DOC. 03

OFíCIO MENSAGEM Nº JJ6 /2020/SECC
Goiânia,la

de ~

de 2020.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Estadual Lissauer Vieira
Presidente da Assembleia legislativa do Estado de Goiás
Palácio Alfredo Nasser
74019-900 Goiânia/GO
Assunto: Proposta de Emenda Constitucional.

Senhor Presidente,
1
Encaminho à apreciação e à deliberação dessa Assembleia legislativa a inclusa
Proposta de Emenda Constitucional, nos termos do art. 19, inciso 11, da Constituição do Estado
de Goiás. Seu objetivo é instituir a Polícia Penal no âmbito do Estado de Goiás. A proposta fazse necessária após a promulgação da Emenda Constitucional nº 104, de 4 de dezembro de
2019, que alterou o inciso XIV do art. 21, o 9 4º do art. 32 e o art. 144 da Constituição Federal,
para criar as polícias penais federal, estaduais e distrital.
2
Além de promover a adequação do texto constitucional estadual à nova redação
da Constituição Federal, a propositura tenciona fortalecer o sistema penal estadual, para tornálo respeitável nacionalmente, bem como intensificar o combate ao crime dentro dos
estabelecimentos penais. A organização e estruturação da polícia penal, contudo, ficam
reservadas à apresentação de lei ordinária de iniciativa privativa do Governador do Estado.
3
Cabe destacar, por fim, que a concretização da proposta não gerará impacto
financeiro imediato, pois a estruturação organizacional da Polícia Penal se operará a partir da
transformação
dos cargos de provimento em comissão da atual Diretoria-Geral
de
Administração Penitenciária, prevista na alínea lirA" do Anexo I da lei estadual nº 200491, de 25
de junho de 2019.
4
Pelo exposto, segue a anexa Proposta de Emenda Constitucional,
expectativa de vê-Ia apreciada e aprovada por esse Parlamento.
Atenciosamente,
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PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL N!!

, DE

DE

DE 2020

Institui a Polícia Penal no âmbito do Estado de
Goiás e dá outras providências.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVADO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do art.
19,9

3Q,

da Constituição Estadual, promulga a seguinte Emenda ao Texto Constitucional:
Art. 1Q A Constituição Estadual passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 121

.

11

...................................................................................................................................

~ ~---'~'<~~y.J'2~'t, .,,' ',r," .,' « .,
.
"ArC122;. A.sPolícias Civ.il;Militar, Penal,e o Corpo de Bombeiros Militar

subordinam-se a~ Govér'nador do EStado,:e os direitos, as garantias, os deveres e
as prerrog~tivas' de~' seus integrantes são definidos em leis específicas,
observados os.. seguintes
princípios:
....,- ~ ...................

~':' :. ~::

:;. ;~.. /:.;'.;

~,;

" (N R)

Art. 2Q A lei orgânica que disporá sobre a organização da Polícia Penal no Estado
de Goiás é de iniciativa privativa do Governador do Estado.
Art. 3º Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação.
ASSEMBLEIALEGISLATIVADO ESTADODE GOIÁS, em Goiânia,
de 2020; 132 da República.
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A Sua Excelência o Senhor
Deputado Estadual Lissauer Vieira '
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
Palácio Alfredo Nasser
74019-900 Goiânia/GO
Assunto: Proposta de Emenda Constitucional .
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Senhor Presidente,
1
Encaminho à apreciação e à deliberação dessa Assembleia Legislativa a inclusa
Proposta de Emenda Constitucional, nos termos do art. 19, inciso li, da Constituição do Estado
de Goiás. Seu objetivo é instituir a Polícia Penal no âmbito do Estado de Goiás. A proposta fazse necessária após a promulgação da Emenda Constitucional nº 104, de 4 de dezembro de
2019, que alterou o inciso XIV do art. 21, o ~ 4º do art. 32 e o art. 144 da Constituição Federal,
para criar as polícias penais federal, estaduais e distrital.
2
Além de promover a adequação do texto constitucional estadual à nova redação
da Constituição Federal, a propositura tenciona fortalecer o sistema penal estadual, para tornálo respeitável nacionalmente, bem como intensificar o combate ao crime dentro dos
estabelecimentos
penais. A organização e estruturação da polícia penal, contudo, ficam
reservadas à apresentação de lei ordinária de iniciativa privativa do Governador do Estado.
3
Cabe destacar, por fim, que a concretização da proposta não gerará impacto
financeiro imediato, pois a estruturação organizacional da Polícia Penal se operará a partir da
transformação
dos cargos de provimento
em comissão da atual Diretoria-Geral de
Administração Penitenciária, prevista na alínea "rA" do Anexo I da Lei estadual nº 200491, de 25
de junho de 2019.
4
Pelo exposto, segue a anexa Proposta de Emenda Constitucional,
expectativa de vê-Ia apreciada e aprovada por esse Parlamento.
Atenciosamente,
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Institui a Polícia Penal no âmbito do Estado de
Goiás e dá outras providências.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do art.
19, ~ 3º, da Constituição Estadual, promulga a seguinte Emenda ao Texto Constitucional:
Art. 1º A Constituição Estadual passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 121. ..
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Art. 2º A lei orgânica que disporá sobre a organização da Polícia Penal no Estado
de Goiás é de iniciativa privativa do Governador do Estado.
Art. 3º Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação.
ASSEMBLEIALEGISLATIVADO ESTADODE GOIÁS, em Goiânia,
de 2020; 132º da República.
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ÓRGÃO DO PODER LEGISLATIVO DO ESTADO DE GOIÁS
ANO LXXXI

