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Resumo: O objetivo é enfrentar a seguinte problemática: o Direito à Memória e à verdade é 
uma condição básica para efetivação da democracia? Para tanto, o ensaio inicia com a 
abordagem histórica do período ditatorial, em seguida analisa o direito à informação como 
pressuposto do direito à memória e à verdade e em relação a este último inicia-se a 
construção da Justiça de Transição com o fim da ditadura militar e início da democracia. 
Neste ponto nevrálgico da pesquisa é que se denota a imprescindibilidade de apurar os 
fatos do passado. O artigo foi desenvolvimento por meio do método dedutivo. 

 

Palavras-chave: Direito à Memória. Direito à Verdade. Direito à Informação. 

 

Abstract: The objective is to face the following problems: Is the Right to Memory and to truth 
a basic condition for the realization of democracy? For this, the essay begins with the 
historical approach of the dictatorial period, then analyzes the right to information as a 
presupposition of the right to memory and truth and in relation to the latter begins the 
construction of the Transitional Justice with the end of dictatorship Military and the beginning 
of democracy. In this point of view of the research is that it is necessary to clarify the facts of 
the past. The article was development through the deductive method. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Direito à Memória se apresenta em suma como o Direito à verdade, que pode ser definido 

como o direito de todos à informação em um contexto específico. 

O marco inicial da problemática abordada foi a ditadura militar que assombrou o Brasil por 

aproximadamente vinte anos. 

Neste lapso temporal foram utilizadas medidas às margens da Constituição que levaram ao 

caos o sistema, como por exemplo, o decreto lei criado em janeiro de 1970, que tornou mais 

rígida a censura prévia à imprensa, pois as redações passaram a ser controladas por 

sensores da Polícia Federal que vetavam assuntos previamente proibidos como a tortura a 

presos políticos e artigos favoráveis à anistia. 

Ocorre que em razão das frequentes violações aos direitos humanos e pelos acordos 

celebrados com a Organização das Nações Unidas, o desgaste gerado pela corrupção 

institucional, entre outros fatores, determinou o fim dos regimes ditatoriais militares e a 

devolução dos governos aos representantes civis. 

Em agosto de 1979 foi promulgada a Lei nº 6.683, conhecida como “Lei da Anistia”, que 

estendeu um manto de absolvição sobre os crimes cometidos à época pelos agentes do 

Estado e pelos opositores políticos. 

É neste contexto que nasce o debate quanto à responsabilização pelas violações aos 

direitos humanos ocorridos nesse período, e, assim, o direito à memória e à verdade surge 

como meio de se buscar justiça por meio de uma reconciliação nacional. 

E é desta forma que se verifica que o direito à memória surge como o direito à informação, 

previsto no art. 5º, inciso XIV e XXXIII, da Constituição Federal e ratificado pela Lei nº 

12.527/2011, e, por seu turno é o direito de acesso, utilização, conservação e transmissão 

do passado e dos bens materiais e imateriais que compõem o patrimônio cultural de 

determinados grupos. 

Outrossim, é por este viés, proteção e preservação da memória, que se chega ao 

fundamento da República Federativa do Brasil: a dignidade da pessoa humana, sendo o 

pilar do Estado Democrático de Direito e sem o qual não há democracia que se sustente. 

1 Breve contexto histórico: ditadura no brasil. 

 

Sabe-se que na segunda metade do século XX, uma grande parte dos países latino-

americanos vivenciou um período de violência e de conflitos internos derivado da adoção de 
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regimes ditatoriais militares por seus governos (COBELLIS, 2012, p. 11/25). 

Adotaram uma política de combate ao “mandonismo ditatorial”, o que ocorreu em países 

como Paraguai, Brasil, Peru, Uruguai, Chile, Bolívia, Argentina e a Venezuela, em busca de 

um ideal de segurança e desenvolvimento nacional, por influência direta da doutrina de 

segurança nacional, concebida no War College norte-americano (COBELLIS, 2012, p. 

11/25). 

O tiro disparado por Getúlio Vargas contra o próprio peito frustrou as ambições de seus 

inimigos e lançou o país no meio de um verdadeiro turbilhão. Rumores de Golpe Militar 

rondaram a República durante todo o ano de 1955. A União Democrática Nacional (UDN), 

corrente política mais próxima dos golpistas, embora dispusesse de forte apoio militar, não 

contava com a aceitação popular. Restava esperar, portanto, um momento mais propício 

(ARRUDA, 2010. p. 580). 

