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TEXTO REVISADO 

 

ENUNCIADOS – Audiência Pública – Projeto de Lei Anticrime 

 

 

ENUNCIADO 1 – No Estado Democrático de Direito o cidadão é a maior autoridade. 

Portanto, não se pode tergiversar ou retroceder às conquistas civilizatórias, especialmente 

no tocante aos direitos e garantias fundamentais. Cumprindo sua missão, a Advocacia 

paulista denunciará os desvios e lutará conjuntamente com os poderes constituídos no 

combate à corrupção, sem descuidar da defesa dos direitos do cidadão. 

 

ENUNCIADO 2 – No entendimento da advocacia, professores, representantes de entidades 

promotoras dos direitos humanos e de outras entidades da sociedade civil presentes na 

audiência pública, o Projeto de Lei Anticrime apresentado pelo Ministro da Justiça e 

Segurança Pública não é projeto de Segurança Pública, mas apenas de alteração legislativa 

penal e processual penal, consubstanciada em recrudescimento e maior encarceramento. A 

reformulação da Lei, isoladamente, não diminui a criminalidade. 

 

ENUNCIADO 3 – A segurança pública é dever estatal, direito e responsabilidade de todos 

(artigo 144 da Constituição Federal) e exige abordagem intersetorial com a implementação 

de políticas públicas de saúde, educação, acesso a emprego e geração de renda, cultura e 

lazer, para além do recrudescimento de penas e supressão de direitos e garantias individuais.  

 

ENUNCIADO 4 – O Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), previsto na Lei nº 

13.675/2018, precisa ser considerado pelo Poder Executivo Federal em todo e qualquer 

programa de promoção de paz social e combate à violência no território nacional.  

 

ENUNCIADO 5 – O Projeto Anticrime foi elaborado sem observância do artigo 4º, inciso 

VII, da Lei nº 13.675/2018, sem o devido debate prévio com a sociedade e operadores do 

direito para balizar as alterações sugeridas, sendo proposto, ao que se constata, de forma 

desprovida de análises quanto ao impacto financeiro de sua aplicação no sistema prisional. 

 

ENUNCIADO 6 – A Advocacia brasileira, reconhecida pela Constituição Federal como 

indispensável à administração da justiça, quer pela história de defesa do Estado Democrático 

de Direito, quer pela incessante luta em prol da cidadania e das liberdades públicas, espera 

ser consultada e ouvida sobre qualquer projeto de lei de iniciativa dos poderes constituídos 

que tratem de direito penal, processual penal e execução penal. 

 

ENUNCIADO 7 – A advocacia consiste em atividade essencial que materializa postulados 

e garantias constitucionais do cidadão, dentre eles o direito de defesa e o contraditório, não 

sendo admissível que incursões ou expedientes de qualquer natureza tentem indevidamente 

criminalizar seu livre exercício. 
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ENUNCIADO 8 – A pretensão punitiva do Estado deve seguir as balizas da estrita 

legalidade, do devido processo legal e seus corolários, não se admitindo, em hipótese 

nenhuma, que o sigilo entre o advogado e seu constituinte seja violado ou devassado sob 

qualquer fundamento. O desrespeito a essa prerrogativa prevista em lei federal caracteriza 

reprovável ato de violência à Advocacia e à cidadania.  

 

ENUNCIADO 9 – É importante esclarecer à sociedade que o projeto não garantirá, de forma 

isolada, a segurança da população contra a violência diária e a criminalidade que tanto 

anseia, e atingirá severamente a parcela mais frágil e vulnerável da população. 

 

ENUNCIADO 10 – A naturalização da criminalização da população negra, vulnerável, 

pobre e periférica constitui uma falha do Estado em promover cidadania a todos os 

brasileiros e um Projeto de Lei Anticrime adequado aos desafios nacionais deve se pautar 

em números oficiais e em pesquisas científicas sobre o tema1.  

 

ENUNCIADO 11 – O Projeto como apresentado flexibiliza a reprimenda aos excessos 

alargando impropriamente as hipóteses de excludentes de ilicitude. A hipótese de perdão 

judicial sugerida pela inclusão do parágrafo 2º ao artigo 23 do Código Penal transfere a 

análise da culpabilidade a conceitos vagos e subjetivos. Destaca-se, ainda, que a 

possibilidade de exame de excesso decorrente de medo ou de violenta emoção tem sua 

imediata consequência em crimes relacionados à violência doméstica, revolvendo aspectos 

relativos à violência de gênero há muito superados, vez que a alteração alcançaria qualquer 

cidadão que tenha praticado um fato ilícito. 

