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1.1. História da espionagem 

Espionagem, de acordo com a Agência Brasileira de Inteligência (ABIn), “ é a ação              

realizada por um agente adverso que busca obter, de maneira clandestina, acesso a             

informações sensíveis ou sigilosas do governo brasileiro e de instituições nacionais para            

beneficiar outros países, organizações, grupos de interesse ou empresas.”. Sempre sendo           

muito bem documentado ao longo da história, a espionagem tem seus primeiros estudos em              

meados do século V A.C. , com Sun Tzu em seu livro “A Arte da Guerra”, onde identifica e                   

destrincha formas diferentes de espionagem. Não somente Sun Tzu mas diversos outros            

autores discorreram sobre os métodos de espionagem, tentando não só entendê-los mas como             

aprimorá-los para que ficassem alinhados com os interesses de seu país, como na Índia por               

volta do século IV A.C. com Chanakya e seu livro “Arthashastra”.  

Tendo diversos avanços ao longo dos séculos, sua forma de coletar as informações e              

as organizá-las de forma a criar o que se configura como parte da inteligência de um país ou                  

de uma organização, passa a ser cada vez mais sofisticada e contando com táticas              

relativamente novas como o descriptografia/criptografia de mensagens, que culminou na          

criação da Máquina de Turing pelo ateu e homossexual Alan Turing, pai da ciência da               

computação. A interceptação de mensagens por sua vez também se revolucionou após a             

invenção dos telégrafos mais modernos, onde a interceptação de informações codificadas           

passou a ser não exclusivamente por cartas ou meios escritos, mas também por redes de               

comunicação “grampeadas”.  

Dentro dessa análise cabe enfim estudar o que era o maior foco de procura de               

inteligência dentro tanto da 2ªGM como do início da Guerra Fria (momento no qual essa               

Corte se passa). Em uma guerra é útil e necessário que se obtenha informações de               

posicionamento inimigo e a estratégia militar que eles irão empregar no campo de batalha,              

porém com o avanço de mais tecnologias e formas alternativas de se proteger as informações               

internas de seu país, é preciso que exista um movimento de aprimoramento intelectual. O que               

ocorre enquanto a 2ªGM se desenrola é o esforço massivo na criação de armas e de aplicação                 

de cientistas para obter os projetos mais avançados, que por sua vez levariam a aniquilação de                

seu inimigo, como a bomba nuclear inventada pelos Estados Unidos.  
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Dada essa urgência que os países tinham de aprimorar suas tecnologias, espiões            

infiltrados tinham propósitos de conseguir os avanços de países inimigos ou, em alguns             

casos, aliados, como é o caso da antiga União Soviética e dos Estados Unidos, uma vez que,                 

por ter ideais muito diferentes(socialismo e capitalismo) projetos como o Manhattan, que era             

utilizado na pesquisa e confecção de armamento, sendo aquele que deu origem às bombas              

atômicas utilizadas pelos Estados Unidos no final da 2ªGM. Mediante o começo da Guerra              

Fria, agora com os dois países supracitados estando em lados opostos, os registros de              

espionagem cresceram de maneira exacerbada, uma vez que por ser uma guerra sem conflito              

direto entre as duas potências da época, era deixado todo o trabalho para os espiões. 

A corrida armamentista e espacial sendo dois dos maiores focos de assegurar a             

soberania de seu país no cenário internacional, consequentemente trazendo maior          

credibilidade ao seu modo de governo, sendo assim para fraudar os planos inimigos, era              

preciso uma qualidade maior de agentes, sendo assim, agencias hoje internacionalmente           

conhecidas como a NKVD(que seria posteriormente substituída pela KGB) e CIA tiveram um             

aumento de relevância dentro de seus próprios países, dado a sua importância dentro dessa              

nova guerra. Também eram usados como espiões pessoas normais que viviam em um país              

mas não aceitavam a sua forma de governo, como foi alegado pelo governo americano para o                

caso do casal Rosenberg, que supostamente estaria enviando informações sobre o governo            

americano(capitalista) para o governo soviético(socialista), os quais seriam aliados do partido           

comunista.  

Casos como os do casal Rosenberg eram comuns na época, casos em que, por conta da                

desconfiança que pairava sobre a cabeça do governo americano e soviético, por meio de              

espiões era descoberto, ou pelo menos se achava ter descoberto, um caso de espionagem. Isso               

no final não causa somente um pânico coletivo, uma vez que ninguém sabia ao certo se                

estavam seguros ou não, se estavam sendo investigados ou não, como também uma             

desconfiança da população no geral. Espionagem dentro de seus próprios países tinham o             

intuito de descobrir movimentos socialistas ou capitalistas, a depender de qual país            

estivessem, que seriam as pessoas mais prováveis de estar repassando parte dos segredos do              

país, tendo por fim quando fossem capturados, casos de assassinato, “desaparecimento” ou            

extradição, precedidos ou não por tortura para os suspeitos confessarem seus crimes.  

1.2. História Americana recente  
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Durante o final do século XIX os EUA começaram a apoiar cada vez mais ideias               

progressistas, tendo em combater os problemas causados principalmente pela         

corrupção,industrialização, urbanização e imigração. Eles também buscaram a        

regulamentação de monopólios e corporações por meio de leis antitruste, que eram vistas             

como uma maneira de promover a concorrência igualitária em benefício de concorrentes            

legítimos. Um outro tema foi a construção de um Movimento de Eficiência em todos os               

setores, capaz de identificar maneiras antigas que precisavam ser modernizadas e trazer            

soluções científicas, médicas e de engenharia; uma parte essencial do movimento da            

eficiência foi a gestão científica, ou "taylorismo".  

Muitos ativistas uniram esforços para reformar o governo local, educação pública,           

medicina, finanças, seguros, indústria, ferrovias, igrejas e muitas outras áreas. Inicialmente, o            

movimento operava principalmente no nível local, mas depois expandiu-se para os níveis            

estadual e nacional. Os progressistas atraíram apoio da classe média, e os apoiadores             

incluíram muitos advogados, professores, médicos, ministros e empresários. Alguns         

progressistas apoiaram fortemente os métodos científicos aplicados à economia, governo,          

indústria, finanças, medicina, escolaridade, teologia, educação e até à família. Eles           

acompanharam de perto os avanços em andamento na época na Europa Ocidental e adotaram              

inúmeras políticas, como uma grande transformação do sistema bancário ao criar o Federal             

Reserve System em 1913 e a chegada de bancos cooperativos nos EUA com a fundação da                

primeira cooperativa de crédito. em 1908. Os reformadores achavam que modos antiquados            

significavam desperdício e ineficiência e procuravam ansiosamente o "melhor sistema".  

A participação dos Estados unidos durante a primeira guerra mundial foi, em sua             

maior parte, por acordos comerciais, sendo o país que vendia armas e equipamentos de guerra               

tanto para os aliados( Grã Bretanha, Rússia e França) quanto para os impérios centrais(              

Alemanha e o Império Austro-Húngaro). Utilizando-se desse momento de guerra para poder            

se expandir internacionalmente, enquanto os países em guerra contraíram dívidas cada vez            

maiores, os EUA cada vez mais mostravam que seriam a mais nova potência mundial.  