GOIÂNIA, TERÇA-FEIRA, 15 DEDEZEMBRO DE 2020

ATO DA ASSEMBLEIA

PROCESSO N.o : 2020003647
INTERESSADO: GOVERNADOR IA DO ESTADO
ASSUNTO: Institui a Polícia Penal no âmbito do
Estado de Goiás e dá outras providências.

RELATÓRIO

Versam os autos sobre proposta de
emenda
constitucional,
de autoria
da
Governadoria do Estado, encaminhada via OfícioMensagem nO216/2020/SECC, instituindo a Polícia
Penal, no âmbito do Estado de Goiás.
Segundo consta na justificativa, a proposta
se faz necessária após a promulgação da Emenda
Constitucional n° 104, de 4 de dezembro de 2019,
que alterou o inciso XIV do art. 21, 094° do art. 32
e o art. 144 da Constituição Federal, para criar as
polícias penais federal, estaduais e distrital.
Consta ainda que, além de promover a
adequação do Texto Constitucional estadual à nova
redação da Constituição Federal, a propositura
tenciona fortalecer o sistema penal estadual, para
torná-lo respeitável nacionalmente, bem como
intensificar
o combate ao crime, dentro dos
estabelecimentos penais.
Menciona-se também que a organização e
estruturação .da polícia penal ficam reservadas à
apresentação de lei ordinária, de iniciativa privativa
do Governador do Estado. Destaca-se, por fim, que
a concretização da proposta não gerará impacto
financeiro
imediato,
pois a estruturação
organizacional da Polícia Penal se operará a partir
da transformação dos cargos de provimento em
comissão da atual Diretoria-Geral deAdministração
Penitenciária, prevista na alínea "r.4" do Anexo I da
Lei estadual nO20.491, de 25 de junho de 2019.
Esta é a síntese da propositura em exame.
Primeiramente,
cumpre
verificar
o
cumprimento
dos requisitos
exigidos
pela
Constituição do Estado de Goiás para o regular
processamento da presente proposta de emenda
constitucional.

