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PROCURADORIA LEGISLATIVA 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 281/2022 

AUTOR: Deputado Dary Pagung 

EMENTA: Dispõe sobre o pagamento de fiança por Pix no âmbito do 

Estado do Espírito Santo, e dá outras providências. 

 

DESPACHO 

 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

Trata-se do Projeto de Lei nº 281/2022, de autoria do Exmo. Deputado 

Dary Pagung, que tem por finalidade dispor sobre o pagamento de fiança por Pix no 

âmbito do Estado do Espírito Santo, e dá outras providências. 

O procurador designado emitiu parecer pela inconstitucionalidade formal 

da proposição. 

Conforme bem pontuado pelo Procurador, o instituto da fiança está 

previsto no Código de Processo Penal (art. 330 e seguintes), sendo instituído pela 

autoridade judicial e pela autoridade policial, podendo ser recolhido por “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), admitindo-se, ainda, o adimplemento – 

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.  
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Logo, o projeto invade a competência da União para dispor sobre direito 

processual, pois, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, os 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.1 

Logo, por me perfilhar ao entendimento do procurador designado, sugiro 

o ACOLHIMENTO, do parecer jurídico, pela INCONSTITUCIONALIDADE, nos 

termos exarados. 

Vitória, 4 de julho de 2022. 

 

Liziane Maria Barros de Miranda 

Procuradora da Assembleia Legislativa ES 

                                                 
1
 EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 11.667, DE 11 DE SETEMBRO DE 2001, DO ESTADO DO 

RIO GRANDE DO SUL. INSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS. VÍCIOS DE 
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. RECONHECIMENTO. 1. É inconstitucional, por extravasar os limites do inciso II do 
art. 96 da Constituição Federal, lei que institui Sistema de Gerenciamento dos Depósitos Judiciais, fixa a destinação dos 
rendimentos líquidos decorrentes da aplicação dos depósitos no mercado financeiro e atribui ao Fundo de Reaparelhamento 
do Poder Judiciário a coordenação e o controle das atividades inerentes à administração financeira de tal sistema. Matéria que 
não se encontra entre aquelas reservadas à iniciativa legislativa do Poder Judiciário. 2. Lei que versa sobre depósitos judiciais 
é de competência legislativa exclusiva da União, por tratar de matéria processual (inciso I do art. 22 da Constituição Federal). 
Precedente: ADI 3.458, da relatoria do ministro Eros Grau. 3. Ação que se julga procedente. 
(STF. ADI 2909, Relator(a): AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 12/05/2010, DJe-105  DIVULG 10-06-2010  PUBLIC 
11-06-2010 EMENT VOL-02405-02  PP-00282). 
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