A sua posição neutra durou até abril de 1917, quando os Estados Unidos se juntaram               

aos aliados, colocando os aliados em uma vantagem enorme, uma vez que os soldados              

americanos, além de numerosos, estavam descansados, mesmo não tendo atuado tanto nos            

campos de batalha, foram um ponto importante para que a guerra chegasse ao seu fim em                

1918, com a assinatura do Tratado de Versailles e a criação da Liga das nações, a qual não                  
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contou com a participação dos EUA, uma vez que após discordar das imposições francesas              

sobre os alemães, voltou a se isolar da política internacional com seu plano isolacionista que               

já tinha sido visto anterior a primeira guerra.  

Com a primeira Guerra Mundial viu-se surgir uma nova potência no cenário mundial,             

que agora despontava praticamente sozinha, uma vez que diversos países ainda estavam se             

recuperando da longa guerra. A década de 1920 foi uma época maravilhosa para os EUA e o                 

que era chamado “american way of life”, em que um em cada seis americanos tinha               

automóvel por volta de 1929, e os bens de consumo duráveis ou semiduráveis (geladeiras,              

fogões, rádios) enchiam as novas casas dos subúrbios das cidades industriais, que se             

construíam às centenas de milhares. As razões que permitiram esse notável crescimento            

podem ser encontradas na taxa de acumulação de capital e investimentos e no crescimento              

demográfico, mesmo tendo políticas de imigração bem restritas até 1924. O sufrágio            

feminino e sua saída para o mercado de trabalho ajudou a aumentar o já grande poder de                 

compra dos cidadãos de classe média/alta.  

Sua hegemonia econômica na época era tamanha que quando a Alemanha não podia             

mais se dar ao luxo de pagar reparações da Primeira Guerra Mundial ao Reino Unido, França                

e outras potências aliadas, os Estados Unidos criaram o Plano Dawes, no qual Wall Street               

investiu pesadamente na Alemanha, que pagou suas reparações a países que, por sua vez,              

usaram os dólares para pagar suas dívidas de guerra a Washington. Em meados da década, a                

prosperidade foi generalizada, com a segunda metade da década conhecida, especialmente na            

Alemanha, como os "vinte anos dourados".  

Durante a década de 1920 a alegria e satisfação da população e o furor demonstrado               

pelo governo americano de que tudo era um sonho, aliado a cultura do jazz, o cinema e as                  

novas tecnologias emergentes, faziam com que os americanos pensassem que nada poderia            

dar errado e que aquele sonho que estavam vivendo jamais iria acabar. O acidente de Wall                

Street de 1929 terminou a década, com a Grande Depressão trazendo anos de dificuldades em               

todo o mundo. O colapso do mercado de ações marcou o início de uma década de alto                 

desemprego, pobreza, baixos lucros, deflação, queda da renda agrícola e oportunidades           

perdidas de crescimento econômico e de progresso pessoal . No total, houve uma perda geral               

de confiança no futuro econômico.  

As explicações usuais incluem vários fatores, especialmente a alta dívida do           

consumidor, mercados mal regulamentados que permitiam empréstimos super otimizados por          
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bancos e investidores e a falta de novas indústrias de alto crescimento. Todos eles interagiram               

para criar uma espiral econômica descendente de gastos reduzidos, queda da confiança e             

redução da produção. Muitos bancos começaram a falir em outubro de 1930, quando os              

agricultores deixaram de pagar empréstimos, como não havia seguro de depósito federal            

durante esse período, pois as falências bancárias eram consideradas parte normal da vida             

econômica.  

Os depositantes preocupados começaram a retirar a poupança, então o multiplicador           

de dinheiro funcionou ao contrário de tal forma que bancos foram forçados a liquidar ativos               

,como pedir empréstimos em vez de criar novos empréstimo, fazendo com que a oferta de               

moeda encolhesse e a economia se contraísse (a Grande Contração), resultando em um             

declínio significativo no investimento agregado. A diminuição da oferta monetária agravou           

ainda mais a deflação de preços, pressionando mais as empresas já em dificuldades.  

O economista ganhador do Nobel Milton Friedman e sua colega monetarista Anna            

Schwartz argumentaram que o Federal Reserve poderia ter diminuído a severidade da            

Depressão, mas falhou em exercer seu papel de gerenciar o sistema monetário e melhorar o               

pânico bancário, resultando em uma grande contração da economia de 1929 até o New Deal               

começar em 1933.  

Como já era esperado, com o início da Segunda Guerra Mundial, veio também a              

posição de neutralidade estadunidense oficializada no discurso de quarentena proferido pelo           

presidente Roosevelt em 1937, enquanto forneciam à Grã-Bretanha, à União Soviética e à             

China material de guerra através do Lei Lend-Lease, que foi sancionada em março de 1941,               

bem como o envio de militares dos EUA para substituir as forças de invasão britânicas na                

Islândia. A entrada efetiva dos EUA na guerra se deu a partir de dezembro de 1941 após o                  

ataque japonês a Pearl Harbor.  

A maior prioridade foi a derrota da Alemanha na Europa, mas primeiro a guerra              

contra o Japão no Pacífico foi mais urgente após o naufrágio da principal frota de navios de                 

guerra em Pearl Harbor. Com os bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki, a invasão              

soviética da Manchúria e uma invasão das ilhas de origem iminente, O Japão se rendeu. Na                

Europa, após a derrota da Itália em 1943, a Alemanha se viu praticamente sozinha contra a                

Grã-Bretanha, União Soviética, os EUA e outros aliados, mesmo com dificuldades as forças             

alemãs resistiram até 1945 quando Berlim caiu nas mãos soviéticas, fazendo com que Hitler              

se suicidasse e a Alemanha se rendessse. 
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2. O Sistema jurídico norte-americano 

Os Estados Unidos da América baseiam-se em um sistema de common law, altamente             

federalizado e com uma constituição escrita. No que tange a processos penais, a principal              

codificação federal encontra-se no Título 18 do Código dos Estados Unidos, que versa sobre              

matérias penais e de processo penal. Todavia, é essencial lembrar que, pela característica             

federal dos EUA, os estados individuais contém seus próprios códigos penais, tendo grande             

autonomia de legislar sobre essa matéria individualmente. Ademais, o Título 18 tem como             

complementos diversas leis federais que regem sobre matéria penal específica como, por            

exemplo, o Espionage Act of 1917 (Lei de Espionagem de 1917). (OXFORD LIBGUIDES,             

2019) 

Inerente ao funcionamento legal dos EUA é o sistema de checks and balances (pesos              

e contra-pesos), em que os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário regulam-se entre si,             

sempre os mantendo em relativo equilíbrio e permitindo a manutenção da ordem            

político-legal do país estável. (OXFORD LIBGUIDES, 2019) 

