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De conformidade com o artigo 632 do Código do Processo Civil brasileiro, quando for 
concedida a autorização para a venda de bens inalienáveis e esta tiver de se verificar, o Juiz 
nomeará um fiscal, que receberá o respectivo preço procedendo, a seguir, a compra de bens, 
nos quais será transferido o ônus. 

Em cumprimento, a esse dispositivo, nas comarcas do interior do Estado, eram sempre 
nomeados fiscais os promotores públicos, os quais percebiam uma determinada porcentagem 
sobre o valor da transação então efetuada, a titulo de emolumentos, iguais aqueles 
estabelecidos pelo Regimento de Custas, para os depositários judiciais. 

Atualmente, porém, isto é, a partir de 13 de janeiro de 1954, data da promulgação da Lei n. 
2.533, não tem os referidos membros do Ministério Público, direito a percepção de quaisquer 
emolumentos pelos encargos decorrentes daquelas funções. 

Apesar do que expressamente dispõe o artigo 2.º da Lei n. 2.533, de 13 de janeiro de 1954, 
ainda existem tabeliães no interior do Estado que irregularmente, exigem das partes, com 
ciencia dos respectivos membros do Ministério Público, talvez por desconhecimento da citada 
lei, o deposito, em cartório, da importância correspondente a dita porcentagem, destinada ao 
fiscal nomeado. 

Se tal afirmamos, o fazemos em consequência de fato concreto, no qual fomos parte 
interessada. 

Os membros do Ministério Público em primeira instancia que são nomeados fiscais nas vendas 
de bens inalienáveis, não tem, como já ficou dito, direito a percepção de quaisquer 
emolumentos decorrentes da fiscalização a que alude o citado artigo 632 do Código do 
Processo, consoante prescreve à supra citada Lei n. 2.533, cujos dispositivos, a fim de evitar 
futuras duvidas a respeito, aqui transcrevemos. 

ART.º 1.º - Os emolumentos dos fiscais nomeados pelos Juizes de Direito, na conformidade do 
disposto no artigo 632 do Código do Processo Civil, serão, de meio por cento sobre a 
importância recebida, não podendo ser inferior a Cr$ 50,00 (cinquenta cruzeiros), nem 
superiores a 1.000 cruzeiros. 

ART.º 2.º - Quando a nomeação de fiscal recair em membro do Ministério Público, este, ainda 
que não tenha funcionado no processo, desincumbir-se-á do encargo em razão de suas 
atribuições, sem direito a quaisquer emolumentos. 

§ único - Somente poderão ser nomeados fiscais os membros do Ministério Público de 
primeira instancia. 



ART.º 3.º - Os fiscais são obrigados a, no prazo de 48 horas, recolher em nome dos 
interessados, ao estabelecimento de crédito indicado pelo Juiz e a disposição deste, quantias 
de venda de bens inalienáveis e, no de cinco dias, prestar contas ao Juiz. 

§ único - Perderá os emolumentos e ficará sujeito as cominações legais, o fiscal que deixar de 
cumprir essas obrigações. 

ART.º 4.º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 


