AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.732 GOIÁS
RELATOR
REQTE.(S)
ADV.(A/S)
INTDO.(A/S)
ADV.(A/S)

: MIN. DIAS TOFFOLI
: ASSOCIACAO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO
BRASIL
: OPHIR FILGUEIRAS CAVALCANTE JUNIOR E
OUTRO(A/S)
: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

DESPACHO:
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de
medida cautelar, ajuizada pela Associação dos Delegados de Polícia do
Brasil – ADEPOL/BRASIL, em face do art. 1º da Emenda Constitucional
nº 68, de 28 de dezembro de 2020, que inseriu o parágrafo único ao art. 46
da Constituição do Estado de Goiás, condicionando a instauração da fase
investigativa de infrações penais comuns imputadas a autoridades com
foro por prerrogativa de função a autorização judicial prévia.
Eis o teor da norma impugnada:
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. 46. [...]
Parágrafo único. Nas infrações penais comuns, a
competência do Tribunal de Justiça, prevista no inciso VIII,
alíneas "c" a "f", alcança a fase de investigação, cuja instauração
dependerá, obrigatoriamente, de decisão fundamentada."(NR).

Sustenta a requerente que o ato impugnado violaria os artigos 1º, 2º,
5º, inc. LIII, 22, inc. I, 144, §4º, e 129, incs. I e VII, da Constituição Federal.
Preliminarmente, a autora afirma ter legitimidade ativa para
ajuizamento da ação, diante de sua abrangência nacional e da correlação
entre suas finalidades institucionais – representação dos Delegados de
Polícia do país – e o objeto da ação.
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No mérito, alega a inconstitucionalidade formal do art. 1º da
Emenda à Constituição do Estado de Goiás nº 68/2020, por usurpação da
competência privativa da União para legislar sobre Direito Penal e
Processual Penal, bem como por incompatibilidade da matéria tratada no
dispositivo impugnado com o Projeto de Emenda Constitucional
anteriormente encaminhado pelo Poder Executivo, que versava sobre a
instauração da Polícia Penal no Estado.
Ainda, alega a inconstitucionalidade material da norma, por
contrariedade aos princípios constitucionais do juiz natural, da inércia da
jurisdição, da separação dos poderes e ao princípio republicano,
argumentando que condicionar a investigação da Polícia Civil e do
Ministério Público a uma autorização judicial prévia significaria violação
do sistema acusatório.
Ao fim, requereu o deferimento de medida cautelar, visando a
suspensão da eficácia do art. 1º da Emenda à Constituição do Estado de
Goiás nº 68/2020 e, no mérito, a declaração de inconstitucionalidade do
dispositivo.
É o breve relatório.
A relevância da questão debatida na presente ação enseja a aplicação
do rito abreviado do art. 12 da Lei nº 9.868/99, a fim de que a decisão seja
tomada em caráter definitivo.
Solicitem-se informações à parte requerida, no prazo dez dias. Após,
abra-se vista, sucessivamente, no prazo de cinco dias, ao Advogado-Geral
da União e ao Procurador-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 16 de março de 2021.
Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
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