Um dos princípios basilares do judiciário estadunidense é o princípio do stare decisis,             

que estabelece a obrigação de juízes observarem os precedentes legais de decisões anteriores             

sobre matéria similar. Esse princípio baseia-se em duas ideias: (i) uma decisão de uma corte               

superior ou da mesma corte é precedente vinculante e deve ser seguida por ela e todas as                 

cortes inferiores e (ii) a reversão de precedentes da mesma corte é possível, porém apenas               

quando fortes razões para isso ser feito forem presentes. Desse modo, as decisões da Suprema               

Corte - órgão máximo do Judiciário estadunidense - são vinculantes em todos os tribunais do               

país. (Cornell Law School, 2019) 

2.1. A Suprema Corte 

A Suprema Corte é o órgão máximo do Judiciário estadunidense, tendo sua criação             

indicada no Artigo 3 da Constituição dos Estados Unidos. Ela tem sua sede em Washington,               

sendo a capaz de julgar casos e controvérsias de matéria constitucional, sendo composta por 9               

juízes indicados pela presidência no evento de vacância no cargo. Os juízes mantém suas              

posições de modo vitalício, até se aposentarem voluntariamente ou caso sofram           

impeachment, evento previsto em lei mas sem precedentes na história judicial estadunidense.            

(OFFICES OF THE UNITED STATES ATTORNEYS, 2019) 

A Corte tem autoridade para atuar como último tribunal apelativo em casos            

envolvendo pontos relativos ao Direito Constitucional e a legislação federal, tendo liberdade            
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para julgar casos originados tanto de tribunais federais quanto os inicialmente estaduais.            

(OFFICES OF THE UNITED STATES ATTORNEYS, 2019) 

O modelo de decisão da Suprema Corte aproxima-se do modelo per curiam, onde a              

opinião majoritária dos juízes é redigida pelo Chefe de Justiça ou, quando este opor-se a               

opinião majoritária, pelo membro mais sênior da Corte. Todavia, opiniões dissidentes           

também podem ser redigidas e publicadas ao fim dos julgamentos, porém tal atitude não é               

obrigatória nem gera precedentes legais vinculantes ao resto do Judiciário. Esse regime            

decisório originou-se a partir da ascensão de John Marshall, em 1801, ao cargo de Chefe de                

Justiça dos Estados Unidos e sua política de abandonar o antigo modelo seriatim que na               

época impera na Suprema Corte. (Cornell Law School, 2019) 

2.2. O Direito Penal dos EUA 

No Direito Penal estadunidense, impera o sistema adversarial, similar ao sistema           

brasileiro. Nele, dois os representantes das duas partes interessadas (o réu e o Estado)              

apresentam suas respectivas posições diante de um juiz, em teoria, imparcial. Cabe à             

acusação provar além de qualquer dúvida razoável (beyond a reasonable doubt) a culpa do              

réu. Este pode, caso considere útil, recusar-se a responder às perguntas a ele dirigidas,              

exercendo seu direito ao silêncio. Porém, caso decida pronunciar-se sob juramento, o réu             

(assim como qualquer um que o faça sob juramento) pode ser condenado por perjúrio caso,               

de modo consciente, apresente falso testemunho sobre qualquer assunto material relevante ao            

caso em questão. (Stockdale, 2019) 

O Direito Penal nos EUA divide as condutas nele repreensíveis em duas categorias:             

felonies (delitos) e missdemeanors (contravenções). Os primeiros são as condutas mais           

gravosas, que podem levar a estendidas penas de prisão e liberdade condicional, enquanto os              

segundos são condutas mais brandas, que podem ser punidas por multa e penas curtas de               

reclusão. Uma terceira categoria, das infractions (infrações), não caem sob responsabilidade           

do Direito Penal, sendo tratados no Direito Administrativo. (Stockdale, 2019) 

Apesar dos EUA encontrarem-se sob o regime da common law, o princípio da             

separação de poderes e da legalidade impera no que tange à criação de tipos penais. Desse                

modo, o Judiciário não tem autoridade para criar um tipo penal de modo autônomo; criação               

essa responsabilidade do Legislativo por meio do ato legislativo, nunca por mero costume,             

como decidido pela Suprema Corte, em 1812, no caso Estados Unidos v. Hudson e Goodwin.               

(Stockdale, 2019) 
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O federalismo americano faz com que os estados individualmente elaborem seus           

próprios códigos penais, tendo grande autonomia para determinar quais condutas serão           

criminalizadas e quais são as punições cabíveis a elas. Todavia, crimes regulados por leis              

federais, como o crime de espionagem e crimes que ultrapassem as divisas entre os estados,               

como comumente ocorre com tráfico de drogas, encontram-se sob jurisdição federal.           

(OFFICES OF THE UNITED STATES ATTORNEYS, 2019) 

2.3. Funcionamento dos Tribunais Regionais 

No topo do Judiciário estadunidense, localiza-se a Suprema Corte, que tem autoridade            

para revisar as decisões dos tribunais inferiores. Porém, para exercer esse direito, pelo menos              

quatro dos nove juízes devem votar para garantir um writ of certiorati. Para isso ocorrer,               

alguma das partes interessadas na revisão da sentença devem enviar uma petição para writ of               

certiorati. Se 4 dos juízes votarem favoráveis a ela, a Corte revisará o caso. Caso não, a                 

sentença da instância inferior é mantida. (OFFICES OF THE UNITED STATES           

ATTORNEYS, 2019) 

Outro meio para um caso alcançar a Suprema Corte é por ele se enquadrar nos casos                

definidos pela Constituição dos Estados Unidos em seu artigo 3, sessão 2: 

“A competência do Poder Judiciário se estenderá a todos os casos de            

aplicação da Lei e da Equidade ocorridos sob a presente Constituição,           

as leis dos Estados Unidos, e os tratados concluídos ou que se            

concluírem sob sua autoridade; a todos os casos que afetem os           

embaixadores, outros ministros e cônsules; a todas as questões do          

almirantado e de jurisdição marítima; às controvérsias em que os          

Estados Unidos sejam parte; às controvérsias entre dois ou mais          

Estados, entre um Estado e cidadãos de outro Estado, entre cidadãos           

de diferentes Estados, entre cidadãos do mesmo Estado reivindicando         

terras em virtude de concessões feitas por outros Estados, enfim, entre           

um Estado, ou os seus cidadãos, e potências, cidadãos, ou súditos           

estrangeiros. 

Em todas as questões relativas a embaixadores, outros ministros e          

cônsules, e naquelas em que se achar envolvido um Estado, a           

Suprema Corte exercerá jurisdição originária. Nos demais casos        

supracitados, a Suprema Corte terá jurisdição em grau de recurso,          
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pronunciando-se tanto sobre os fatos como sobre o direito,         

observando as exceções e normas que o Congresso estabelecer.”         