Em meio a este clima, Juscelino Kubitschek assumiu o poder em janeiro de 1956. Hábil, 

popular, incurável otimista, o político mineiro imprimiria sua marca de modo indelével à vida 

política brasileira. Começavam os “anos dourados”, época da euforia desenvolvimentista, da 

construção de Brasília, da bossa nova e da primeira conquista de uma Copa do Mundo. 

Depois viriam a breve passagem de Jânio Quadros pela Presidência e o governo João 

Goulart. Período marcado por polarizações políticas e ideológicas. Em 1964, o golpe militar 

com o apoio de amplos setores das classes médias seria o desfecho do drama. A UDN 

estava vingada, mas não por muito tempo (ARRUDA, 2010. p. 580). 

A deposição de Jango (João Goulart) consumou-se na madrugada de 02 de abril de 1964, 

quando Ranieri Mazzilli presidente da Câmara dos Deputados, tomou posse na Presidência 

da República. O poder de fato, porém, passou a ser exercido por uma Junta Militar, 

autodenominada Comando Supremo da Revolução. A partir desse momento, a repressão se 

abateu sobre todos os setores de oposição ao novo regime (ARRUDA, 2010. p. 588) 

Com a criação da Junta se iniciou uma longa série de governos militares. Para manter a 

oposição sob controle, eles se serviriam de um instrumento jurídico autoritário, à margem da 

Constituição: os atos institucionais. Estes atos criaram uma ordem jurídica e política 

inteiramente nova. Um deles chegou a extinguir os partidos tradicionais e a estabelecer o 

sistema bipartidário. Na prática, eles acabaram com o Estado de direito e as instituições 

democráticas do país (ARRUDA, 2010. p. 580). 

A Junta Militar que assumiu o controle do país após o 1° de abril era composta dos ministros 

general Artur da Costa e Silva (Guerra), almirante Augusto Rademaker (Marinha) e 

brigadeiro Francisco Correia de Melo (Aeronáutica). Em 09 de abril, foi decretado o Ato 

Institucional n° 1, que marcava eleições presidenciais para outubro de 1965 e concedia à 
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Junta poderes excepcionais, como o de cassar mandatos parlamentares. Dois dias depois, o 

Congresso elegeu como presidente Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, chefe 

do Estado-Maior do exército e coordenador do golpe contra Jango. Vieram novas medidas: 

a) revogação da nacionalização das refinarias de petróleo; b) revogação da desapropriação 

de terras; c) cassação e suspensão de direitos políticos de 378 pessoas, entre elas: três ex-

presidentes, Juscelino, Jânio e Jango; seis governadores; 55 membros do Congresso 

Nacional; d) demissão de 10 mil funcionários públicos; e) instauração de 5 mil inquéritos 

contra 40 mil pessoas; f) rompimento de relações diplomáticas com Cuba. 

Empossado na Presidência em 15 de março de 1967, o general Artur da Costa e Silva iria 

governar sob nova Constituição. Elaborada pelo jurista Carlos Medeiros da Silva, mediante 

encomenda dos militares, a nova carta havia sido aprovada pelo Congresso em janeiro de 

1967. Além de incorporar os atos institucionais, ela determinava a censura prévia à 

imprensa e a prisão – mesmo sem provas – dos suspeitos de crimes contra o Estado e a 

segurança nacional (ARRUDA, 2010. p. 592). 

Em janeiro de 1970, um decreto-lei tornou mais rígida a censura prévia à imprensa. As 

redações dos jornais passaram a ser controladas por censores da Polícia Federal, que 

vetavam assuntos previamente proibidos, como tortura a presos políticos e artigos 

favoráveis à anistia e aos direitos humanos. A censura atingiu também a produção cultural: 

peças de teatro, filmes e músicas que transmitissem mensagens consideradas contrárias ao 

governo ou ao sistema eram proibidas. Caetano Veloso, Chico Buarque, Rubem Fonseca, 

entre outros, tiveram obras censuradas. Muitos artistas preferiram deixar o país ou foram 

obrigados a exilar-se (ARRUDA, 2010. p. 592). 

Em virtude das recorrentes violações aos direitos humanos e pelos acordos celebrados com 

a Organização das Nações Unidas, o desgaste gerado pela corrupção institucional, entre 

outros fatores, determinou o fim dos regimes ditatoriais militares e a devolução dos governos 

aos representantes civis.  Nesse contexto surge o debate acerca da responsabilização pelas 

violações aos direitos humanos ocorridos nesse período (COBELLIS, 2012, p. 11/25).  