NUM.: 13.484

Assim, a iniciativa da presente proposta é
do Governador do Estado (art. 19, 11, Constituição
Estadual).
Também, não disciplina
matéria
constante de proposta de emenda rejeitada ou
havida por prejudicada
na presente sessão
legislativa (art. 19, 9 5°, Constituição Estadual).
De igual forma, não se verifica vigência de
intervenção federal, estado de defesa ou estado de
sítio, em obediência ao disposto no art. 19, 9 1° da
Carta Estadual.
Outrossim, da análise da presente proposta
de emenda à Constituição
não se vislumbra
qualquer aspecto tendente a abolir a integração do
Estado à federação brasileira, o voto direto, secreto
universal e periódico, a separação dos poderes e
os direitos e garantias individuais, respeitado,
portanto, o art. 19, 94° da Constituição Estadual.
Por fim, o art. 189 do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado de Goiás prevê
que a proposta de emenda constitucional aguardará
a apresentação de emendas, por 10 (dez) sessões
ordinárias do Plenário, prazo que foi devidamente
cumprido.
Enquanto aguardava o período regimental,
foram recebidas diversas emendas alterando a
proposta de emenda constitucional originalmente
apresentada nesta Casa de Leis.
Superados os requisitos constitucionais
preliminares para a apresentação de proposta de
emenda constitucional, passa-se à análise dos
aspectos constitucional, jurídico, legal e de
técnica legislativa.
Constata-se que a presente propositura
atende aos requisitos constitucionais, sem qualquer
óbice constitucional, legal ou regimental.
Nesse sentido, o art. 25, da Constituição
Federal, preceitua que "os Estados organizam-se
e regem-se pelas Constituições
e leis que
adotarem,
observados
os princípios
desta
Constituição".
Desta forma, o Texto Constitucional, a par
de conferir aos Estados-membros a capacidade de
auto-organização
e de autogoverno, impõe a
observância de vários princípios, entre eles, o
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princípio da simetria, que preceitua a existência de
uma relação de paralelismo entre as disposições
constitucionais destinadas à União e os demais
entes federativos. Dito de outra forma, os Estados
tanto quanto possível, no exercício das suas
competências,
devem adotar os modelos
normativos
constitucionalmente
adotados
pela União.
Assim, cotejando-se a proposta em tela
com a Constituição Federal (alterada pela EC
n° 104/2019), verifica-se que está atendendo ao
mencionado princípio da simetria, que também tem
sido mencionado em decisões do Supremo Tribunal
Federal. Senão, vejamos:

"(...) ao chamado principio

ou regra da
simetria, que é construção
pretoriana
tendente a garantir, quanto aos aspectos
reputados substanciais, homogeneidade
na disciplina
normativa da separação,
independência e harmonia dos poderes,
nos três planos
federativos.
Seu
fundamento mais direto está no art. 25 da
CF e no art. 11 de seu ADCT, que
determinam
aos Estados-membros
a
observãncia
dos
principios
da
Constituição da República. Se a garantia
de simetria no traçado normativo das linhas
essenciais dos entes da federação, mediante
revelação dos princípios sensíveis que
moldam a tripartição de poderes e o pacto
federativo, deveras protege o esquema
jurídico-constitucional concebido pelo poder
constituinte, é preciso guardar, em sua
formulação conceitual e aplicação prática,
particular
cuidado com os riscos de
descaracterização
da própria estrutura
federativa que lhe é inerente. "
Além do princípio da simetria, há de se
verificar que a polícia penal nos Estados já foi criada
via Emenda Constitucional nO104/2019, cuja ementa
já assim dispõe:
Altera o inciso XIV do caput do art. 21, o
~ 4° do art. 32 e o art. 144 da Constituição
Federal, para criar as policias penais
federal.
estaduais
e distrital.
(destacou-se)
Além disso, referida Emenda acrescentou o
inciso VI ao art. 144 da Constituição Federal para
integrar as polícias penais federal, estaduais e
distrital aos órgãos da segurança pública de cada
ente federativo. Senão, vejamos:
Art. 144. A segurança

pública, dever do

N° 13.483
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Estado, direito e responsabilidade de todos,
é exercida para a preservação da ordem
pública e da incolumidade das pessoas e
do patrimônio, através dos seguintes órgãos:
I - polícia federal;
11-polícia rodoviária federal;
111-polícia ferroviária federal;
IV - polícias civis;
V - polícias militares e corpos de bombeiros
militares.
VI - policias penais federal, estaduais e
distrital.
(Redação dada pela Emenda
Constitucional nO104, de 2019)
(destacou-se)
Portanto, a presente proposta de emenda
constitucional está adequando o texto da Carta
Estadual à Carta da República.
A proposta de emenda constitucional é, pois,
compatível com o sistema constitucional vigente.
Quanto às emendas apresentadas no prazo
regimental, acato-as parcialmente, na forma do
seguinte substitutivo:

"SUBSTITUTIVO À PROPOSTA DE EMENDA
CONSTITUCIONAL N° , DE
DE
DE 2020.
Institui a Polícia Penal no âmbito do
Estado de Goiás e dá outras
providências.
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do art. 19,
93°, da Constituição Estadual, promulga a seguinte
Emenda ao Texto Constitucional:
Art. 1° A Constituição Estadual
vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 46

passa a

.

Parágrafo único. Nas infrações penais
comuns, a competência do Tribunal de
Justiçp, prevista no inciso VIII, alíneas "c"
a "f', alcança a fase de investigação, cuja
instauração dependerá, obrigatoriamente, de
decisão fundamentada."(NR)
"Art. 121

.