(CONSTITUTION OF THE UNITED STATES, 1788) 

2.4. A espionagem no ordenamento jurídico estadunidense 

Nos EUA, a lei vinculante sobre o crime de espionagem baseia-se na Lei de              

Espionagem de 1917, aprovada no contexto da entrada estadunidense na Primeira Guerra            

Mundial. Ela baseava-se na Lei dos Segredos de Defesa de 1911, porém introduzindo             

punições muita mais severas do que as presentes na lei anterior. Entre as condutas previstas               

como crimes, estava: “o envio de informações que poderiam interferir com operações ou o              

sucesso das Forças Armadas dos Estados Unidos ou promover o sucesso de seus inimigos”,              

atitude que passou a ser atitude punida com de prisão por até 30 anos ou com a pena de                   

morte.  (ASP, 2019) 

Inicialmente, a lei previa inclusive a instituição da censura como meio de preservar a              

segurança nacional. Todavia, o Senado, por um voto de diferença, emendou-a de modo a              

remover essa previsão, sob a alegação da incompatibilidade dela com os direitos de liberdade              

de expressão garantidos na Primeira Emenda da Constituição. (ASP, 2019) 

Porém, essa emenda não impediu a Lei de Espionagem de ser considerada como             

excessivamente autoritária. Crença essa que mostrou-se extremamente plausível pela primeira          

vez durante o Pânico Vermelho de 1918 e 1919, onde a lei foi utilizada para perseguir                

socialistas e anarquistas. Um caso marcante do período foi Schenck v. Estados Unidos, onde              

o socialista e pacifista Charles Schenck foi condenado por ter distribuído panfletos contrários             

à política de alistamento. Nesse caso, a Suprema Corte considerou como constitucionais as             

limitações à liberdade de expressão provindas da Lei de Espionagem, mesmo suprimida a             

emenda que institucionalizava a censura. Todavia, a Lei de Espionagem de 1917 continuou             

em vigor, ainda mantendo-se como documento jurídico válido da jurisdição federal dos EUA.             

(ASP, 2019)  

Para fins do caso Rosenberg v. Estados Unidos, a sessão 2 (dois) do ato de               

espionagem mostra-se extremamente relevante. Nela, é estabelecido que: 

“Quem, com intenção ou razão para acreditar que pode ser utilizado           

para dano aos Estados Unidos ou propiciar vantagem a uma nação           

estrangeira, comunicar, entregar ou transmitir ou tentar fazê-lo ou         
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induzis outra pessoa a comunicar, entregar ou transmitir a qualquer          

governo estrangeiro, ou a qualquer facção ou partido ou força militar           

ou naval dentro de um país estrangeiro, reconhecido ou não pelos           

Estados Unidos, ou a qualquer representante, oficial, agente, agente,         

empregado, sujeito ou cidadão, direta ou indiretamente , qualquer         

documento, escrita, livro de códigos, livro de sinais, esboço,         

fotografia, negativo fotográfico, blueprint, plano, mapa, modelo, nota,        

instrumento, dispositivo ou informação relativa à defesa nacional,        

será punido com prisão por não mais de vinte anos: desde que quem             

violar as disposições da subseção (a) desta seção em tempo de guerra            

seja punido com morte ou prisão por não mais de trinta anos…”            

(ESPIONAGE ACT OF 1917, 1917)  

Com isso, a pena capital para crime espionagem a serviço de nação estrangeira             

durante tempo de guerra passou a ser punido com a morte. Todavia, ressalvas podem ser               

levantadas sobre quais situações se caracterizariam como tempo de guerra, em virtude da             

longa história de operações militares, muitas vezes em larga escala, empreendidas pelos            

Estados Unidos mesmo sem declaração de guerra, como ocorrido durante a Guerra da Coréia              

(1950-1953), conflito no qual os EUA, apoiando o governo sul-coreano de Syngman Rhee,             

enviou mais de 320 mil homens, sob mandato da ONU, para a Península Coreana sem               

declaração oficial de guerra. 

2.5. Habeas Corpus 

Habeas Corpus, expressão originada do latim “que tenhas o seu corpo” é um recurso              

jurídico, por muitos juristas entendido como um “remédio constitucional”, que objetiva           

proteger o indivíduo de detenção ou prisão ilegal. Qualquer indivíduo pode pedir por um              

habeas corpus para si ou para uma terceira parte interessada mediante a um juiz, uma vez que                 

a vítima de detenção ilegal pode ser mantida incomunicável. (Cornell Law School, 2019)  

As origens do habeas corpus como instrumento jurídico encontram-se na Magna           

Carta de 1215, assinada pelo rei João “o Sem-Terras” da Inglaterra. Tal documento ditava              

que: 

“Nenhum Homem Livre deve ser tomado ou preso, ou ser destituído           

de sua Propriedade Livre, Liberdades ou Alfândega, ou ser         

considerado como ilegal, exilado ou qualquer outro tipo de punição;          
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nem o julgaremos, nem o condenaremos, mas por julgamento legal          

pelos seus pares ou pela lei da terra.” (PLANTAGENETA;         

LANGTON, 1215) 

“Nenhum oficial legal deve iniciar um processo contra alguém por          

sua própria conta, sem que testemunhas confiáveis tenham sido         

trazidas para esse fim.”  (PLANTAGENETA; LANGTON, 1215) 

Tais colocações instituiram o princípio da legalidade no Direito Penal e, com base             

nisso, a vedação à prisões arbitrárias. Com base nessa ideia, o mecanismo do habeas corpus               

surgiu como forma de proteger as garantias judicias provindas desse princípio. Desse modo,             

ninguém poderia ser preso sem a prévia produção de provas que, que devem indicar sua               

culpa. Com o tempo, esse princípio se desenvolveu e tornou-se mais garantista, restringindo             

as hipóteses de prisão para indivíduos já condenados ou que se mostrem perigosos para a               

ordem pública ou para o andamento do processo. 

A Constituição dos Estados Unidos garante o direito de habeas corpus, em seu artigo              

1, sessão 9, onde é estabelecido que o direito ao habeas corpus não deve ser suspenso exceto                 

em caso de rebeliões ou invasão à segurança pública. Todavia, a previsão constitucional dá-se              

apenas em restringir a habilidade do congresso de suspender o habeas corpus, sem o instituir               

diretamente. Desse modo, a instituição do habeas corpus deu-se com a Lei Judiciária de 1789,               

na primeira sessão do Congresso dos Estados Unidos. Historicamente, esse direito foi            

suspenso apenas durante a Guerra Civil, Reconstrução e no período da Segunda Guerra             

Mundial subseqüente aos ataques de Pearl Harbor. (Cornell Law School, 2019) 

Costumeiramente, um procedimento comum de decisão para definir se, após uma           

condenação, o condenado pode reclamar seu direito a um habeas corpus é a análise se: (i)                

ocorreu um erro durante seu julgamento (ii) uma objeção a esse erro foi levantada pela defesa                

e (iii) o erro prejudicou a defesa. (Cornell Law School, 2019) 

3. O Caso Rosenberg 

3.1.Contextualização do Caso Rosenberg 

Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos da América e a União             

Soviética estabeleceram-se como aliados em oposição à ameaça nazista que assolava o            

continente europeu no período. No entanto, não há registros de que o governo estadunidense              

tenha compartilhado informações ou buscado assitência da URSS para o desenvolvimento de            

projetos de tecnologia bélica, como o Projeto Manhattan, que foi um programa de pesquisa e               
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desenvolvimento de armas nucleares. Em consequência desse comportamento dos Estados          

Unidos, somado ao receio dos norte-americanos acerca do progresso acelerado da           

engenhosidade russa no campo científico, quando a URSS divulgou a realização de um teste              

nuclear de grande porte, no ano de 1949, o Departamento Federal de Investigação dos EUA               

(em inglês, Federal Bureau of Investigation, de sigla FBI) cogitou a existência de agentes              

infiltrados no setor de produção de tecnologia bélica. 