 

ENUNCIADO 12 – A inclusão do parágrafo único no artigo 25 do Código Penal traz norma 

já contida nos preceitos da legítima defesa e, em verdade, possibilita perigosa interpretação 

ampliativa, podendo estimular a violência policial e se transformar em instrumento de 

opressão, atingindo, segundo as estatísticas e estudos1, especialmente a população mais 

vulnerável e promovendo a mantença do racismo estrutural já existente no país, por serem 

os jovens negros suas maiores vítimas. 

 

ENUNCIADO 13 – Não se combate a criminalidade com a instrumentalização do Direito 

Penal. É crucial que o Estado observe o equilíbrio entre o direito repressivo necessário à 

segurança pública e os direitos e garantias fundamentais do indivíduo.  

 

                                                           
1 http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_2267.pdf 
http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2019/03/Anuario-Brasileiro-de-Seguran%C3%A7a-

P%C3%BAblica-2018.pdf 

https://rosaluxspba.org/wp-content/uploads/2019/01/ponto_debate_ed19_completo.pdf 
 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_2267.pdf
http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2019/03/Anuario-Brasileiro-de-Seguran%C3%A7a-P%C3%BAblica-2018.pdf
http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2019/03/Anuario-Brasileiro-de-Seguran%C3%A7a-P%C3%BAblica-2018.pdf
https://rosaluxspba.org/wp-content/uploads/2019/01/ponto_debate_ed19_completo.pdf
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ENUNCIADO 14 – O Projeto Anticrime deixa de contemplar importantes medidas na área 

da Segurança Pública  no que diz respeito às melhorias das condições estruturais, 

remuneratórias e institucionais dos agentes das forças de segurança, preocupação 

fundamental de um Governo que pretende avançar no combate efetivo ao crime. 

 

 

Temas Específicos Invocados na Audiência Pública 

 

ENUNCIADO 15 – Admite-se a realização de atos judiciais por videoconferência, 

excetuadas as  audiências de custódia e os interrogatórios, pois são momentos únicos de 

contato pessoal do réu com o magistrado, inclusive para fiscalização in loco de suas 

condições pessoais, fazendo-se preferencialmente o ato no estabelecimento prisional, com o 

deslocamento das autoridades judiciárias, por ser iniciativa menos onerosa e evitando-se o 

transporte de presos. Nesse mesmo sentido, também em observância à garantia 

constitucional da ampla defesa e às normas previstas no Pacto de São José da Costa Rica, é 

fundamental a implementação de mecanismo de prevenção e combate à tortura no âmbito 

estadual. 

 

ENUNCIADO 16 – A alteração proposta ao crime de resistência, no parágrafo 2º do artigo 

329 do Código Penal, estabelecendo pena de 6 a 30 anos de reclusão, se da resistência resulta 

morte ou risco de morte ao funcionário ou a terceiro, representa evidente violação aos 

princípios da proporcionalidade e da individualização da pena quanto ao risco de dano (dano 

que não ocorreu), se comparado a outros tipos penais, em relação ao bem jurídico tutelado, 

mostrando-se, assim, inconstitucional. 

  

ENUNCIADO 17 – O instituto da barganha penal como nova forma de acordo de não 

persecução penal pode ser acolhido, desde que com estrita observância aos princípios 

constitucionais. A OAB/SP considera que a melhor alternativa para inseri-lo no nosso 

ordenamento, visando a desafogar o Judiciário e diminuir o encarceramento em massa, é 

reformar a Lei nº 9.099/95, com o aumento do espectro de alcance dos benefícios previstos 

nos artigos 76 e 89 para a transação penal e suspensão condicional do processo, 

respectivamente. 

 

ENUNCIADO 18 – A medida para se aprimorar o perdimento de bens produto de crime 

proposta no Projeto de Lei, autorizando a perda dos bens correspondentes à diferença entre 

o valor do patrimônio do condenado e aquele compatível com seu rendimento lícito, é 

inconstitucional, vez que independe de fato descrito na denúncia e institui o confisco de bens 

por presunção. Fere, assim, o princípio da presunção de inocência, o devido processo legal, 

e inverte-se o ônus da prova, transferindo ao cidadão, então acusado, a obrigação de provar 

a licitude e não ao Estado o ônus de justificá-lo. 
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ENUNCIADO 19 – Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, à recorribilidade 

das decisões judiciais, a ampla defesa e o contraditório, a OAB/SP não concorda com a 

retirada do efeito suspensivo do recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia. A 

proposta contida no projeto de lei pode ensejar a possibilidade de cidadãos serem submetidos 

ao julgamento pelo Tribunal do Júri antes que os tribunais revisores, de maneira técnica, 

decidam sobre questões de natureza penal, processual penal e constitucional que podem 

afetar diretamente a higidez do feito e a própria viabilidade jurídica da tese acusatória. 