Assim, o direito à memória e à verdade surgem como meio de se buscar justiça por meio de 

uma reconciliação nacional (COBELLIS, 2012, p. 11/25). 

Neste sentido, pode-se dizer que o direito à memória surge basicamente como um direito à 

informação em um delimitado período, um direito constitucionalmente previsto, com 

aplicação imediata inclusive, conforme dispõe o texto da Carta Magna e que deve, portanto, 

ser garantido. 

2 Direito à informação 
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A Constituição Federal em seu “Título II: Dos Direitos e Garantias Fundamentais”, 

“Capítulo I: Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos” e art. 5°, assegura: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 

(...) 

XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da 
fonte, quando necessário ao exercício profissional;    

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas 
no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo 
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; 

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de 
taxas: 

(...) 

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos 
e esclarecimento de situações de interesse pessoal (BRASIL, 1988, Art.5). 

É possível verificar que o direito à informação aparece em mais de um inciso do referido art. 

5° da Carta Magna, porém, para o tema em tela, torna-se imprescindível dar ênfase ao 

inciso XXXIII que traduz especificamente o direito à informação que pode ser exigido dos 

órgãos públicos, sejam estas, informações de interesse particular, coletivo ou geral.  

Acerca do inc. XXXIII comenta José Afonso da Silva “Aí, como se vê do enunciado, 

amalgamam-se os interesses particulares, coletivos e gerais, donde se tem que não se trata 

de mero direito individual.” (DA SILVA, 2006. p. 260) 

Diante deste posicionamento, pode-se dizer que se trata de um direito coletivo da 

informação ou direito da coletividade à informação. 

A recente Lei 12.527 de 18 de novembro de 2011 demonstra a relevância do tema, pois veio 

regular o acesso a informações previsto neste inciso XXXIII do art. 5°, bem como, no inciso 

II do § 3° do art. 37 e no § 2° do art. 216 da Constituição Federal, alterando a Lei n° 8.112, 

de 11 de dezembro de 1990 (dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da 

União, das autarquias e das fundações públicas federais), revogando a Lei no 11.111, de 05 

de maio de 2005 (regulamentava a parte final do inc. XXXIII), e dispositivos da Lei n° 8.159, 

de 08 de janeiro de 1991 (que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e 

privados).  

Em seus arts. 1° e 2°, a mencionada lei faz referência clara das instituições que devem dar 

seu efetivo cumprimento, a citar órgãos públicos da administração direta e indireta, 

entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, para realização de ações de interesse 
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público, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, 

contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos 

congêneres. BRASIL, 1988, Art.216). 

Seus arts. 6° e 7° trazem várias considerações acerca da proteção e garantia do direito à 

informação, como gestão transparente, orientações de acesso, informações contidas em 

documentos produzidos ou acumulados por órgãos ou entidades, entre outras. (BRASIL. Lei 

12.527, Art. 6° e 7°). 

Verifica-se, portanto, que o assunto é de extrema importância; trata-se de um direito a ser 

exercido por qualquer pessoa titular de direitos e garantias fundamentais, já que vem 

explícito pela Lei Suprema do país e assegurado reiteradamente em Legislações 

infraconstitucionais a fim de dar garantia a seu efetivo cumprimento.  

Assim, diante do “direito à verdade” como um direito desta natureza, ou melhor dizendo, um 

direito com significado idêntico, pois é uma informação que deve ser prestada também a 

qualquer pessoa, de cunho oficial, em prazo hábil e de total veracidade, pode-se dizer que 

aquele necessita de idêntica proteção para que seja exercido também, em idêntica 

proporção. 

3 Direito à memória e à verdade 

 

Acerca do tema, dispõe Claiz Maria Pereira Gunça: 

O direito à memória, por seu turno, é o direito fundamental de acesso, 
utilização, conservação e transmissão do passado e dos bens materiais e 
imateriais que compõem o patrimônio cultural de determinada coletividade, 
tendo em vista que a memória – enquanto evocação do passado – 
apresenta tanto uma dimensão individual, na medida em que cada indivíduo 
tem suas vivências, experiências e recordações íntimas e pessoais, como 
uma dimensão coletiva, haja vista que o compartilhamento da historicidade 
e cultura de um povo pertence a toda sociedade (DOS SANTOS, 2012. p. 
68/93). 

