
ESPECIALIZAÇÃO DE FIANÇA

O acervo de processos históricos da Sala da Memória
conta com dezenas de processos que tratam da
"Especialização de Fiança", instituto muito comum
nos anos 1800 no Brasil .

Você sabe o que é?
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Nos anos 1800 eram comuns os
Autos de Petição para
Especialização de Fiança , em que
um cidadão , designado para
exercer cargos como Administrador
de Registro , de Alfândega ,

Capatazias e Barreiras , ou Coletor
de Rendas Provinciais ou da
Fazenda Nacional (arrecadador de
impostos), deveria apresentar bens
em Juízo a fim de garantir que não
houvesse nenhum tipo de
malversação dos valores coletados .



As Coletorias eram subordinadas às
Tesourarias de Fazenda na respectiva
província , a quem competia criá-las
ou suprimi-las , mediante aprovação
do Tesouro Nacional . Para cada
Registro ou Coletoria havia um valor
próprio , pré-determinado , que o
designado deveria satisfazer
disponibilizando bens para avaliação .

Este valor variava de acordo com a
capacidade arrecadatória de cada
unidade , conforme o montante
presumido dos depósitos confiados a
sua guarda . Assim , quanto mais
arrecadasse determinado órgão , mais
bens o indicado deveria apresentar . 



Caso o designando não dispusesse de
bens a nomear , ou em valor insuficiente
para a garantia , poderia valer-se de
parente ou amigo que pudesse indicar
bens ao gravame . Quando os garantidores
eram marido e mulher deveriam declarar
que seu casamento seguiu as regras da
igreja católica ! O afiançado deveria
garantir-se tanto perante a Tesouraria da
Província como também perante a
Tesouraria Nacional , independente do
cargo que assumia . Por isso , algumas
vezes são localizados processos separados
dos mesmos autores . Ao final da gestão o
garantidor poderia requerer a extinção da
fiança .



O  PROCESSO  DE  ESPECIALIZAÇÃO
DE  FIANÇA  ESTAVA  PREVISTO  NA
LEI  Nº  1237, DE  24  DE  SETEMBRO
DE  1854, REGULAMENTADA  PELO
DECRETO  Nº  3.453, DE  26  DE  ABRIL
DE  1865.



Veja como
funcionavam
alguns destes

Órgãos que
exigiam a

especialização
da fiança de

seus
indicados:



COLETORIAS DE RENDAS
GERAIS

Repartições arrecadadoras locais, criadas no

período da Regência e extintas no começo

da República. Sua chefia cabia a um

Coletor, auxiliado por um Escrivão e um

Agente, que era "substituto nato" do coletor.

Eram subordinadas às Tesourarias de

Fazenda na respectiva província, a quem

competia criá-las ou suprimí-las, mediante

aprovação do Tesouro Nacional. Foram as

precursoras das coletorias federais

estabelecidas no princípio do século XX.

Cobravam o tributo das "entradas", que era

um imposto sobre a circulação de

mercadorias. O Registro de Rio Negro, por

exemplo, foi instituído para cobrança dos

impostos sobre animais. O administrador e

escrivão do Registro deviam prestar fiança

do décuplo de seus vencimentos.

REGISTROS



MESAS DE RENDAS

Criadas em 1855, destinavam-se a operar

despachos aduaneiros. Transformadas

depois em alfândegas. No caso do Paraná, é

muito citada a Mesa de Rendas de

Antonina.

Os administradores das barreiras

prestavam fiança, equivalente a ¼ da renda

de um exercício da respectiva barreira,

antes de entrar em exercício nos lugares

para os quais foram nomeados.

BARREIRAS



Órgãos criados em 1861 com a finalidade de

emprestar por módico juro, e sob penhor, as

somas necessárias para socorrer as urgentes

necessidades das classes menos favorecidas,

função que foi assumida exclusivamente

pela Caixa Econômica Federal em 1934. Os

tesoureiros eram encarregados da

arrecadação das quantias que seriam levadas

em depósito.

Acesse o site da Receita Federal: 
Catálogo Histórico das Repartições Fazendárias

Quer conhecer a História das Repartições
Fazendárias no Brasil?