 

ENUNCIADO 20 – A determinação de início imediato de cumprimento de pena após 

condenação recorrível em Segunda Instância ou em julgamento pelo Tribunal do Júri 

contraria inúmeros postulados da Constituição Federal, do Código de Processo Penal e do 

Pacto de São José da Costa Rica, especialmente no que toca à presunção de inocência, sendo 

que o tema da execução provisória da pena já é objeto de duas Ações Declaratórias de 

Constitucionalidade pautadas para apreciação do Plenário do STF. 

  

ENUNCIADO 21 – A proposta de restrição de cabimento dos embargos infringentes e de 

nulidade para somente situações em que houver voto vencido pela ‘absolvição’ em segunda 

instância, limita sobremaneira a utilização desse importante recurso defensivo, em prejuízo 

do exercício da ampla defesa e da qualidade do provimento jurisdicional, de modo que a 

sugestão é pela manutenção da sistemática atual, com o acréscimo de que seja imposto prazo 

exíguo para seu julgamento.  

 

ENUNCIADO 22 – A vedação de saídas temporárias proposta no projeto implica prejuízo 

à ressocialização do preso, função consagrada pelo Estado em sua legislação, e ofende o 

princípio constitucional da individualização da pena. A saída temporária é benéfica por 

implementar a ressocialização em etapas, se preenchidos os requisitos temporais de 

cumprimento da pena e de bom comportamento, propiciando ao detento conviver por alguns 

dias em sociedade, junto a sua família e comunidade, passo fundamental no processo de 

ressocialização2. As saídas devem, então, ser mantidas, com aumento de fiscalização, 

mediante o uso de equipamento eletrônico, se o caso.  

 

ENUNCIADO 23 - A proposta de gravação de conversas entre presos e advogados atinge 

cláusula pétrea da Constituição Federal (artigo 5º, caput, e inciso LV), bem como o artigo 

133 da mesma Carta Maior e o Estatuto da Advocacia (artigo 7º, da Lei Federal 

8.906/1994). A proposta apresentada é inconstitucional, não se justifica, e põe sob suspeita 

toda a advocacia, que há muito clama por um sistema prisional humanizado e consentâneo 

com a lei.  

______________________ 
2http://www.sap.sp.gov.br/saida-temporaria.html 

http://www.sap.sp.gov.br/saida-temporaria-pascoa.html 

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/08/09/95-dos-presos-de-sp-retornaram-apos-

saidas-temporarias-nos-ultimos-10-anos.htm 

http://www.sap.sp.gov.br/saida-temporaria.html
http://www.sap.sp.gov.br/saida-temporaria-pascoa.html
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/08/09/95-dos-presos-de-sp-retornaram-apos-saidas-temporarias-nos-ultimos-10-anos.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/08/09/95-dos-presos-de-sp-retornaram-apos-saidas-temporarias-nos-ultimos-10-anos.htm
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ENUNCIADO 24 – É salutar o aprimoramento dos mecanismos de investigação dos crimes 

contra a administração pública, mas as disposições lançadas no Projeto de Lei - alteração na 

Lei nº 13.608/2019 – no que dizem respeito ao informante do bem carecem de rigor técnico 

e fragilizam o instituto que se pretende implantar. Recomenda-se o aprofundamento do 

debate sobre esse tema. 

 

ENUNCIADO 25 – O Projeto de Lei Anticrime, em desrespeito à segurança jurídica, incorre 

em erro na proposta de alteração da prescrição ao criar a nova causa interruptiva relativa à 

execução provisória da pena (inciso V, do artigo 117, do Código Penal), e ao suprimir a 

palavra ‘condenatório’ (inciso IV, do mesmo artigo), de forma que uma decisão absolutória 

tenha capacidade de interromper o prazo prescricional, e ao acrescer a causa impeditiva 

referente à pendência de embargos de declaração ou de recursos aos tribunais superiores 

quando não admitidos (inciso III, do artigo 116), constituindo norma prejudicial ao acusado, 

em evidente prestígio à morosidade do Poder Judiciário. 

 


