
vote no time do lula

COLABORE COM A NOSSA CAMPANHA: 
https://doepauloteixeira.com.br/

Derrotar o golpe e fazer o Brasil voltar a crescer. 

Seu voto é decisivo para colocar o Brasil no rumo do de-
senvolvimento, com mais trabalho, segurança, diversi-
dade, saúde, educação, cultura e inovação tecnológica. 

A luta pela retomada dos direitos, da soberania e dos 
programas sociais é nossa prioridade. 

A construção de um mandato coletivo, no qual a re-
presentação popular seja uma realidade e a partici-
pação social uma condição, é nosso compromisso. 

Neste sentido, tivemos a oportunidade de reunir alguns 
dos nossos apoiadores mais próximos em diferentes 
setoriais. Esses comitês assumiram a tarefa de sistema-
tizar nossa atuação ao longo das três últimas legislatu-
ras e elaborar propostas para o próximo mandato, em 
diálogo permanente comigo e com especialistas. 

O material que você tem em mãos é resultado des-
se processo. Ele deve ser lido não apenas como uma 
plataforma, mas como uma carta-compromisso. 

Há muito a ser feito. 

Com Lula e Haddad, vamos gerar empregos e distri-
buir renda. 

Proteger o patrimônio público que está sendo dilapidado. 

Fazer as reformas de que o Brasil tanto precisa, como 
a reforma política, a reforma tributária e a democrati-
zação dos meios de comunicação.

Revogar a Emenda Constitucional 95, que congelou 
por 20 anos os investimentos em saúde e educação. 

Revogar a reforma trabalhista, que escancarou a ter-
ceirização e reduziu os salários. 

E revogar também a lei que entregou o nosso petróleo. 

Não podemos cruzar os braços. 

Não temos o direito de ter medo. 

Por isso convido você a vir comigo por mais quatro anos. 

Defender os direitos dos trabalhadores e governar jun-
to com o povo, a juventude e os movimentos sociais. 

Com Luiz Marinho e Ana Bock no governo do Estado, 
Suplicy e Jilmar Tatto no Senado.

Com coragem e ousadia, para o Brasil voltar a sorrir.

É hora de nosso país 
dar a volta por cima. siga o paulo 

Teixeira 
nas redes

/PauloTeixeira13

www.pauloteixeira13.com.br

(11) 94150-8038

contato@pauloteixeira13.com.br

Paulo Teixeira não tem se furtado da tarefa 
de denunciar o arbítrio e as constantes 
violações de direitos e garantias individuais 
perpetradas por agentes públicos contra 
cidadãos brasileiros. Seu mandato é 
referência no enfrentamento ao crescente 
Estado de exceção vivenciado no Brasil em 
período recente. A defesa da Constituição 
Federal de 1988 e suas instituições como 
meios de solução para os conflitos sociais 
tem sido uma bandeira permanente em 
sua trajetória parlamentar.

meus Compromissos 
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EM DEFESA DA CONSTITUIÇÃO
Paulo Teixeira não tem se furtado da tarefa de denunciar o 
arbítrio e as constantes violações de direitos e garantias in-
dividuais perpetradas por agentes públicos contra cidadãos 
brasileiros. Seu mandato é referência no enfrentamento ao 
crescente Estado de exceção vivenciado no Brasil em período 
recente. A defesa da Constituição Federal de 1988 e suas ins-
tituições como meios de solução para os conflitos sociais tem 
sido uma bandeira permanente em sua trajetória parlamentar. 

Neste sentido, Paulo Teixeira travou importantes batalhas 
na área jurídica no período recente. 

Articulou junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) a Argui-
ção por Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 
que julgou inconstitucional a condução coercitiva para fins 
de interrogatório.

Lutou contra iniciativa parlamentar que buscava enfraquecer 
o Habeas Corpus e restringir os meios processuais de defesa.

Representou diversas autoridades no Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) e no Conselho Nacional do Ministério Público 
(CNMP) por condutas que configuravam abuso de autoridade.

Prestou auxílio a jovens e adolescentes ilegalmente deti-
dos durante as manifestações de junho de 2013, bem como 
em 2015 e em 2016.

Liderou a aprovação da Lei 12.403/2011, que instituiu as 
medidas cautelares diversas da prisão em articulação com 
a rede de justiça criminal.