MONTES DE SOCORRO



A grande maioria destes processos no Paraná foi

sentenciada pelo Juiz dos Feitos da Fazenda Provincial,

Agostinho Ermelino de Leão (sim, o mesmo que dá

nome a uma rua central de Curitiba!). Este magistrado é,

inclusive, Patrono da Comarca de Curitiba. O juiz

Ermelino de Leão foi substituído pelo Juiz Euzébio

Silveira da Motta (outra rua da cidade…). O juiz Joaquim

José Teixeira (sim, outra rua...) também atuou em vários

destes processos.



Em alguns processos consta como

bem oferecido em garantia “casa

de telha”, ressaltando o maior

valor deste bem em contraposição

à “casa coberta de sapé (palha)”,

muito comum nos anos 1800.

Outros bens comumente

oferecidos eram os animais de

trabalho (bois, vacas e jumentos) e

engenhos de madeira ou de erva

mate.



Os Autos de Petição de

Especialização nº 29, tratam de

fiança prestada por Caetano

Gomes Henriques em favor de

Manoel Antônio da Costa,

nomeado para servir de Escrivão

da Coletoria de Paranaguá. Disse

o requerente que oferecia a

chácara que possuía, avaliada

pela quantia de oito contos de

réis (8:000$000), para que fosse

procedida a inscrição da

hipoteca.



Nos Autos de Especialização nº 37, disse o requerente que obteve do Juízo de

Direito daquela comarca o prazo de 30 dias para fazer especializar e inscrever a

hipoteca, que se achava prenotada pelo oficial competente. Ofereceu o título de

compra do terreno que ele dividiu em duas fazendas: a “Boa Vista”, estimada no

valor de 30:000$000 (trinta contos de réis), que superava ao valor de sua

responsabilidade de 18:000$000 (dezoito contos de réis), e a “Patrocínio”.

Apresentou os documentos exigidos em lei e requereu que fosse procedida a

avaliação da fazenda “Boa Vista”. O Procurador Fiscal da Fazenda Provincial relatou

que o suplicante, em 1856, responsabilizou-se por Fidelis José da Silva Carrão,

Coletor das Rendas Provinciais de Curitiba, cuja fiança era de 6:000$000 (seis

contos de réis), e sujeitou todos os seus bens como garantia. Arguiu que embora o

terreno comprado tenha sido dividido em duas partes, o todo ficava preso pela

força da hipoteca. Desta forma, considerando que o suplicante não poderia

afiançar-se, deixou de nomeá-lo até que o juiz resolvesse a impugnação feita.



Outro exemplo deste tipo processual curioso são os Autos de Petição

para Especialização nº 44, da fiança prestada em favor de Militão

José da Costa, para garantia da sua gestão no cargo de Escrivão do

Registro de Rio Negro. Disse o autor que foi afiançado por João

Francisco Guimarães, o qual ofereceu dois prédios urbanos que

possuía, estimados os dois em 10:000$000 (dez contos de réis), valor

que superava o da fiança, arbitrada em 9:000$000 (nove contos de

réis).A fim de especializar a hipoteca das propriedades, apresentou

os documentos exigidos em lei e requereu que fosse procedida a

avaliação dos imóveis.



A intercessão de um pai pelo filho se observa nos Autos de Especialização nº 38, em que

o Ten-Cel. Francisco Pinto de Azevedo Portugal oferece bens para garantia da gestão de

seu filho, João Pinto de Azevedo Portugal Sobrinho, nomeado Administrador do Registro

do Chapecó, na freguesia de Palmas.Disse o autor que a estimação da sua

responsabilidade estava determinada em quinze contos de réis (15:000$000). Ofereceu

como garantia, uma chácara, estimada em 10:000$000 e um sítio, estimado em

8:000$000. Requereu que fosse procedida a avaliação dos imóveis para que fosse

determinada a especialização e inscrição da hipoteca, conforme disciplina o art. 171 do

Regulamento hipotecário de 1965.Feita a avaliação, o Procurador Fiscal manifestou-se a

favor de homologá-la. O Juiz dos Feitos da Fazenda Provincial, Agostinho Ermelino de

Leão, homologou a avaliação, julgando por sentença a especialização, visto que os bens

oferecidos em garantia estavam livres de qualquer ônus real ou hipotecário e eram

suficientes ao valor da responsabilidade, e determinou que fosse procedida a inscrição da

hipoteca legal da Fazenda Provincial pelo valor de 15:000$000 com os juros de 9% sobre

os referidos bens.



JUSTIÇA FEDERAL DO PARANÁ
NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E MEMÓRIA

SEÇÃO DE MEMÓRIA INSTITUCIONAL


