
 
 

Nota do Fórum Nacional de Ensino e Pesquisa em Arquivologia (FEPARQ) sobre a 
decisão judicial que determina a "anonimização" de partes do relatório da Comissão 

Nacional da Verdade (CNV) 
 

 
O Fórum Nacional de Ensino e Pesquisa em Arquivologia (FEPARQ) recebeu com extrema 
preocupação a notícia sobre a decisão judicial que determinou a “anonimização” das 
menções ao ex-coronel da Polícia Militar de Pernanbuco, Olinto de Sousa Ferraz, em 
documentos produzidos pela Comissão Nacional da Verdade (CNV) e disponibilizados pelo 
Arquivo Nacional.  
 
A decisão judicial estabeleceu que os documentos digitais disponibilizados pelo Sistema de 
Informações do Arquivo Nacional (SIAN) ocultem as nominações ao ex-coronel, tarjando-
as em preto. Olinto de Sousa Ferraz, ex-diretor da Casa de Detenção do Recife, foi 
identificado pela Comissão Nacional da Verdade (2011-2014) como um dos “agentes de 
graves violações de direitos humanos” da última ditadura brasileira (CVN, v. I, p. 871). O 
policial também foi apontado como integrante da “cadeia de comando do órgão envolvido 
com a morte” de Amaro Luiz de Carvalho, militante político assassinado em 1971 (CNV, v. 
II, p. 702).  
 
A Lei nº 12.528/2011, que criou a CNV, determina que "todo o acervo documental e de 
multimídia resultante da conclusão dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade deverá 
ser encaminhado ao Arquivo Nacional para integrar o projeto Memórias Reveladas". 
Recolhido pelo AN em conformidade com a legislação, em 2014, tal acervo passou a 
integrar o patrimônio cultural arquivístico brasileiro e, por caracterizar-se como conjunto de 
documentos de valor permanente, tornou-se inalienável e imprescritível, devendo ser 
definitivamente preservado em virtude de seu valor histórico, probatório e informativo (nos 
termos da Lei nº 8.159/1991). 
 
Ademais, a Lei nº 12.527 de 2011, que regula o acesso à informação em todo o país, 
determina que "a restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem 
de pessoa não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar processo de apuração de 
irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido, bem como em ações 
voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior evidência" (Art. 31, V, § 4). 
 
Neste sentido, o FEPARQ compreende que a "anonimização" determinada pela Justiça – 
que pode ser interpretada como censura – não apenas afronta a legislação vigente, como 
também abre um perigoso precedente para o acesso à informação e ao conhecimento 
histórico no país. Ao determinar que partes de documentos públicos considerados de guarda 



permanente e de livre acesso sejam tornados inelegíveis, o Poder Judiciário não apenas 
obstrui a acidentada jornada brasileira por memória, verdade e justiça sobre os crimes da 
ditadura, como dá aval para a disseminação da censura sobre documentos e informações 
públicas custodiados nos arquivos brasileiros. 
 
O FEPARQ repudia qualquer tipo de censura e iniciativa contra a memória coletiva e o 
Estado Democrático de Direito. Manifesta, ainda, profunda preocupação pelo fato de uma 
decisão desta magnitude, resultado de julgamento em primeira instância, não ter sido 
contestada pela União Federal através de sua Advocacia-Geral – inação que fragiliza ainda 
mais a já combalida institucionalidade brasileira. 
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