Assim, é possível concluir que se fala em direito/dever de reparação, ou seja, este direito à 

memória/verdade, nada mais é do que um meio de se obter justiça (reparar uma situação, 

uma pretensão resistida, um direito não observado), principalmente pelo acesso a 

informação, já definido no item anterior (COBELLIS, 2012, p. 11/25). 

Deste modo, os Estados têm a obrigação de descontinuar as violações aos direitos 

humanos2, caso a violência seja continuada, e de se comprometer a não mais repetir tais 

                                                 
2 “Com efeito, ao longo do processo de democratização, o Brasil passou a aderir a importantes instrumentos 

internacionais de direitos humanos, aceitando expressamente a legitimidade das preocupações internacionais e 

dispondo-se a um diálogo com as instâncias internacionais sobre o cumprimento conferido pelo País às 

obrigações internacionalmente assumidas. No processo de democratização, por outro lado, acentuou-se a 
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violações, adotando as medidas suficientes e necessárias para garantir de modo preventivo 

e efetivo os direitos humanos (COBELLIS, 2012, p. 11/25). 

Assim, falando em processo de democratização do País, é interessante falar em particular 

da Constituição Federal de 1988, momento a partir do qual o país tem adotado importantes 

medidas em prol da incorporação de instrumentos voltados à proteção dos direitos 

humanos, sendo este último, portanto, tema de notória importância no Estado Democrático 

de Direito, logo, deve ser respeitado em todas as relações, procedimentos e instâncias. 

Neste sentido, André Ramos Tavares e Walber de Moura Agra mencionam que: 

Essa necessidade de prestar contas ao passado torna-se imperiosa como 
forma de pacificar a sociedade, permitindo que ela possa evoluir sem a 
constante recordação das feridas abertas no passado. Normalmente, ela 
tem início com a instalação de uma Comissão de Verdade e Reconciliação, 
cujo objetivo principal é desvendar acontecimentos ocorridos no passado, 
restaurando a verdade dos fatos, indenizarem aqueles que sofreram 
perseguições em virtude de suas convicções políticas e punir os que 
atentaram contra a dignidade da pessoa humana (TAVARES, 2009, p. 71). 

Desta forma, é possível verificar que este direito surgiu e veio evoluindo na medida dos 

acontecimentos históricos, bem como a merecida preocupação que é dada ao tema, em 

razão da sua evidente importância e repercussão no estado Democrático de Direito, que 

deve garantir o “mínimo existencial” ao seu povo, não sendo o direito à verdade excluído 

deste rol, já que o mesmo vem garantir às pessoas o direito à transparência em assuntos 

que dizem respeito à sua vida, de seus familiares e da sociedade na qual vivem. Não 

especificar, declarar, garantir e reconhecer de fato este direito pode ser um grande sinal de 

“atraso no sistema”, se isto for procedente, não há que se falar em participação do povo no 

governo de uma nação, menos ainda em Estado com Constituição prevendo “Direito e 

Garantias Fundamentais”, talvez este sistema passe a lembrar um outro regime: o ditatorial, 

onde o povo aceita, acolhe, obedece, não é informado, não tem voz, não tem garantias. 

3.1 Direito à Verdade no Período de Transição Política 

 

Está claro que o direito à verdade é um direito fundamental a ser exercido por todo e 

qualquer cidadão de receber e ter acesso às informações de interesse público que estejam 

em poder do Estado ou de entidades privadas. Nos períodos de transição política, esse 

direito torna-se mais evidente, uma vez que é dever estatal revelar e esclarecer às vítimas, 

aos familiares e à sociedade as informações de interesse coletivo sobre os fatos históricos e 

as circunstâncias relativas às graves violações de direitos humanos praticadas nos regimes 

                                                                                                                                                         
participação e mobilização da sociedade civil e de organizações não governamentais no debate sobre a proteção 

dos direitos humanos. É nesse cenário que a temática dos direitos humanos começa a se consolidar como uma 

das mais relevantes pautas da agenda internacional do Brasil contemporâneo.” (PIOVESAN, 2010. p. 290). 
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de exceção. É a chamada verdade histórica (DOS SANTOS, 2012. p. 68/93). 

