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I - RELATÓRIO 

 

Trata-se do Projeto de Lei nº 281/2022, de iniciativa do Excelentíssimo Senhor 

Deputado Dary Pagung, que objetiva dispor sobre o pagamento de fiança via 

Pix, no âmbito do Estado do Espírito Santo; e, para tanto, dá outras providências 

correlatas a execução de seu objeto normativo. 

 

A proposição legislativa acima referida foi protocolizada automaticamente - pelo 

Software para Virtualização do Poder Legislativo - ALES DIGITAL – no dia 21 de 

junho de 2022; e lida na Sessão Plenária do dia 22 do mesmo mês e ano, sendo 

que neste último evento recebeu o seguinte despacho do Senhor Presidente da 

Mesa Diretora da Assembleia Legislativa: “Após o cumprimento do artigo 120 do 

Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Cidadania e de Finanças.”. 

 

Ato contínuo, a proposição legislativa recebeu encaminhamento para esta 

Procuradoria Legislativa, com o fim de elaboração do Parecer Técnico 

objetivando a sua análise, na forma do art. 3º, inciso XX, da Lei Complementar 

Estadual nº 287, de 14 de junho de 2004, combinado com o art. 121 do 

Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

(Resolução nº 2.700/2009). 

 

Autenticar documento em https://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100350034003300320037003A00540052004100, Documento assinado 
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas 

Brasileira - ICP - Brasil.



 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

PROJETO DE LEI Nº 281/2022 PÁGINA 

CARIMBO / RUBRICA 

 

 2 

Em adendo, cabe grifar que os autos de tal projeto de lei não informam que 

ocorreu a devida publicação do mesmo no Diário do Poder Legislativo – DPL, 

desta forma, destaca-se que este procedimento é regimental e não pode ser 

dispensado sob pena de invalidade do referido projeto por irregularidade formal 

insanável, nos termos dos artigos 120 e 149 do Regimento Interno da augusta 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (Resolução nº 2.700/2009). 

 

Este é o relatório sucinto. Passo a fundamentar a análise desenvolvida. 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

A- DA ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL  

 

Normatiza o Projeto de Lei nº 281/2022 que passa a ser autorizado o pagamento 

de fiança via PIX, no âmbito do Estado do Espírito Santo, considerando que tal 

meio de pagamento (PIX) é instantâneo e foi criado pelo Banco Central do 

Brasil, através da Resolução BCB n° 01 de 2020, onde se utiliza aplicativo de 

celular para efetuar transferências de valores, realizar e receber pagamentos em 

questão de segundos. 

 

Avançando, a proposição legislativa ora em comento determina que diante do 

pagamento da fiança por PIX, o seu comprovante deverá ser acostado ao 

inquérito e/ou autos processuais e, também, constará na certidão juntada aos 

autos e no livro de fiança. Por fim, prevê vacatio legis de sessenta dias – 

contados a partir de sua publicação – para início de sua pretensa vigência. 

 

Em que pese a nobre intenção do Excelentíssimo Senhor Deputado Dary 

Pagung em instituir nova modalidade de pagamento das fianças (via PIX), 

verifica-se, data venia, a inconstitucionalidade formal do presente Projeto de Lei 
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nº 281/2022, por infringir o artigo 22, inciso I, da Constituição da República, que 

assim dispõe: 

 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

 

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, 

marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;  

(negritamos) 

 

Apenas a União pode legislar sobre os institutos de Direito Processual (in casu 

de Direito Processual Penal). Neste contexto, tem-se que o Decreto-Lei nº 3.689, 

de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal – CPP), define o instituto 

da fiança instituída pela autoridade judicial e pela autoridade policial, sendo que 

a forma de recolhimento é em “depósito bancário” (durante o horário bancário) 

ou em espécie diretamente ao servidor público competente (em horário que não 

há expediente bancário, que dará a destinação específica prevista no CPP), 

podendo, ainda, ser adimplida – caso o preso não tenha o dinheiro - por meio de 

pedras com valor econômico, objetos ou metais preciosos ou mesmo por títulos 

da dívida pública. Vejamos o contexto do Instituto da Fiança tratado pelo Código 

de Processo Penal: 

 

Art. 330.  A fiança, que será sempre definitiva, consistirá em depósito 

de dinheiro, pedras, objetos ou metais preciosos, títulos da dívida 

pública, federal, estadual ou municipal, ou em hipoteca inscrita em 

primeiro lugar. 

