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SNI abre arquivos, "mas vamos 
continuar a lutar contra inimigos" 

por Amauri Teixeira 
de Brasilia 

Os parentes de pessoas 
desaparecidas durante o 
regime militar não poderão 
ter acesso às informações 
que o Serviço Nacional de 
Informações (SNI) possui 
sobre seus familiares, nem 
por meio do recurso do 
habeas-data. Essa é a in
terpretação que o ministro-
chefe do SNI, general Ivan 
de Souza Mendes, apresen
tou ontem, em entrevista 
coletiva à imprensa, sobre 
o texto constitucional em 
vigor desde a semana pas
sada. "Uma pessoa desa
parecida é um problema de 
polícia", afirmou o gene-

. ral. "A Constituição fala 
que o cidadão tem direito 
de saber inform ações sobre 
si mesmo. É isso que deve 
ser seguido", acrescentou, 
afirmando que recusará 
qualquer requerimento de 
informações entregue ao 
SNI por familiares de desa
parecidos. "Esse direito de 
parentes não está previsto 
na Constituição." 

Por esse critério, por 
exemplo, Clarice Herzog, 
viúva do jornalista Vladi-
mir Herzog, morto nas de
pendências do DOI-CODI, 
em São Paulo, em 1975, não 
poderia saber as informa
ções que constam nos ar
quivos do SNI sobre o seu 
marido. Na mesma situa
ção ficaria a mulher do ex-
deputado Rubens Paiva, 
Eunice, <j'ue depois de ser 
preso pelos órgãos de segu
rança em sua casa, em 
1971, nunca mais foi encon
trado. 

No caso de Rubens 
Paiva, porém, a abertura 
de sua ficha no SNI poderia, 
auxiliar na elucidação de' 
seu desaparecimento. 

Na entrevista, o general 
Ivan negou que o SNI pos-
sua um arquivo paralelo 
para esconder e evitar o 
acesso a determinados da
dos. "O SNI vai. cumprir 
plenamente a Constitui
ção", garantiu. "O 'Servi
ço' vai atender a todos os 
requerimentos. A única 
ressalva é a de não forne

cer informações que pos
sam ameaçar a segurança 
do Estado", acrescentou. 
• "Arquivos paralelos fo
ram os jornalistas que in
ventaram", afirmou o ge
neral, que durante toda a 
entrevista criticou a im
prensa, considerando uma 
ofensa à sua pessoa a divul
gação de informações so
bre o arquivo paralelo. "É 
preciso que todos os brasi
leiros vejam a democracia. 
como ela é — o jornalista 
deve evitar notícias falsas. 
Vejo até uma semelhança 
muito grande entre ativida
des de imprensa e ativida
des de informação" com
parou. 

Sem revelar o número de 
pessoas que estão registra
das no SNI, por considerar 
que a informação "entra 
na intimidade do órgão"; o 
general explicou que os ar
quivos são todos informati
zados — os dados estão ar
quivados em microfichas e 
computadores, disse — 
afirmando que as consultas 
podem levar de uma sema

na até 45 dias para serem 
atendidas, dependendo da 
quantidade de dados sobre 
a pessoa. 

Na lista de informações 
que poderiam ameaçar a 
segurança do Estado, se
gundo Ivan de Souza Men
des, estão, por exemplo, 
"ações de espiões estran
geiros no Brasil, atividades 
de ordem econômica e in
formações que possam pre
judicar as fontes dessas in
formações". 

Segundo o general Ivan, 
o SNI abre fichas sobre 
"pessoas que se destacam 
na sociedade, por cargo, 
função — e a preocupação 
maior é sobre pessoas que 
possam afetar a socieda
de". 

Apesar de afirmar que 
"nós estamos vivendo tem
pos novos e vocês estão 
querendo usar parâmetros 
de tempos passados", o ge
neral afirmou que o SNI 
"não vai mudar". "Vamos 
continuar a lutar contra os 
inimigos externos e inter
nos", afirmou; '•""• 


