
CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CÍVEIS
FALIMENTARES, DE LIQUIDAÇÕES EXTRAJUDICIAIS,

DAS FUNDAÇÕES E DO TERCEIRO SETOR

Estudo  n°  02/17   –  A intervenção  do  Ministério  Público  nos  autos  dos

pedidos de falências, recuperação judicial ou extrajudicial e ações em que

sejam partes ou interessadas empresas em recuperação ou em situação de

falência,  nos  casos  em  que  não  haja  correspondente  hipótese  de

intervenção obrigatória na legislação especial.

1. Considerações iniciais 

Aborda-se, nesta feita, alguns fatores que podem ensejar a atuação do

Parquet nos autos dos pedidos de falências, recuperação judicial ou extrajudicial

e ações em que sejam partes ou interessadas empresas em recuperação ou em

situação de  falência,  nos  casos  em que não haja  correspondente  hipótese  de

intervenção obrigatória na legislação especial.

 Com o advento da Lei n.º 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, que regula

a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade

empresária, instituiu-se uma nova ordem jurídica em matéria falimentar.

Embora a chamada Nova Lei de Recuperação e Falências já esteja em

plena  vigência  há  doze  anos,  o  tópico  referente  à  intervenção  do  Ministério

Público nos feitos disciplinados por ela ainda é objeto de discussão doutrinária e

de dissonâncias em sede jurisprudencial. 

Pode-se  dizer,  em  breve  antecipação,  que  as  perplexidades  advêm

mormente de leituras estanques e divergentes sobre o tema: ora sugerindo que o

viés conferido à matéria falimentar em sentido lato por sua “nova” lei de regência
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inaugura uma ordem minimalista de atuação do MP, prestigiando o desembaraço

dos  feitos  e  a  ausência  de  intervenção  ministerial  quando  haja  expressão  de

interesses estritamente privados, assentando-se que esta convém somente nas

hipóteses obrigatórias definidas em lei; ora postulando por uma atuação irrestrita

em todas as fases dos feitos falimentares e de recuperação.

O Centro de Apoio das Promotorias de Justiça Cíveis, Falimentares, de

Liquidações Extrajudiciais, das Fundações e do Terceiro Setor (CAOP CFTS) não

raro tem se deparado com consultas de agentes ministeriais, que, intimados para

a manifestação nos autos, externam dúvidas no tocante às balizas que orientam a

sua atuação como fiscal da ordem jurídica – não só no que diz respeito aos feitos

falimentares e de recuperação judicial, mas também no que concerne a outras

espécies de ações judiciais em que figurem como parte o empresário ou sociedade

empresária em situação de falência ou recuperação (judicial ou extrajudicial). Nos

casos concretos em que não se encontra na lei hipótese expressa de intervenção,

são  requestados  parâmetros  que  possam  nortear  a  manifestação  ministerial,

máxime  quanto  à  definição  dos  contornos  de  eventual  interesse  público  que

reclame a atuação ativa e constante do Parquet nessas situações.

Com  o  afã  de  expor  abordagem  enxuta  e  dinâmica  sobre  o  tema1,

apontar-se-á o posicionamento da atual  Coordenação do CAOP CFTS,  afinado

com o entendimento de reconhecida doutrina e com o mais recente entendimento

do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto em comento. 

1 Em apreço à brevidade, opta-se por desviar do histórico atinente ao debate sobre a intervenção
do MP em matéria falimentar com o advento da Lei nº 11.101/05, pois é assunto abordado em
profundidade pela  doutrina,  jurisprudência  e  em sede do próprio  Ministério  Público.  Sem
embargo, no bojo do presente são indicados alguns arrazoados sobre o tema, de abalizada
autoria, que descortinam o tema de forma aprofundada e irretocável, não obstante possam
chegar a distintas conclusões. Portanto, os materiais selecionados poderão servir como leitura
complementar e de apoio para os leitores interessados. 
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Ao  longo  do  texto,  alinhavam-se  fundamentos  que  possam  vir  ao

socorro do membro atuante na matéria ora suscitada, aptos a eventualmente

auxiliar na formação de juízo sobre possível repercussão em interesse público a

justificar  a  efetiva  intervenção  nos  casos  concretos  que  não  encontrem  na

legislação especial hipótese de intervenção ministerial obrigatória.