Nesse contexto, pode-se falar no surgimento da Justiça de Transição, tratando-se de um 

método de restabelecimento da reconciliação da sociedade que passou por experiências 

traumáticas, consistindo, basicamente, na busca pela efetivação da justiça, da punição e 

responsabilização dos que violaram os Direitos dos cidadãos, bem como, na garantia de que 

aqueles que sofreram violência por parte dos agentes estatais em períodos autoritários 

sejam reconhecidos pelo Estado como vítimas e suas histórias, que restaram adulteradas e 

obscurecidas, sejam resgatadas (COBELLIS, 2012, p. 11/25). 

4 Justiça de transição no brasil 

 

A justiça de transição, também chamada de justiça transicional ou reparadora, corresponde 

ao momento de passagem de um regime ditatorial a um regime democrático, marcado pela 

reparação dos abusos cometidos contra os direitos humanos, bem como pelo 

restabelecimento do Estado de Direito. É, em outras palavras, a transição política decorrente 

da transformação de um regime autoritário ou repressivo em um regime democrático ou 

eleito, ou a alteração de um período de conflito para a paz ou estabilidade. A justiça de 

transição objetiva investigar a maneira pela qual as sociedades marcadas por passados de 

violações aos direitos humanos, atrocidades maciças ou diferentes formas de traumas 

sociais, incluindo crimes lesa-humanidade e guerras civis, realizaram a conversão para a 

democracia (DOS SANTOS, 2012. p. 68/93). 

Quanto às formas de transição, identificam-se quatro maneiras de resposta às graves 

violações aos direitos humanos: vingança, esquecimento, julgamento e conhecimento (DOS 

SANTOS, 2012. p. 68/93). 

A forma de transição que se objetiva dar ênfase é o esquecimento, que através de 

mecanismos como o ocultamento proposital dos fatos, a concessão abusiva de anistias, a 

fabricação do consenso e a busca da reconciliação nacional, ensejam uma 

redemocratização parcial, nebulosa e fortemente marcada por enclaves autoritários que 

teimam em permanecer no regime mesmo após a sua flexibilização. O principal instrumento 

para a consolidação desse modelo de transição política é a promulgação de leis de 

autoanistia, que além de legitimar a impunidade, inviabilizam a investigação das graves 

violações de direitos humanos. Outro importante mecanismo de concretização do 

esquecimento a ser lembrado é o silêncio sobre os fatos conflitantes, que, por sua vez, se 

opera pelo ocultamento ou pela proibição do acesso à documentação. Esta última, por 

impedir o alcance às informações de interesse público, compromete inexoravelmente o 

direito à verdade e à memória, conforme será abordado. A fabricação do consenso e a 
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busca da reconciliação nacional também são outras formas de esquecimento, 

principalmente através do discurso de superação das ideologias e da idealização de um 

futuro promissor que nunca se concretiza (DOS SANTOS, 2012. p. 68/93). 

A política de esquecimento possui atuação como um empecilho à instauração do regime 

democrático, pois cria uma relação de desconfiança entre cidadãos e as instituições 

políticas (FRIEDRICH; LEAL, 2012, p. 45/67). 

Outra forma de transição a ser abordada é a que acontece através do julgamento, feita por 

órgãos judiciais ou quase-judiciais, que além de permitirem a responsabilização dos agentes 

estatais e conferirem publicidade aos procedimentos, aplacam as reivindicações das vítimas 

e da sociedade por justiça. Viabiliza, ademais, que as futuras gerações tenham consciência 

dos fatos e acontecimentos relativos às graves violações aos direitos humanos, além de 

corresponder a uma importante ferramenta de construção da memória coletiva. A transição 

por julgamento foi verificada, no Tribunal Internacional Militar de Nuremberg, nos Tribunais 

da Argentina e do Chile e nos Tribunais ad hoc da Iugoslávia e Ruanda (DOS SANTOS, 

2012. p. 68/93). 

O processo que culminou na elaboração da Lei da Anistia no Brasil (em 1979) diferenciou-se 

do que ocorreu na Argentina e no Chile, por exemplo, porque, além de a distensão do poder 

militar ter acontecido de forma bastante lenta no caso brasileiro (de 1974 até 1985), a 

legislação que previu a anistia foi elaborada e chancelada pelo próprio regime ditatorial, e, 

embora resultante de uma ampla reivindicação dos movimentos sociais pró-anistia que se 

organizaram, o fato de ter contado com a participação dos apoiadores do regime vigente na 

sua promulgação fez com que as possibilidades de resgate da memória política daquele 

período restassem bastante dificultadas (COBELLIS, 2012, p. 11/25).  