As investigações conduzidas pelo FBI levaram, por fim, ao casal Julius e Ethel             

Rosenberg como sendo os principais culpados pela direção de uma rede de espionagem             

estabelecida nos anos 40, na qual estavam envolvidos diversos engenheiros e físicos            

associados a projetos nucleares confidenciais dos Estados Unidos, dentre eles, Klaus Emil            

Julius Fuchs, Russel McNutt, Morton Sobell e David Greenglass, irmão de Ethel. Foram             

fornecidas ao governo soviético diversas informações ultrassecretas, tais como o          

funcionamento de motores de radar, sonar e propulsão a jato, projetos de armas nucleares e               

conhecimentos acerca do processo de produção de urânio. 

3.2. História de Julius e Ethel Rosenberg 

Julius Rosenberg nasceu em 12 de maio de 1918, na cidade de Nova York, em uma                

família de imigrantes judeus vinda do Império Russo. Cursou engenharia elétrica na City             

College de Nova York, e, na mesma época, também tornou-se líder na Liga Comunista              

Jovem dos EUA. Sua esposa, Ethel Greenglass, nasceu em 25 de setembro de 1915, em uma                

família judia de Manhattan. Assim como Julius, Ethel se envolveu em disputas trabalhistas e              

ingressou na Liga Comunista Jovem, onde o conheceu, em 1936. O casamento dos dois              

ocorreu em 1939 em Nova York. 

No ano de 1940, Julius iniciou serviço nos Laboratórios de Engenharia do Signal             

Corps do Exército dos EUA, comando responsável pela gestão de informação e            

desenvolvimento de tecnologias eletrônicas e de comunicação, em Fort Monmouth, Nova           

York. Em decorrência de seu emprego relacionado ao Departamento de Guerra, informações            

obtidas em investigação de 1944 que evidenciavam a atuação de Julius como membro do              

Partido Comunista foram fornecidas à Divisão de Segurança e Inteligência, Segundo           

Comando de Serviço, Governors Island, Nova York. A mesma investigação identificou           

também a assinatura de Ethel em uma petição do Partido Comunista. Essas informações             

culminaram na demissão de Julius em 1945, encerrando sua relação direta com o governo              

estadunidense. (WANG, 1999) 
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3.3. Atuação da rede de espionagem soviética 

O recrutamento de Julius Rosenberg ocorreu em 1942, conduzido por Semyon           

Semyonov, com proposta de serviço de espionagem pelo Ministério do Interior da União             

Soviética (NKVD). Dois anos depois, Alexander Feklisov, outro mestre em espionagem,           

assumiu o posto de Semyonov, após este ser convocado para serviço em Moscou. No mesmo               

ano, Rosenberg recrutou o engenheiro Russel McNutt, segunda fonte de informações do            

Projeto Manhattan, uma vez que ele havia trabalhado em projetos de plantas do Laboratório              

Nacional de Oak Ridge, possibilitando ao governo soviético acesso a informações sobre o             

processo de fabricação de urânio para armas. (FEKLISOV, 2001) 

Anteriormente, Julius já havia recrutado diversos indivíduos simpatizantes ao         

regimento soviético, dentre eles, Morton Sobell, o qual também era engenheiro e            

posteriormente testemunhou em favor da acusação no julgamento do casal Rosenberg. Sobell            

assumiu cargo de engenheiro elétrico júnior no Bureau of Naval Ordnance em 1940 e,              

posteriormente, trabalhou em uma empresa elétrica no estado de Nova York e também em              

uma empresa de instrumentos como engenheiro elétrico, obtendo, em ambos os casos, acesso             

a dados confidenciais. 

Max Elitcher, outra testemunha considerada no julgamento do Caso Rosenberg,          

morou com Sobell em 1939 e alegou que o colega pertenceu ao Partido Comunista e o                

induziu a ingressar no partido. Julius Rosenberg também era conhecido de Elitcher, tendo             

estudado com ele anteriormente, na faculdade. Portanto, Rosenberg, sabendo do emprego de            

Max no Bureau of Naval Ordnance, assim como Sobell, e de sua simpatização à causa               

comunista, tentou convocá-lo a participar de seu círculo de contatos para espionagem,            

mencionando, ainda, o envolvimento de Sobell na operação. Entre 1944 e 1948, Rosenberg             

contatou Elitcher pelo menos nove vezes, no entanto, Elitcher testemunhou em julgamento            

que, em 1948, definitivamente negou o convite à cooperação. (ROSENBERG TRIAL, 1951) 

Destaca-se, também, a cooperação de David Greenglass, irmão de Ethel e cunhado de             

Julius, na obtenção de dados ultrassecretos produzidos pelo Projeto Manhattan que foram            

enviados à União Soviética. Greenglass trabalhou no Laboratório Nacional de Los Alamos,            

próximo a Santa Fé, Novo México e foi recrutado para fornecer informações relevantes ao              

governo soviético no ano de 1944. A atuação de sua esposa, Ruth Greenglass, que repassou a                

proposta levantada por Julius a David em visita ao marido em Albuquerque, também foi              
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relevante na resolução do caso, apesar de terem sido removidas as acusações contra ela após               

seu testemunho no julgamento dos Rosenberg. (ROSENBERG TRIAL, 1951) 

Outro agente relevante nessa rede de contatos é Harry Gold, um químico da Filadélfia,              

também conhecido por outros contatos como “Raymond”. Atuou como mensageiro entre           

Greenglass e Rosenberg, recolhendo material de espionagem de David em 1945. Gold            

trabalhou para o governo soviético durante quinze anos, obedecendo instruções diretas de            

Anatoli Yakovlev, o qual era reconhecido por ele como “John”. Yakovlev era ex-vice-cônsul             

soviético na cidade de Nova York e saiu dos Estados Unidos no ano de 1946. (ROSENBERG                

TRIAL, 1951) 

3.4. Investigações e prisões 

Em janeiro de 1950, Klaus Emil Julius Fuchs confessou às autoridades britânicas seu             

envolvimento com a inteligência militar soviética de espionagem durante os anos de 1941 e              

1945, alegando ter repassado informações confidenciais acerca da fabricação de armamentos           

nucleares, assim como a bomba atômica, aos seus contatos soviéticos. De acordo com Fuchs,              

os dados coletados na América eram originados dos Estados Unidos e do México, sendo o               

mensageiro responsável por repassar-lhe as informações um estadunidense que atendia pelo           

nome de “Raymond”. 

