
Caso Glenn Greenwald mobiliza órgãos pelo respeito à Constituição Federal.  

Por Flávia Ferreira. 

Quem está acompanhando os noticiarios das últimas semanas deve ter se deparado com 

o escândalo envolvendo o Ministro da Justiça Sergio Moro, o Ministério Público Federal, 

o Supremo Tribunal Federal e o jornalista do The Intercept Glenn Greenwald. 

A polêmica gera em torno da denúncia apresentada contra o jornalista pelo MPF na 

operação Spoofing. Na denúncia, Glenn está sendo acusado de associação criminosa e 

crime de interceptação telefônica, informática ou telemática, sem autorização judicial por 

conta de reportagem publicada em 2019, que mostram a colaboração entre um procurador 

e o juiz responsável por julgar os crimes identificados pela força-tarefa da Operação Lava 

Jato. 

O caso provocou uma reação nas redes sociais e no meio profissional por conta da sua 

clara tentativa de intimidar e descredibilizar o jornalista. Até o momento, mais de 40 

entidades nacionais e internacionais já assinaram uma carta aberta manifestando repúdio 

à denúncia contra Glenn Greenwald. O documento é endereçado ao presidente Jair 

Bolsonaro e aos líderes das principais Casas Legislativas e instituições do Judiciário. A 

principal justificativa para essa mobilização e a agressão clara contra a liberdade de 

imprensa e a liberdade de expressão, garantidas por lei.  

Veja documento assinado pelas instituições (https://vladimirherzog.org/instituto-

vladimir-herzog-assina-carta-em-repudio-as-acusacoes-contra-glenn-

greenwald/?fbclid=IwAR3qEOBRK-yuDa-

EK873ZO9C0QnegltDLQGnA4CcLCctZ0B3kAemqhRWZjE) 

Em uma das últimas declarações, Greenwald afirma nunca ter sofrido retalhações como 

a que está passando aqui no Brasil. “Publiquei milhares de documentos secretos do mundo 

todo, do governo mais poderoso [EUA], e nunca aconteceu nada, mas aqui no Brasil 

estamos publicando documentos menos sensíveis e um procurador do Ministério Público 

está tentando me processar”.  

Em outra ocasião, na semana passada, a Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ) 

também emitiu uma nota onde condenou a atitude da justiça brasileira, afirmando afirma 

que o MPF ignora a Constituição Brasileira que assegura a liberdade de imprensa.  

“A FENAJ reitera que o jornalista cumpriu seu dever profissional de divulgar 

informações de interesse público, ao noticiar, por meio do site The Intercept Brasil, 

diálogos do então juiz federal Sérgio Moro, atual ministro da Justiça, e procuradores do 

MPF que atuavam na força-tarefa denominada Lava Jato”, aponta a nota. Adicionando 

ainda um alerta para o perigo das restrições à liberdade de imprensa, principalmente 

quando elas partem de autoridades constituídas. “No caso do Ministério Público Federal, 

uma instituição criada para zelar pela legalidade e pelos interesses da sociedade, é 

incompreensível a decisão de denunciar um jornalista que nada mais fez do que exercer 

o seu ofício. A denúncia do MPF é, portanto, uma forma de intimidação ao jornalista e 

uma ameaça à atividade jornalística”.  
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Sobre o caso, o The Intercept tem publicado uma série de noticias em apoio ao jornalista, 

assim como tem mantido o perfil combatido e as investigações. Leia abaixo a nota emitida 

pelo The Intercept Brasil:  

1. Os diálogos utilizados pelo MPF na denúncia são rigorosamente os mesmos que já 

haviam sido analisados pela Polícia Federal durante a operação Spoofing, e acerca dos 

quais a PF não imputou qualquer conduta criminosa a Glenn; 

2. A PF concluiu: “Não é possível identificar a participação moral e material do jornalista 

Glenn Greenwald nos crimes investigados”; 

3. A PF destaca, inclusive, a “postura cuidadosa e distante em relação à execução das 

invasões” por parte do jornalista co-fundador do Intercept; 

4. Glenn Greenwald não foi sequer investigado pela PF, pois não existiam contra ele os 

mínimos indícios de cometimento de crimes. Ainda assim, foi denunciado pelo Ministério 

Público Federal; 

5. Causa perplexidade que o Ministério Público Federal se preste a um papel claramente 

político, indo na contramão da ausência de indícios informada no inquérito da Polícia 

Federal; 

6. Nós, do Intercept, vemos uma tentativa de criminalizar não somente o nosso trabalho, 

mas o de todo o jornalismo brasileiro. Não existe democracia sem jornalismo crítico e 

livre. A sociedade brasileira não pode aceitar abusos de poder como esse; 

7. O procurador Wellington Divino Marques de Oliveira, que agora tenta criminalizar 

nosso jornalismo, é o mesmo que denunciou e tentou afastar do cargo o presidente da 

OAB, Felipe Santa Cruz, por calúnia em uma fala pública sobre o ministro de Bolsonaro 

Sergio Moro. A denúncia foi rejeitada pela Justiça por ser, nas palavras do juiz da 15ª. 

Vara Federal do Distrito Federal, “descabida”; 

8. Sergio Moro é o principal implicado no escândalo da Vaza Jato, a série de reportagens 

publicada pelo Intercept e por veículos parceiros que mostra ilegalidades cometidas por 

Moro e pela Lava Jato; 

9. O MPF também é implicado no escândalo da Vaza Jato, com vários de seus membros 

atingidos pelas irregularidades reveladas nas mensagens que estamos publicando; 

10. A denúncia desrespeita ainda a autoridade de uma medida cautelar do Supremo 

Tribunal Federal, concedida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

(ADPF) nº. 601. Ela foi concedida para evitar ataques à liberdade de imprensa e ao 

trabalho jornalístico do Intercept e demais veículos parceiros na cobertura da Vaza Jato. 

- 

 

Ilustração: João Brizzi/The Intercept Brasil. 
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