No Brasil, uma vez que a Justiça de Transição, no que se refere ao seu objetivo precípuo 

(de persecução penal dos envolvidos na prática da violência política), não foi estabelecido 

no momento da reabertura, foram mecanismos alternativos de efetivação dos seus preceitos 

fundamentais que, pouco a pouco, estiveram sendo inseridos e consolidados (COBELLIS, 

2012, p. 11/25). 

Assim, diante da busca pela verdadeira efetivação do direito à memória e à verdade 

enfrentou, e segue-se enfrentando, dois problemas: o primeiro, diz respeito à difusão e 

aceitação, por parte expressiva da população, de que a Lei nº 6.683/1979 estabeleceu uma 

anistia recíproca tanto a torturadores quanto aos torturados, situação esta bastante propícia 

à consolidação de uma política do esquecimento; e, além deste, o outro entrave, sobretudo 

à verdade, tem sido a questão relativa à abertura dos arquivos da repressão, cuja ocultação 

(e até mesmo a destruição) de documentos oficiais faz com que, até hoje, caiba aos 
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familiares dos mortos e desaparecidos políticos obter, nos poucos arquivos que foram 

abertos, prova documental de que seus irmãos, pais, filhos e cônjuges foram mortos pelo 

Estado brasileiro (COBELLIS, 2012, p. 11/25).  

Diante disso, enfrentando esses entraves, o que se tem assistido na realidade brasileira, já 

no período da distensão, porém, principalmente nos anos que se seguiram ao final da 

ditadura, é o trabalho da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos 

(CFMDP), e, recentemente, da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos 

(CEMDP) e da Comissão de Anistia (vinculada ao Ministério da Justiça). (COBELLIS, 2012, 

p. 11/25). 

A busca da verdade pelos familiares das pessoas que morreram na luta contra o regime 

militar é uma história longa e repleta de obstáculos. De início, as famílias e seus advogados 

tinham em mãos apenas uma versão falsa ou simplesmente um vazio de informações. Há 

mais de 35 anos, seguem batendo em todas as portas, insistindo na localização e 

identificação dos corpos. Tiveram sucesso em poucos casos. Mas alcançaram êxito num 

primeiro objetivo importante: o Estado brasileiro reconheceu sua responsabilidade pelas 

mortes denunciadas Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Direito à 

Memória e à Verdade (Disponível em: 

<http://portal.mj.gov.br/sedh/biblioteca/livro_direito_memoria_verdade/livro_ 

direito_memoria_verdade_sem_a_marca.pdf>. Acesso em: 01.05.2013). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Desta forma, o direito à memória e a verdade nasce como um direito à informação quanto a 

determinado período, a ditadura militar. 

Constatou-se que o direito à informação está explícito na Constituição Federal de 1988 em 

vários dispositivos, sendo que fora dado destaque ao artigo 5º, inciso XXXIII, do qual como 

define a doutrina, é possível extrair que se trata de um direito coletivo à informação e que 

está regulamentado por legislação infraconstitucional, donde se vê mais uma vez sua 

relevância para o Estado Democrático de Direito. 

Assim, o direito à memória, portanto, passa a ser um direito fundamental de acesso, 

utilização, conservação e transmissão do passado e dos bens materiais e imateriais que 

compõem o patrimônio cultural de uma coletividade, o que é feito pelo viés do direito à 

informação. 

E, por conseguinte, nasce para o Estado a obrigação de impedir a continuidade das 

violações, aos direitos humanos, caso a violência seja continuada, e de se comprometer a 
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não mais repetir tais violações, adotando as medidas necessárias e suficientes para garantir 

de modo preventivo e efetivo os direitos humanos e a não adoção da política do 

esquecimento, completamente reprovada pelo Estado Democrático de Direito. 

Aliás, como visto, a responsabilidade do Estado vem reconhecida com a criação das 

comissões da verdade, através das quais foram apurados casos de mortes que 

representavam nítida violação de direitos, em especial humanos, e garantida às 

indenizações às suas famílias. 

Por fim, embora a lei tenha tido papel na criação do clima de abertura de uma nova fase que 

o país passaria a viver, não se pode negar que representou afronta aos preceitos 

elementares do Estado Democrático de Direito e dá margem para um cenário que ninguém 

deseja que se repita; eis o motivo da imprescindibilidade da garantia do direito à memória 

como um direito fundamental a amparar a Democracia brasileira. 
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