente britânico da NSA, 
sejam outra das razões dessa detenção. Por outro lado, o interrogatório a que David Miranda foi 
sujeito é uma autêntica mensagem de intimidação enviada a todos os jornalistas que trabalham 
sobre as práticas de vigilância dos serviços britânicos e americanos. 
 
Glenn Greenwald, que considera que a polícia britânica “perverteu completamente sua própria lei 
antiterrorista”, fez questão de vincar sua determinação para prosseguir com as revelações: “Se os 
governos americano e britânico acham que esse tipo de táticas vão conseguir de alguma forma 
parar nosso trabalho sobre o que esses documentos revelam, estão muito enganados. Pelo 
contrário, só obtêm o efeito contrário: nos motivar ainda mais.” 


