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política externa brasileira e que foram veiculadas nos periódicos: Folha de S. 
Paulo, O Estado de S. Paulo e Correio Braziliense. 
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 Nos dias 01, 03 e 05 de novembro, não houve notícias de Política Externa Brasileira. 
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Brasil apresentou à ONU projeto contra abusos de espionagem  
 

No dia 1º de novembro, o Brasil, juntamente com a Alemanha, entregou à 
Organização das Nações Unidas (ONU) um projeto conjunto de resolução 
sobre o direito à privacidade. O documento manifesta preocupação com 
abusos que podem resultar de qualquer vigilância e afirma também que a 
interceptação, a coleta de dados pessoais e a vigilância ilegal das 
comunicações são atos intrusivos que violam a privacidade e a liberdade de 
expressão. O projeto ressalta que, embora preocupações com a segurança 
pública possam justificar a coleta e a proteção de certas informações 
confidenciais, os Estados devem assegurar o pleno cumprimento de suas 
obrigações no âmbito do direito internacional dos direitos humanos. Ademais, o 
documento demanda que os procedimentos de vigilância das comunicações 
sejam revistos. No projeto, Brasil e Alemanha também reconhecem a natureza 
global e aberta da internet como força motriz da aceleração do progresso para 
o desenvolvimento em suas várias formas (Folha de S. Paulo – Mundo – 
02/11/2013; O Estado de S. Paulo – Internacional – 02/11/2013; O Globo – 
Mundo – 02/11/2013). 
 
 
     Rousseff defendeu atuação da Agência Brasileira de Inteligência 
 
No dia 6 de novembro, a presidente brasileira, Dilma Rousseff, fez declarações 
sobre o relatório produzido pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin) que 
aponta a espionagem brasileira sobre diplomatas e embaixadas instaladas no 
Brasil. A presidente afirmou que o governo não cometeu ilegalidade alguma, 
tendo realizado ações previstas na legislação brasileira. No relatório, observou-
se o monitoramento de diplomatas russos, iranianos e iraquianos em 2003 e 
2004, e também de um conjunto de salas alugadas pela embaixada dos EUA 
em Brasília, por suspeitas de que eram usadas como estações de espionagem. 
Anteriormente, o ministro da Justiça do Brasil, José Eduardo Cardozo, 
qualificara o monitoramento como contraespionagem, e afirmara que a ação da 
Abin não pode ser comparada com a espionagem praticada pelos EUA, 
salientando que o governo brasileiro não violou os direitos dos diplomatas 
estrangeiros (Folha de S. Paulo – Poder – 04/11/2013; Folha de S. Paulo – 
Poder – 06/11/2013; Folha de S. Paulo – Poder – 07/11/2013; O Estado de S. 
Paulo – Política – 06/11/2013 O Estado de S. Paulo – Internacional – 
07/11/2013). 
 