 

§ 1º A avaliação de imóvel, ou de pedras, objetos ou metais preciosos 

será feita imediatamente por perito nomeado pela autoridade. 

 

§ 2º Quando a fiança consistir em caução de títulos da dívida pública, o 

valor será determinado pela sua cotação em Bolsa, e, sendo 

nominativos, exigir-se-á prova de que se acham livres de ônus. 
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Art. 331. O valor em que consistir a fiança será recolhido à repartição 

arrecadadora federal ou estadual, ou entregue ao depositário público, 

juntando-se aos autos os respectivos conhecimentos. 

 

Parágrafo único.  Nos lugares em que o depósito não se puder fazer de 

pronto, o valor será entregue ao escrivão ou pessoa abonada, a critério 

da autoridade, e dentro de três dias dar-se-á ao valor o destino que Ihe 

assina este artigo, o que tudo constará do termo de fiança. 

 

(...) 

 

Art. 336.  O dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao 

pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação 

pecuniária e da multa, se o réu for condenado. 

 

Como se verifica, em que pese à justa mens legislatoris de que levantar dinheiro 

em espécie após o horário bancário é tarefa das mais difíceis, a modalidade de 

pagamento da fiança via PIX não é contemplada no código de processo penal, 

da mesma forma que não são as modalidades de pagamento via Transferência 

entre contas, TED ou DOC; sendo que somente a lei federal – alterando o 

Código de Processo Penal – poderia incluir/instituir o pagamento de fiança por 

meio de PIX ou mesmo, como dito, por meio de qualquer outra forma de 

pagamento. Nesta linha, já assentou o Supremo Tribunal Federal que, no âmbito 

de sistemas de gerenciamento de depósitos judiciais (que inclui as fianças, 

mesmo aquelas arbitradas por autoridades policiais) corresponde a tema de 

Direito Processual e, consequentemente, de competência legislativa privativa da 

União, nos termos do art. 22, inciso I, da CF; senão vejamos: 

 

“Instituição de Sistema de Gerenciamento dos Depósitos Judiciais. (...) 

Matéria que não se encontra entre aquelas reservadas à iniciativa 

legislativa do Poder Judiciário. Lei que versa sobre depósitos judiciais é 

de competência legislativa exclusiva da União, por tratar de matéria 

processual (inciso I do art. 22 da CF).” [ADI 2.909, rel. min. Ayres Britto, 

j. 12-5-2010, P, DJE de 11-6-2010.] 
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Vide ADI 2.855, rel. min. Marco Aurélio, j. 12-5-2010, P, DJE de 17-9-

2010 

 

Corroborando com o diagnóstico de que o tema do pagamento de fiança via PIX 

é de competência legislativa privativa da União, por ser de natureza “processual” 

- e, não, meramente procedimental – está confirmada diante da inteligência de 

que o interesse é nacional, ou seja, imprimir uma modalidade de forma de 

pagamento de fiança diferenciada para o Estado do Espírito Santo é gerar 

condição privilegiada para os presos de nosso Estado-Membro da Federação 

em cotejo com os presos dos demais Entes Federados Estaduais. 

 

De igual monta que, no âmbito do Direito Processual, criar uma regulação para 

atos de juiz e de delegado, direcionando sua atuação em face de situações 

específicas (condição especial de pagamento de fiança, apenas, para os presos 

que não conseguirem o dinheiro em espécie em horário não bancário e nem tem 

objeto precioso ou título da dívida pública), tem natureza processual concreta, 

destarte não se tipificando como matéria meramente “procedimental” (que 

comportaria competência legislativa concorrente, porém não é a hipótese do 

presente caso concreto do Projeto de Lei nº 281/2022). Nesta linha, direciona o 

STF: 

 

“À União, nos termos do disposto no art. 22, I, da Constituição do 

Brasil, compete privativamente legislar sobre direito processual. Lei 

estadual que dispõe sobre atos de juiz, direcionando sua atuação em 

face de situações específicas, tem natureza processual e não 

meramente procedimental.” [ADI 2.257, rel. min. Eros Grau, j. 6-4-2005, 

P, DJ de 26-8-2005.] 