É autor do Projeto de Lei 4.471/12, que busca acabar com 
os autos de resistência, mecanismo determinante para o 
alto grau de letalidade das polícias brasileiras contra jovens 
negros de periferia.

É autor do Projeto de Lei 10.549/18, que regulamenta o uso 
da cannabis para fins medicinais e para consumo pessoal 
como forma de combater a falida política de “guerra às dro-
gas”, bem como o absurdo encarceramento de mulheres e 
jovens como consequência dessa política.

Coordenou na Câmara dos Deputados a proposta deno-
minada “Cinco eixos para uma Segurança Pública cidadã”, 
elaborada por 15 especialistas em segurança pública.

Foi relator do Novo Código de Processo Civil, que instituiu a 
audiência de conciliação e mediação como meio consen-
sual de resolução de conflitos, além de ter fortalecido a ad-
vocacia perante os tribunais.

É relator adjunto do projeto de Novo Código de Processo Pe-
nal, no qual luta para aprovar um código que assegure os di-
reitos e garantias individuais previstos na Constituição Federal.

13 COMPROMISSOS NA ÁREA JURÍDICA
Em seu próximo mandato (2019-2022), Paulo Teixeira assume os seguintes compromissos:

1   COMBATER o encarceramento em massa e o genocídio 
da população negra, notadamente com a aprovação 
do Projeto de Lei n.º 4.471/12, que acaba com os autos 
de resistência, e por meio do Projeto de Lei 10.549/18, 
que regulamenta o uso da cannabis, atacando uma 
das principais causas do aprisionamento de mulheres 
e jovens, em razão da falida “guerra às drogas”. 

2   PROMOVER políticas públicas para as mulheres víti-
mas de violência doméstica. 

3   DEMOCRATIZAR a composição do Poder Judiciário, 
propondo um Projeto de Emenda Constitucional que 
estabeleça novas formas de ingresso na carreira de 
juiz, fomentando a diversidade étnica e social. 

4   AMPLIAR os mecanismos de participação e contro-
le social nos órgãos de controle externo do Ministério 
Público (CNMP) e do Poder Judiciário (CNJ); garantir a 
participação da sociedade civil com assento nos Ór-
gãos Especiais dos Tribunais. 

5   DESMILITARIZAR as polícias e propor um novo mo-
delo de Segurança Pública, com foco na cidadania e 
nas ações de inteligência.

6   DEFENDER a aprovação do Novo Código de Proces-
so Penal nos moldes propostos pela Comissão de Ju-
ristas, assegurando os direitos e garantias individuais 
previstos na Constituição.

7   FORTALECER as Defensorias Públicas, cobrando da 
União e dos Estados a ampliação da cobertura e mais 
recursos para melhorar o atendimento à população. 

8   FORTALECER a advocacia pública, lutando pela apro-
vação definitiva da PEC 17/12, que estende aos Mu-
nicípios a obrigatoriedade de organizar a carreira de 
procurador, com ingresso por concurso público e ga-
rantia de estabilidade aos procuradores.

9   ELIMINAR os privilégios das carreiras do Sistema de 
Justiça que sejam incompatíveis com o espírito re-
publicano, tais como o auxílio-moradia e as férias de 
60 dias. 

10   FORTALECER a fiscalização no processo de avaliação 
dos cursos superiores de Direito, combatendo a mer-
cantilização do ensino e protegendo o estudante em 
face dos cursos de baixa qualidade.

11   APROVAR projeto de lei que delimite o abuso de au-
toridade, em defesa dos direitos e garantias individu-
ais previstos pela Constituição.

12   AMPLIAR as possibilidades de utilização da Justiça 
Restaurativa e os mecanismos de resolução de con-
flitos extrajudiciais, propondo um projeto de lei que 
permita a utilização dessa técnica de solução de con-
flitos para além das hipóteses atuais.  

13   APERFEIÇOAR o instituto da colaboração premiada, 
lutando pela aprovação do PL n.º 4.372/2016 e pro-
pondo emenda que melhore os mecanismos de con-
trole do processo de negociação entre os órgãos de 
persecução penal e o imputado, bem como as pena-
lidades em caso de descumprimento do acordo.

Em 7 de outubro, vote 1398 por um país com mais direitos.