2. Desenvolvimento do tema

Sabe-se que ao Ministério Público cabe zelar pelo interesse público em

seu aspecto primário, isto é, pelos interesses que são de algum modo relevantes

para toda a coletividade (v. art. 137 da CF/88 e art. 176176 da Lei nº 13.105/15).2 

Na identificação de quais seriam os interesses considerados públicos

por nosso ordenamento jurídico nos processos de recuperação e falência, recorre-

se à Constituição Federal como principal diploma norteador.

A Carta Magna está amparada em alguns princípios basilares, que têm

por  função balizar a  construção  e  aplicação  de  todo  o  Direito.  Tais  pilares

constitucionais seriam a dignidade humana, a igualdade material, a liberdade, a

cidadania e a solidariedade, conforme consta nos arts.  1º,  3º e 5º da CF/88.

2 Diversos autores questionam a existência de um interesse público, sob o fundamento de que
esse conceito expressa uma abstração jurídica que não encontra verificação concreta, pois não
há interesses universalmente compartilhados nas sociedades contemporâneas. Isso porque,
conforme  ressalta  Hugo  Nigro  Mazzilli,  “a  sociedade  atual  é  cada  vez  mais  complexa  e
fragmentária, pois os interesses de grupos se contrapõem de forma acentuada (característica da
conflituosidade, em regra presente nas questões que envolvam interesses difusos e coletivos)
(...)”  (MAZZILLI,  2003,  p.  45)(Destacou-se).  Porém,  ainda  que  se  reconheça  esse  traço  de
conflituosidade  na  definição  do  interesse  público,  compartilha-se  com  MAZZILLI  o
entendimento de que a saída não está em rejeitar o conceito de interesse público, mas antes
em aprofundar o estudo dos sentidos, alcances e limites dessa noção. 
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Note-se que esses valores devem guiar todas as relações jurídicas, inclusive as de

cunho econômico.

Ao lado dessas diretrizes gerais, a Constituição mostra-se especialmente

preocupada  com  a  garantia  de  um  desenvolvimento  equilibrado  da  ordem

econômica. Ao apontar o  dever ser da economia, o art. 170 da CF/88 expressa

que  o  adequado  exercício  dos  interesses  econômicos  privados  é  pertinente  à

tutela  de  bens  jurídicos  coletivos  ou  supraindividuais.  A  esse  respeito,  é

elucidativa a lição de Leonardo Sica3:

Está  assentado  na  doutrina  que  a  Constituição  de  1988  é  uma
constituição dirigente, enunciando uma série de diretrizes e fins visando a
implementação de uma ordem econômica definida. A leitura do art. 170
deixa esta afirmação evidente: A ordem econômica, fundada na valorização
do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos
existência  digna,  conforme os  ditames  da justiça  social,  observados  os
seguintes princípios, seguindo-se os diversos princípios. Fica claro que a
Carta  Magna  (LGL\1988\3)  indica  como  devem ser  as  relações
econômicas. É uma declaração de princípios que, nas palavras do emérito
constitucionalista  José  Afonso  da  Silva,  "tem  o  sentido  de  orientar  a
intervenção do Estado na economia, a fim de fazer valer os valores sociais
do trabalho que, ao lado da iniciativa privada, constituem o fundamento
não  só  da  ordem econômica,  mas  da  própria  República  Federativa  do
Brasil".  Logo,  podemos  adiantar  que  a  intervenção  do  Estado  na
economia é admitida quando em defesa dos princípios citados. (…) É
perceptível a altíssima relevância desses valores, que, na essência, visam
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames de justiça social.
Assim, podemos afirmar que as condutas atentatórias a eles revestem-
se de enorme gravidade, causando desarmonia na ordem jurídica e
pública, a exigir pronta e eficaz intervenção do Poder Público, pois,
seria ingênuo e inverossímil crer que o próprio mercado é capaz de
criar mecanismos de proteção aos princípios constitucionais. A lógica
do capitalismo é individualista e a busca do lucro, o fim único dos agentes
atuantes. A justiça social só pode ser preservada pelo Estado (Destacou-

3 SICA,  Leonardo.  Caráter  simbólico  da  intervenção  penal  na  ordem  econômica.  Doutrinas
Essenciais  de  Direito  Penal  Econômico  e  da  Empresa.  v.  1,  p.  585-603,  Jul/2011,
DTR\1998\342, p. 02.
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se).