 

“Interrogatório do réu. Videoconferência. (...) A Lei 11.819/2005 do 

Estado de São Paulo viola, flagrantemente, a disciplina do art. 22, I, da 

Constituição da República, que prevê a competência exclusiva da 
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União para legislar sobre matéria processual.” [HC 90.900, red. do ac. 

min. Menezes Direito, j. 30-10-2008, P, DJE de 23-10-2009.] 

 

Data vênia, em uma exegese rasa, poder-se-ia até defender a argumentação de 

que o pagamento de fiança via PIX conformaria tão-somente questão 

“procedimental” (trazendo o tema para a competência legislativa concorrente). 

Mas, em uma exegese mais aprofundada, a realidade demonstra complexidade 

e ampliação de ação do juízo e da ação administrativa policial, de modo que se 

estaria diante de verdadeiro contexto de matéria “direito processual penal”. 

 

Em outros termos, o PIX permite que o pagamento se realize de formas 

diversas, ou seja, de forma instantânea ou de forma agendada; além disso, 

amplia o meio de fraude no pagamento na medida em que a autoridade não 

estaria com o valor em espécie, mas, sim, com um comprovante de um PIX que 

ele não teria como confirmar se houve ou não a efetiva entrada do dinheiro na 

conta corrente do Estado, com consequente responsabilidade funcional diante 

da hipótese de liberação de um preso por pagamento inexistente de fiança por 

PIX. 

 

Mais uma vez, repisa-se que o tema está identificado como Direito Processual 

Penal, de igual monta que está contido no campo de Interesse Geral (Nacional), 

convergindo, em todos os sentidos, para o campo de matérias de competência 

legislativa privativa da União. Nota-se que, em âmbito nacional, a Resolução nº 

224/2016, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, já define que as fianças 

criminais judicialmente arbitradas serão recolhidas pelo Escrivão, Chefe de 

Secretaria ou funcionário público de plantão, nos termos previstos no seu art. 4º: 

 

“Art. 4º Na impossibilidade de emissão de guia de depósito (boleto 

bancário) para o recolhimento do valor da fiança criminal judicialmente 

arbitrada fora do expediente bancário, seja por não funcionamento do 
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sistema informatizado, por indisponibilidade do serviço, por 

inexistência, na sede do Juízo, de agência bancária apta a efetuar o 

recolhimento ou por limitações legais (Leis 9289/1996 e 12.099/2009), 

deverá o escrivão, o chefe da secretaria do Juízo ou o funcionário 

público do plantão, procedendo na forma prevista no art. 329 do 

Código de Processo Penal, fazer a expressa vinculação do valor 

recebido com o auto de prisão em flagrante, inquérito ou 

processo, em livro específico, para cada afiançado, obrigando-se 

o mesmo serventuário a providenciar o respectivo depósito do 

valor no primeiro dia útil seguinte, mediante comprovação da 

providência em livro nos autos próprios.” 

(negritos de nossa autoria) 

 

Por mais salutar e meritório que possa ser mediante o interesse público, 

juridicamente o objeto normativo do Projeto de Lei nº 281/2022 é antinômico às 

normas federais correspondentes ao Instituto da Fiança, que está contido no 

âmbito do Código de Processo Penal e na Resolução CNJ nº 224/2016, desta 

forma sendo gravado por inconstitucionalidade formal insanável (art. 22, inciso I, 

da CF). 

 

Por fim, deixa-se de analisar os demais aspectos do projeto de lei, uma vez que 

não há outro vício de inconstitucionalidade a ser apontado e não é possível 

sugerir emenda visando sanear o vício de inconstitucionalidade. 

 

III – CONCLUSÃO 

 

Pelo exposto, opina-se pela INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL do Projeto 

de Lei nº 281/2022, de autoria do Exmo. Deputado Estadual Dary Pagung. 

 

Vitória/ES, 29 de junho de 2022. 

Gustavo Merçon 
Procurador Adjunto 
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