Alguns meses mais tarde, “Raymond” foi identificado como Harry Gold. Em           

interrogatório, Gold identificou nas fotos de possíveis agentes infiltrados apresentadas pelo           

FBI o cunhado de Rosenberg, David Greenglass. A Divisão Criminal do Departamento de             

Justiça foi avisada da acusação de envolvimento de Greenglass em conspiração de            

espionagem. A partir da situação discorrida, David elaborou posteriormente sua confissão,           

apontando a participação de Julius Rosenberg no ato. 

Max Elitcher também foi interrogado, conduzindo as investigações a Morton Sobell, o            

qual foi identificado pelo FBI como ausente em Nova York após junho de 1950. Indagados               

pelo FBI, moradores da vizinhança de Sobell apontaram que ele e sua família deixaram a               

cidade às pressas. Assim, em conjunto com uma companhia aérea, o FBI realizou um              

mapeamento de áreas em que Sobell poderia ser encontrado, o que o levou a ser localizado no                 

México. Sobell foi preso pelas autoridades do México e foi deportado como estrangeiro             

indesejável, tendo sido preso ainda na Ponte Internacional em Laredo, Texas. 
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3.5. Julgamento de 1951 

Em 16 de junho de 1950, David Greenglass foi denunciado perante um comissário             

americano do Distrito Sul de Nova York, sendo preso sob custódia de um oficial de justiça                

dos EUA com fiança de US $ 100.000. Em 6 de julho de 1950, foi indiciado por um grande                   

júri federal em Santa Fe, Novo México, sendo acusado de conspiração por espionagem. 

Consequentemente, em 17 de julho de 1950, foi registrada uma queixa de acusação de              

conspiração de espionagem sobre Julius Rosenberg, que foi preso em Nova York e             

denunciado, na mesma data, diante de um juiz distrital dos EUA, Distrito Sul de Nova York.                

Rosenberg foi condenado à custódia de delegado dos EUA com fiança de US $ 100.000. 

Em 7 de agosto de 1950, Ethel Rosenberg compareceu perante grande júri federal no              

Distrito Sul de Nova York em cumprimento a intimação. Foi registrada em 11 de agosto de                

1950 uma queixa acusando-a de conspiração de espionagem, e, na mesma data, ela foi              

processada perante o comissário americano do Distrito Sul de Nova York, sendo mandada             

sob custódia do marechal dos EUA, com pagamento de fiança de US $ 100.000 para cura                

adicional. 

Um grande júri federal no Distrito Sul de Nova York retornou acusação alegando a              

violação do Título 50, Código dos EUA, Seção 34, por Julius Rosenberg, Ethel Rosenberg e               

Anatoli Yakovlev no dia 17 de agosto de 1950. O casal Rosenberg foi processado perante um                

juiz distrital dos EUA, no sul de Nova York, entrando com pedidos de inocência em 23 de                 

agosto de 1950. A fiança permaneceu no valor de US $ 100.000 para ambos. 

Já no ano seguinte, de 1951, no dia 31 de janeiro, um grande júri federal proferiu uma                 

segunda acusação substituta, acusando Julius Rosenberg, Ethel Rosenberg, Anatoli Yakovlev,          

Morton Sobell e David Greenglass de conspiração de espionagem entre 6 de junho de 1944 e                

16 de junho de 1950. Essa acusação era semelhante em todos os aspectos à acusação anterior,                

apenas com alterações na data exata do início da conspiração. 

O julgamento do ato cometido pelos Rosenbergs-Sobell iniciou-se no dia 6 de março             

de 1951, sobre a acusação substituta de 31 de janeiro de 1951, no Distrito Federal do Sul de                  

Nova York. O procurador dos EUA separou Anatoli A. Yakovlev do julgamento, uma vez              

que a moção foi concedida logo no início do tribunal. A seleção de um júri de 12 com dois                   

suplentes foi concluída em 7 de março de 1951. O advogado dos réus também realizou               

moções para desconsiderar a acusação com base em diversos fatores, no entanto, estes             

motivos foram negados pelo tribunal. Uma moção foi, por fim, apresentada e concedida para              
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isolar David Greenglass da acusação em questão em decorrência da sua declaração como             

culpado proferida por ele anteriormente. 

3.6. Testemunhas 

David Greenglass descreveu diversos momentos em que compartilhou informações         

com Julius Rosenberg. Destacou-se, entre os encontros, um em que ele entregou um esboço              

de um item, o qual foi reproduzido por David novamente durante o julgamento, sendo a               

reprodução arquivada como evidência. Em outra situação relevante descrita por Greenglass,           

Julius explicou-lhe como ocorreria seu encontro com o mensageiro que buscaria informações            

de David para entregá-las, posteriormente, a ele mesmo: 

“Greenglass testemunhou que Rosenberg pediu a David e Ruth         

Greenglass para visitá-lo na Knickerbocker Village. Quando eles        

chegaram, uma mulher chamada Ann Sidorovich também estava        

presente. Greenglass disse que Rosenberg falou para ele que         

Sidorovich provavelmente encontraria Greenglass em um cinema em        

Denver para coletar as informações que ele era capaz de obter em Los             

Alamos.” (ROSENBERG TRIAL, 1951) 

O encontro de Greenglass em Albuquerque acabou ocorrendo com Harry Gold, em            

vez de Sidorovich. Greenglass elaborou um relatório em que realizou mais alguns esboços             

relacionados a experimentos e suas descrições, além de entregar-lhe uma lista de pessoas que              

poderiam ser recrutadas para a rede de espionagem. (ROSENBERG TRIAL, 1951) 

Além disso, comentou também que, em um outro encontro com Julius, descreveu um              

projeto de bomba atômica o qual foi redigido por Ethel Rosenberg. No mesmo momento, de               

acordo com Greenglass, Rosenberg assumiu ter roubado um projeto de fusível de            

proximidade durante o período que trabalhou na Emerson Radio. A alegação de que Ethel              

redigiu o relatório que seria entregue ao contato soviético do marido contribuiu para que              

fosse imputada uma sentença mais severa sobre ela. (ROSENBERG TRIAL, 1951) 

Ruth Greenglass também descreveu no tribunal como foi o diálogo entre ela e os              

Rosenberg quando o casal a convenceu de ir a Albuquerque para recrutar David, seu marido,               

a serviço de espionagem pelo governo soviético. De acordo com ela, não era de sua vontade                

que o marido se envolvesse em espionagem em Los Alamos, no entanto, repassou a ele o                

pedido de Julius: 
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“Eu disse ao meu marido que sabia que ele estava trabalhando na            

bomba atômica. Ele me perguntou como eu sabia e quem havia me            

contado. Eu disse que tinha estado na casa de Julius Rosenberg e que             

ele havia me dito que o trabalho de David estava relacionado à bomba             

atômica, e ele me perguntou como Julius sabia disso e eu contei sobre             

a conversa que tivemos, que Julius havia dito que havia passado dois            

anos entrando em contato com pessoas que o habilitariam a trabalhar           

diretamente para o povo russo, que seus amigos, os russos, haviam lhe            

dito que ele trabalhava na bomba atômica, que a bomba tinha efeitos            

perigosos de radiação, que era uma arma muito destrutiva e que a base             

científica, as informações sobre a bomba, deveriam ser        

disponibilizadas à Rússia soviética. [...] Ele (Julius) disse que queria          

que eu dissesse ao meu marido, David, [...] que ele achava que as             

informações deveriam ser compartilhadas com a Rússia, que era nossa          

aliada na época, porque se todas as nações tivessem as informações,           

uma nação não usaria a bomba como uma ameaça contra outra.”           

