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Amordaçar, de acordo com o Dicionário Aurélio, significa: 

 

“1. Pôr mordaça em; açaimar; 

2. Impedir de falar, de opinar, de manifestar-se”.  

 

E é justamente esse o principal objetivo do Projeto de Lei n. 2.961/97 (número na 

Câmara dos Deputados), conhecido como Lei da Mordaça, que tramita no Congresso 

Nacional e está para ser aprovado ainda este ano. Já há algum tempo que juristas e operadores 

do direito discutem acerca do retrocesso no ordenamento jurídico atual, caso passe a viger tal 

aparato legislativo. Quais os motivos para uma afirmação dessa monta? Vejamos.  

 

A Lei n. 4.898/65 (que dispõe sobre o direito de representação e o processo de 

responsabilidade administrativa, civil e penal, nos casos de abuso de autoridade), descreve, 

em seu art. 4.º, condutas que também se constituiriam abuso de autoridade. Aí se encontra o 

ponto crucial do PL n. 2.961/97, que tem o intuito de alterar aquela lei, incluindo nela a 

seguinte redação:  

 

“Art. 4.º. Constitui também abuso de autoridade:  

(...)  

l) manifestar o magistrado, o membro do Ministério Público, o membro do Tribunal de 

Contas, a autoridade policial ou a autoridade administrativa, por qualquer meio de 

comunicação, opinião sobre investigação, inquérito ou processo, ou revelar ou permitir 

que cheguem ao conhecimento de terceiros fatos ou informações de que tenha ciência 

em razão do cargo e que violem o interesse público e o sigilo legal, a intimidade, a 

vida privada, a honra e a imagem das pessoas”. 
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Mais adiante, o art. 6.º da Lei n. 4.898/65, prevê aplicação de sanção na seara 

administrativa, penal ou cível, sendo que esta última (conforme alteração prevista no projeto 

aludido) consistiria no pagamento de indenização pela autoridade ou funcionário no valor de 

R$5.000,00 a R$200.000,00. 

 

As modificações pretendidas pelo PL n. 2.961/97 não se resumem apenas à acima 

elencada, porém nos deteremos somente a esse ponto. 

 

O PL sob comento, de iniciativa do atual Presidente da República, já se encontra em 

vias de aprovação. Como acontece esse processo de criação da lei? No presente caso, em 

observância à Constituição Federal (arts. 61, caput, e 84, III), o Chefe do Poder Executivo 

federal pode iniciar o processo legislativo. Justamente por ter sido de iniciativa presidencial, 

cabe primeiramente à Câmara dos Deputados discutir e votar tal projeto.  

 

Posteriormente, em sendo aprovado (como, em verdade, o foi), a discussão e votação 

ocorrerá no Senado Federal, que funcionará como casa revisora. No Senado, caso seja 

aprovado, será remetido para o Presidente, a fim de que este sancione o projeto de lei ou o 

vete, total ou parcialmente. Caso o Senado se manifeste contrário ao projeto, este será 

arquivado, podendo ser apresentado novamente em outra sessão legislativa ou, 

excepcionalmente, na mesma sessão, na hipótese da maioria absoluta dos parlamentares 

daquela Casa assim o decidir. Pode acontecer, também, de o Senado apresentar emendas ao 

projeto, o que faria com que este retornasse à Câmara dos Deputados, para análise e votação 

dessas emendas.  

 

Porém, a Lei da Mordaça está em vias de ingressar no nosso ordenamento jurídico. Ela 

já foi aprovada na Câmara dos Deputados. O relator no Senado, Senador Bello Parga (PFL-

MA), deu parecer favorável ao projeto de lei. Agora, aguarda-se o trâmite em relação a 

possíveis emendas ao projeto, e, por conseguinte, em sendo aprovada no Senado, seguirá para 

a sanção ou veto (?) presidencial. 

 

Com a vigência da Lei da Mordaça, não será mais possível, por exemplo, que o 

promotor de justiça seja ouvido acerca de suas investigações frente aos desvios de verbas 

públicas, sob pena de ser processado por abuso de autoridade. Isso mesmo! Abuso de 

autoridade, simplesmente por divulgar, de maneira responsável e transparente, o seu 



trabalho!!! Malgrado haja ressalva na parte final da alínea “l”, que os parlamentares 

pretendem inserir no art. 4.º da Lei n. 4.898/65 (“... e que violem o interesse público e sigilo 

legal, a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas”), é patente que esse 

dispositivo, bem como toda “inovação” (melhor seria dizer retrocesso) tem por escopo 

proteger os corruptos, atemorizados, principalmente, devido às atitudes dos promotores de 

justiça, tão combativos e aguerridos no desempenho de suas funções. 

 

Vale dizer que todo agente público deve seguir os princípios do regime jurídico-

administrativo. Deve observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade, eficiência, dentre outros. Se um agente público se exceder em afirmações à 

imprensa, caberá ação judicial do prejudicado contra ele. E como diz o ditado popular, quem 

não deve não teme. 

 

Ao proibir agentes públicos de fornecerem informações à imprensa, estamos diante, 

em verdade, de uma censura, pois o direito à informação e de informação, consagrados na 

Carta Magna, estão sendo violados. Se repórteres não poderão entrevistar aqueles que estão 

investigando diretamente determinados fatos (o que permite uma maior fidelidade das 

informações), é de se esperar dados truncados ou não fidedignos, pois outros farão esse papel 

de fornecimento de notícias para profissionais da imprensa. Descabida e covarde a Lei da 

Mordaça. Um verdadeiro atentado à democracia. 

 

O Ministério Público, principal alvo do projeto de lei em apreço, com o advento 

legalizado da mordaça, não poderia divulgar fatos decorrentes do seu âmbito de atuação, 

quando indagados pela imprensa. Rui Barbosa, com sua sabedoria ímpar, preconizava que os 

meios de comunicação são os olhos da nação. Não se deve temer que a imprensa venha a 

realizar seu ofício. É o Parquet na mira dos parlamentares, para que estes e seus 

correligionários não ardam na pira da justiça popular. 

 

Não raro ouvimos algum cidadão falar que tentou por diversas vezes resolver 

determinado problema junto à Administração, porém não obteve resposta do Poder Público, 

razão pela qual o indivíduo parte para a última tentativa: divulgar o fato para a imprensa. 

Vamos exemplificar: atendimentos que deveriam ser realizados por um hospital público da 

cidade, no entanto não existem médicos para procederem ao atendimento. As pessoas 

necessitadas daquele serviço divulgam, principalmente via emissoras de rádio, o fato. 



Resultado: o responsável geralmente se pronuncia também pela imprensa e tenta remediar (ou 

explicar ou justificar) a situação. Causa desconforto ao agente público, desconforto esse 

causado não pela divulgação do fato em si, mas pela não realização de sua incumbência! A 

divulgação do fato pela imprensa foi, tão somente, uma das conseqüências de sua desídia. 

Mais uma vez: quem não deve, não teme! 

 

Os parlamentares e demais políticos não foram eleitos para legislarem e governarem o 

País conforme seus próprios interesses. Eles representam pessoas. Representam vidas. E 

devem pautar seus atos em compromisso com o justo e a verdade. Atualmente, estamos sem 

censuras. No entanto, se uma passar a vigorar, amanhã poderão existir 100 (ou mais) 

censuras. Não é esse o Brasil que queremos. Não é esse o Brasil que merecemos. 

 

Elaborado em dezembro/2002. 