IV - Polícia Penal." (NR)
"Art. 122. As Polícias Civil, Militar, Penal e o
Corpo de Bombeiros Militar subordinam-se
ao Governador do Estado, e os direitos, as

Página 3
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garantias, os deveres é as prerrogativas de
seus integrantes são definidos em leis
específicas,
observados
os seguintes
princípios:
(NR)
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

N° 13.484

Terça-feira, 15/12/2020

Processo nO2020003647
Sala das Comissões Deputado Solon Amaral
Em 15/12/2020.
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MESA DIRETORA
"SEÇÃO VI
DA POlíCIA PENAL
"Art. 126-A. À Polícia Penal incumbe a
segurança dos estabelecimentos penais, as
medidas de segurança da efetiva execução
penal e a política penitenciária, e será dirigida
exclusivamente por policial penal da ativa do
Estado de Goiás, com reputação ilibada e
notória experiência no âmbito da execução
penal e, a exclusividade deverá ser adotada
em até 12 meses da publicação desta lei.
Parágrafo único. O conceito de segurança
dos estabelecimentos penais será definido
em lei."(NR)
Art. 2° A lei orgânica que disporá sobre a
organização da Polícia Penal no Estado de Goiás
é de iniciativa do Governador do Estado.

Deputado L1SSAUER VIEIRA
- PRESIDENTE -

Deputado CLÁUDIO MEIRELLES

_1° SECRETÁRIO-

Deputado JULIO PINA

- 2° SECRETÁRIO

Deputado GUSTAVO SEBBA

- 3° SECRETÁRIO
Art. 3° Para os fins do art. 4° da Emenda
Constitucional nO104, de 4 de dezembro de 2019,
da Constituição da República, considera-se cargo
público equivalente ao atual cargo de agente
penitenciário o cargo de agente de segurança
prisional de que trata a Lei nO17.090, de 2 de julho
de2010.
Parágrafo único. A transformação do cargo
de agente de segurança prisional no cargo de
policial penal será feita por Lei.
Art. 4° Esta Emenda Constitucional entra em
vigor na data de sua publicação.

SALA DAS COMISSÕES,
dezembro de 2020.

em 14 de

Deputado Álvaro Guimarães
Relator

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO, JUSTiÇA E
REDAÇÃO~
A Comissão de Constituição, Justiça e Redação
Aprova o parecer do Relator.

-

Deputado ISO MOREIRA

- 4° SECRETÁRIO

-

Deputado DR. ANTONIO

-1 ° VICE-PRESIDENTE -

Deputado RAFAEL GOUVEIA

- 2° VICE-PRESIDENTE
Posto isso, adotado o substitutivo supra,
somos pela constitucionalidade e juridicidade da
presente proposta de emenda constitucional e, no
mérito, por sua aprovação. É o relatório.

-

-

Deputado HENRIQUE CÉSAR

- 3° VICE-PRESIDENTE

-

BIÊNIO 2019/2021

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE GOIÁS

GOIÂNIA - GOIÁS

PROCESSO N.o

2020003647

INTERESSADO

GOVERNADORIA DO ESTADO

ASSUNTO

Institui a Polícia Penal no âmbito do Estado de Goiás e dá
outras providências.

EMENDA EM PLENÁRIO

Versam os autos sobre proposta de emenda constitucional, de autoria
da Governadoria

do Estado, encaminhada via Ofício-Mensagem nO216/2020/SECC,

instituindo a Polícia Penal, no âmbito do Estado de Goiás.
Sendo o momento oportuno, apresento a seguinte emenda:

9lé

EMENDA

'~~

~EFF

o

U

,

ADITIV A: a presente proposta

de emenda à constituição

fica acrescida, onde couber, de um artigo com a seguinte redação:
GUES
S

.

AL

-

"Art. .... O art. 46 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias

da Constituição Estadual fica acrescido de um parágrafo único com a
seguinte redação:
,Art. 46

.

Parágrafo único. A vigência do disposto neste artigo fica prorrog d
o final do exercício de 2022.' (NR)"

de

de 2020.
~

HENRI
A~
Deput

..
'AR
.Es dual

EMENDADO QUE FOi, ENCAiViINHA- I
SE O PROCESSO A COMISSÃO DE !
CONSTITUIÇÃO E JUSTlCA.
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