(ROSENBERG TRIAL, 1951) 

Ocorreram várias menções, nos questionamentos direcionados às testemunhas, a um          

móvel, uma mesa, encontrada no apartamento dos Rosenberg quando foram presos. O FBI             

suspeitou que essa mesa poderia ser um instrumento de trabalho dos Rosenberg. Ruth             

Greenglass comentou, em seu testemunho, que Julius esclareceu a ela, em uma visita que ela               

e o marido David fizeram ao casal em 1946, que a função dessa mesa, também referida na                 

transcrição como “console”, era microfilmar as anotações datilografadas por Ethel.          

(ROSENBERG TRIAL, 1951) 

Após a prisão de Harry Gold em 1950, os Rosenberg realizaram mais uma visita aos               

Greenglass para recomendá-los que fugissem dos Estados Unidos para o México. Nesse            

encontro, ocorrido em junho de 1950, Julius entregou uma grande quantia em dólares para o               

casal. No entanto, no final mesmo mês, a atuação de David Greenglass foi descoberta pelo               

FBI, o que culminou em sua prisão. Com a confissão de Greenglass, Julius Rosenberg              

também foi levado a interrogatório pelo FBI. (ROSENBERG TRIAL, 1951) 

Ethel Rosenberg visitou Ruth Greenglass, de acordo com o testemunho de Ruth,            

novamente, após a situação supracitada. Rosenberg realizou a visita para buscar garantias de             
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que David não cederia às acusações, confessando o crime, de modo a fortalecer também a               

inocência alegada por Julius também em interrogatório. (ROSENBERG TRIAL, 1951) 

Harry Gold também testemunhou perante o Tribunal Distrital de Nova York no            

julgamento do Caso Rosenberg. Assumiu seu engajamento no serviço de espionagem           

soviético e descreveu suas reuniões com Klaus Fuchs e Yakovlev, ressaltando que nunca             

revelou seu verdadeiro nome nem residência. (ROSENBERG TRIAL, 1951) 

Em todos os seus encontros, Gold realizava o pagamento pelas informações obtidas            

com dinheiro que recebia de Yakovlev, a quem ele também entregava relatórios dessas             

reuniões que eram redigidos por ele. O superior russo de Gold foi o intermédio entre ele e                 

Julius Rosenberg na situação da visita realizada a Greenglass em Albuquerque. Gold            

finalizou seu testemunho indicando que, em seu último encontro com Yakovlev, este havia             

demonstrado severas preocupações acerca dos riscos e seguranças das operações.          

(ROSENBERG TRIAL, 1951) 

Outros dois testemunhos de acusação também realizados durante o julgamento do           

Caso Rosenberg devem ser brevemente destacados. Primeiramente, Elizabeth Bentley,         

membro do Partido Comunista que teve um relacionamento com Jacob Nathan Golos, uma             

figura relevante no partido e nas operações de espionagem, averigua, em seu testemunho, que              

presenciou encontros entre Golos e Julius, e posteriormente conversou com Julius por            

telefonemas. (ROSENBERG TRIAL, 1951) 

Além de Bentley, Max Elitcher, testemunha convocada pela promotoria, era colega            

de Martin Sobell e de Julius Rosenberg, tendo estudado com ambos durante a faculdade.              

Como citado anteriormente, Julius insistiu durante quatro anos na proposta de serviço de             

espionagem a Elitcher, do qual ele declarou definitivamente que não participaria apenas em             

1948. No entanto, Max acabou presenciando algumas situações de cooperação entre           

Rosenberg e Sobell, as quais foram relatadas por ele durante testemunho. (ROSENBERG            

TRIAL, 1951) 

As alegações do casal Rosenberg demonstram um posicionamento rígido de ambos,           

que negaram praticamente todas as afirmações contra eles proferidas durante as sessões. O             

casal ressaltou, em diversos momentos de seus discursos, que sua postura pautava-se no             

princípio da vedação à auto-incriminação, previsto pela Quinta Emenda à Constituição dos            

Estados Unidos (CONSTITUTION OF THE UNITED STATES, 1788). 

3.7.Somatórios 
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O advogado em defesa do casal Rosenberg durante o julgamento ocorrido em 1953,             

Emmanuel Bloch, ressalta, principalmente, em sua defesa o contraste entre os atos e as              

personalidades do casal réu e do casal Greenglass. Como apresentado na transcrição original,             

Bloch descreve David Greenglass como “[...] um homem que aparece para enterrar a própria              

irmã e sorrir” (ROSENBERG TRIAL, 1951) e que está ciente de seu comportamento. Para a               

defesa, apesar da atuação mais expressiva dos Rosenbergs nas operações de espionagem,            

outros fatores devem ser considerados além da gravidade sistemática das ações cometidas            

pelos réus e testemunhas presentes. Há um desvio de caráter singular aparente nas alegações              

dos Greenglass que não pode ser identificado nos discursos proferidos por Julius e Ethel              

Rosenberg. 
Em contrapartida, Irving Saypol, presente como advogado da acusação no tribunal,           

ressaltou a posição central de Julius Rosenberg na rede de espionagem, uma vez que ele               

despontava, em todos os testemunhos, como o ponto de convergência das histórias.            

Descreveu que a atitude de Rosenberg demonstra de que sua “ambição de vida”             

(ROSENBERG TRIAL, 1951) era a de atuar em oposição ao seu povo e a favor da União                 

Soviética, ou seja, sua postura era muito condenável. Quanto a David Greenglass e Harry              

Gold, para ele, a atitude de confissão não é motivo de perdão pelo envolvimento de ambos na                 

operação, mas é interessante perceber a busca por “satisfação moral em sua alma após ter dito                

a verdade e a tentativa de fazer as pazes” (ROSENBERG TRIAL, 1951) dos dois. Em relação                

a Ethel Rosenberg, Saypol a condena com base na gravidade de sua atuação ao participar               

ativamente na reprodução das informações que seriam enviadas ao governo da URSS, quando             

comenta que “em inúmeras outras ocasiões, sentou-se naquela máquina de escrever e apertou             

as teclas, golpe por golpe, contra seu próprio país, no interesse dos soviéticos”.             

