
TRAJETÓRIA DAS QUESTÕES RELATIVAS À ABERTURA DOS ARQUIVOS DA 
DITADURA MILITAR 

 
 
 A figura do “sigilo eterno” de certos documentos considerados sensíveis 
para a imagem das Forças Armadas foi introduzida por medida provisória, por 
Fernando Henrique Cardoso, no fim do seu governo, em 2002, para documentos 
com o carimbo de “ultra-secreto”. Como se aproximava o fim dos “30 anos” de 
prazo para a abertura de documentos da ditadura militar, o recurso encontrado foi 
esse. O novo presidente, Lula, modificou os termos dessa medida provisória, 
mantendo na MP 228 a mesma figura do “sigilo eterno” – renováveis ad eternum 
por cada 30 anos – para documentos cujo segredo é “imprenscindível à segurança 
da sociedade e do Estado”. E isso foi mantido na Lei 11.111, sancionada pelo 
Presidente da República em 3 de maio de 2005.  Nessa lei, a prorrogação ad 
eternum fica subordinada ao critério de uma  “Comissão de Averiguação e Análise 
de Informações Sigilosas “ (art. 4º parágrafo 2 do art. 6º ) a ser criada no âmbito 
da Casa Civil da Presidência. 
 
 Em geral os comentaristas atribuem a criação da figura do “sigilo eterno” à 
pressão dos militares.  Em algumas ocasiões os responsáveis do governo pelo 
arquivos só parcialmente abertos têm justificado a manutenção do “sigilo eterno” 
contido na Lei 11.111,  pela proteção de “danos à imagem das pessoas”.  
 
 Antes disso o governo Lula já tinha dado uma demonstração de como age 
em relação à restauração da verdade histórica relativa ao período da ditadura 
militar. Em 22 de julho de 2003 a juíza Solange Salgado, da 1ª Vara Federal de 
Brasília, em decisão sobre processo dos familiares de guerrilheiros desaparecidos 
iniciado em 1982, emitiu decisão que determinava ao governo a abertura de todos 
os arquivos relativos à Guerrilha do Araguaia, a fim de dar satisfação aos 
demandantes que queriam a localização dos restos mortais dos guerrilheiros. 
Face a isso, em nome do governo Lula, a Advocacia Geral da União recorreu, em 
27 de agosto de 2003, contra a decisão. Para tentar paliar sua atitude, o governo 
criou uma comissão que deveria tentar localizar documentos relativos ao caso. 
Que se saiba, essa comissão reuniu-se uma vez, “instalou-se” para fazer o 
espetáculo, e nunca mais se teve notícias dela. 
 
 Em 2 de novembro de 2005 o governo Lula foi diretamente pressionado 
pelo Comitê de Direitos Humanso da ONU que, a par de todas as críticas que fez 
sobre as violações constantes dos direitos humanos das populações pobres das 
periferias das grandes cidades, instou o país a, dentro de um ano, "tornar públicos 
todos os documentos relevantes sobre abusos de direitos humanos", inclusive os 
"atualmente retidos" pela legislação referente a arquivos e “implementar as 
recomendações” contidas em sua resolução. 
 
 Em 21 de dezembro de 2005, em espetaculosa cerimônia, foi feita a 
transferência de documentos do SNI (Serviço Nacional de Informação), do CSN 
(Conselho de Segurança Nacional) e da CGI (Comissão Geral de Investigações 



para o Arquivo Nacional de Brasília. A cerimônia ganhou cores emotivas pois foi 
presidida pela titular da Casa Civil, Dilma Roussef, ex-presa política, que a 
considerou como momento histórico da redemocratização. Ficaram faltando no 
entanto, para caracterizar uma verdadeira abertura de arquivos, os papéis do CIE 
(Centro de Informações do Exército), Cenimar (Centro de Informações da 
Marinha) e Cisa (Centro de Informações da Aeronáutica).  
 
 Em 11 de setembro de 2006, o Procurador-geral da República, Antonio 
Fernando de Souza, expediu ofício ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
lembrando-o da resolução da ONU, cujo prazo para implementação esgotava-se 
em 2 de novembro de 2006, e convocando a União a deixar de apresentar 
recursos a ações judiciais que requeriam o acesso a documentos.  Deu o prazo de 
dois mese para a apresentação de "documentos que [...] foram declarados como 
sigilosos, em qualquer grau, mas que interessam aos familiares de mortos e 
desaparecidos políticos". 
 
 
 Em 2 de novembro de 2006 esgotou-se o prazo dado pela ONU mas o 
governo Lula não atendeu e nem sequer respondeu, tanto ao organismo 
internacional quanto ao Procurador-geral, cujo prazo esgotava-se em 11 de 
novembro. 
 
 Em 4 fevereiro de 2007, por inteligente investigação do jornalista Mário 
Magalhães, da Folha de S. Paulo, ficamos sabendo que não apenas o material 
enviado pelo governo Lula ao Arquivo Nacional não pode ser considerado 
“abertura de arquivos”, pois faltam os arquivos das Forças Armadas, como ainda 
que, no próprio material so SNI (1964-1970) foram feitos expurgos. Faltam ao 
menos as “Apreciações Sumárias” elaboradas pelo órgão, correspondentes a 
outubro (ocasião da morte de Vladimir Herzog) e novembro de 1975. Estas falhas 
somam oito edições e 105 folhas e encontram-se do CPDOC (Centro de Pesquisa 
e Documentação de História Contemporânea do Brasil), da Fundação Getúlio 
Vargas, do Rio de Janeiro, por doação da filha do general Ernesto Geisel.  
 
 Confrontada pelo jornalista, a ministra da Casa Civil, Dilma Roussef, 
encarregada pelo presidente Lula da questão dos arquivos, calou-se em um 
primeiro momento, argumentando depois, por meio de carta de uma assessora, 
que nunca prometeu estar dando acesso a todos os documentos do período 
ditatorial. Retomando artigo publicado na Folha de S. Paulo, em 22 de dezembro 
de 2005, a assessora mencionou que a ministra havia falado em dar a conhecer 
“uma parte obscura” do período, e “uma parte” apenas, pois “nem tudo que foi 
produzido pelos órgãos de repressão naqueles anos de chumbo poderá ser 
recuperado”. 
 
 Assim se encontra a situação da questão da abertura dos arquivos da 
ditadura militar. 
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