(ROSENBERG TRIAL, 1951) 

3.8. Condenação 

Julius e Ethel Rosenberg foram condenados pelo júri no dia 29 de março de 1951 e,                

posteriormente, no dia 5 de abril, sentenciados à morte pelo Juiz Irving Kaufman, de acordo               

com a Seção 2 da Lei de Espionagem de 1917. Esse dispositivo prevê a pena de morte para                  

qualquer pessoa condenada por transmitir ou tentar transmitir a governo estrangeiro           

“informações relacionadas à defesa nacional” durante período em que os Estados Unidos se             

encontra em estado de guerra. Com base nisso, a defensoria ressaltou que o país estava,               

naquele momento, atuando efetivamente na Guerra da Coreia (1950-1953), portanto, pôde ser            
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imputada ao casal a pena de morte. Cabe salientar que o Caso Rosenberg não possibilitou a                

influência da Lei de Energia Atômica de 1946, uma vez que a rede conspirativa teve seu                

início delimitado no ano de 1944, portanto, anteriormente à vigência dessa lei. (ESPIONAGE             

ACT OF 1917, 1917) 

3.9. Repercussões na sociedade 

Após a deliberação do caso, iniciaram-se movimentos e campanhas a favor do casal,             

com base na ideia de que a pena de morte era inadequada e severa perante os fatos                 

apresentados. A primeira publicação relevante foi iniciada em agosto de 1951, sendo uma             

série de sete partes do National Guardian, com o primeiro dos artigos trazendo o              

questionamento: “A convicção de Rosenberg: esse é o caso Dreyfus da América da Guerra              

Fria?”. A produção foi elaborada pelo jornalista William Reuben. (SCHULTE, 2003) 

A sociedade respondeu com êxito à série publicada e muitos leitores procuraram se              

envolver com a causa, resultando na criação do Comitê Nacional para Garantir Justiça no              

Caso Rosenberg em outubro de 1951, sendo Reuben seu presidente em exercício. A             

campanha elaborada por esse comitê desenvolveu literatura que buscava aproximar o público            

do ocorrido durante o julgamento por meio de fichas técnicas com argumentos sobre a              

“injustiça” do caso, bem como fatores que sustentariam a grande influência do anti-semitismo             

e da perseguição aos esquerdistas no processo. (SCHULTE, 2003) 

Ocorreram também muitas manifestações públicas nos Estados Unidos e em outros           

países, principalmente europeus. Ossining, Nova York, em dezembro de 1952, recebeu uma            

movimentação de 1000 pessoas que traziam mensagens de apoio ao casal Rosenberg em Sing              

Sing. Com o nome “Save the Rosenbergs”, campanhas foram formadas na Bélgica, Holanda,             

Grã-Bretanha, Escandinávia, entre outros países, sendo os consulados dos Estados Unidos           

nessas localizações os principais a receberem, em suas portas, protestos da população civil.             

(SCHULTE, 2003) 

Clérigos, escritores e cientistas ao redor do mundo também manifestaram seu apoio            

aos Rosenberg. O jornal comunista L’Humanité, na França, levou uma mensagem de Pablo             

Picasso, acompanhada de um desenho feito por ele representando o casal, na qual se lia “As                

horas contam. Os minutos contam. Não deixe que esse crime contra a humanidade ocorra”.              

(SCHULTE, 2003). O papa Pio XII também apelou à clemência pelo casal, além de outras               

figuras como Albert Einstein, Jean-Paul Sartre, Charles Chaplin e Frida Kahlo. (SCHULTE,            

2003) 
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Um apelo por clemência foi assinado por dezenas de representantes de sindicatos dos             

Estados Unidos da América em 1953, dentre eles, o San Francisco Building Trades Council,              

a International Longshoremen’s Association Local 968 e a International Longshoremen and           

Warehousemen’s Union. Segundo o FBI, mais de 2000 pessoas também se reuniram em             

vigília no Distrito de Columbia para pressionar por clemência para o casal. Entre dezembro              

de 1952 e janeiro de 1953, um piquete foi mantido junto à Casa Branca enquanto um pedido                 

de clemência passava por análise, tendo vigília de duração de mais de 500 horas.              

(SCHULTE, 2003) Em fevereiro de 1953, o Presidente Dwight D. Eisenhower negou o             

pedido de clemência executiva apresentado pelos Rosenberg, reiterando a decisão do tribunal: 

“Esses dois indivíduos foram julgados e condenados por um crime          

mais grave contra o povo dos Estados Unidos. Eles foram          

considerados culpados de conspirar com intenção e razão para         

acreditar que seria uma vantagem de uma potência estrangeira         

entregar aos agentes dessa potência estrangeira certas informações        

atômicas altamente secretas relacionadas à defesa nacional dos        

Estados Unidos. A natureza do crime pelo qual foram considerados          

culpados e sentenciados excede em muito a natureza de tirar a vida de             

outro cidadão; envolve a traição deliberada de toda a nação e pode            

muito bem resultar na morte de muitos, muitos milhares de cidadãos           

inocentes.” 

3.10. Questões jurídicas posteriores 

Os tribunais sofreram alta pressão da sociedade civil e de advogados em defesa dos              

réus. Foram levados ao Tribunal de Recursos Segundo Circuito diversos apontamentos acerca            

do julgamento que expressavam falhas e imprecisões no processo conduzido pelo Tribunal            

Distrital de Nova York afim de que o processo sofresse uma revisão que o levaria a sua                 

anulação. Entretanto, até a petição de Habeas Corpus direcionada à Suprema Corte dos             

Estados Unidos, não haviam ocorrido mudanças significativas que reduzissem a gravidade da            

pena, além do adiamento do dia definitivo de seu cumprimento.  

3.11. Habeas Corpus e o envolvimento da Suprema Corte 

Finalmente, no dia 16 junho de 1953, um juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos               

da América solicitou aos advogados de defesa do casal Rosenberg que submetessem suas             

petições por uma suspensão da execução por escrito. Na mesmo momento, dois advogados             
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compareceram perante a Suprema Corte na tentativa de apresentar petições de habeas corpus             

em nome dos Rosenberg que foram ouvidas pelo Supremo Tribunal de Justiça em seus              

gabinetes. A petição pautava-se principalmente na questão de que, de acordo com a Lei de               

Energia Atômica de 1946, a imposição de sentença de morte poderia ocorrer somente sob a               

recomendação do júri e somente quando os réus fossem acusados de atuar com a intenção de                

ferir os Estados Unidos. Consequentemente, no dia seguinte, 17 de junho de 1953, uma              

suspensão da execução foi concedida pela Corte para possibilitar a deliberação acerca desse             

apontamento levantado a fim de que fossem compreendidas evidências suficientes para           

determinar se havia mérito na discussão. 
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