Conforme ressalta o autor, o mercado, por si só, é incapaz de garantir

que  a  ordem  econômica  se  desenvolva  adequadamente,  pois  sua  lógica  de

funcionamento é míope quanto à repercussão social das relações econômicas. Por

esse  motivo,  o  Estado  é  responsável  pelo  ajustamento  entre  os  interesses

econômicos individuais e coletivos. 

Nesse passo, o Ministério Público exerce papel destacado na tutela da

ordem econômica, devendo zelar para que seu desenvolvimento ocorra de forma

confluente com a principiologia constitucional.

A atual Lei de Recuperação e Falências reconheceu expressamente a

relevância da atuação do Ministério Público nas seguintes hipóteses:

(…) a nova Lei de Falências prevê que as intervenções do Ministério Público
devem  ocorrer  nos  seguintes  momentos:  (I) quando  lhe  é  facultado
impugnar  a  relação  dos  credores,  apontando  a  ausência  de  qualquer
crédito  ou  manifestando-se  contra  a  legitimidade,  importância  ou
classificação de crédito relacionado (art. 8º),  (II) quando lhe é autorizado
pedir a exclusão, outra classificação ou retificação de qualquer crédito, na
hipótese  de  falsidade,  dolo,  simulação,  fraude,  erro  essencial  ou
documentos ignorados na época do julgamento do crédito ou inclusão no
quadro-geral de credores (art. 19),  (III) quando for necessário requerer a
substituição  do  administrador  judicial  ou  dos  membros  do  comitê
nomeados  em  desacordo  com  a  lei  (art.  30,  §  2º), (IV) quando  o  juiz
ordenar  a  intimação  de  decisão  que  deferir  o  processamento  da
recuperação  judicial  (art.  52,  inciso  V),  (V) quando determinada  a  sua
intimação de sentença que decretar a falência (art. 99, inciso XIII),  (VI)
quando lhe for permitida a propositura de ação revocatória no prazo de 3
(três)  anos  contados  da  decretação  da  quebra  (art.  132),  (VII) quando
determinada a sua intimação em qualquer modalidade de alienação na
falência (art. 142, § 7º),  (VIII) quando puder apresentar impugnação, em
qualquer  modalidade  de  alienação  do  ativo  (art.  143),  (IX) quando
determinada  a  sua  intimação  para  se  manifestar  sobre  as  contas  do
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administrador judicial (art. 154, § 3º),  (X) quando a lei estabelece como
crime de violação de impedimento a aquisição pelo seu representante de
bens da massa, por si ou por pessoas interpostas (art. 177), (XI) quando,
na  falta  de  oferecimento  de  denúncia  pelo  representante  do  Parquet,
decorrido o prazo previsto no artigo 187, § 1º, facultar a qualquer credor
habilitado ou ao administrador judicial a ação penal privada subsidiária da
pública  (art.  184,  parágrafo  único),  e  (XII) quando  determinada  a  sua
intimação  de  sentença  que  decreta  a  falência  ou  que  conceda  a
recuperação, para que possa, eventualmente, oferecer denúncia por crime
previsto na legislação especial ou requisitar a abertura de inquérito policial
(art. 187)(Destacou-se).4

Referidas  hipóteses  de  intervenção  permanecem  inalteradas  e  são

consideradas conformes à Constituição pela maior parte dos juristas. Assim, o

principal  ponto  de  discussão refere-se  a  saber  se  a  atuação  ministerial  seria

cabível  em  outras  situações  para  além  daquelas  mencionadas  na  Lei  nº

11.101/05.

Em primeiro  lugar,  cumpre  ressaltar  que há  hipóteses  previstas  em

outros  diplomas  normativos  que  podem  ampliar  a  atuação  do  Parquet  nos

processos  de  recuperação  e  falência.  O  autor  Mauro  Rodrigues  Penteado5

exemplifica algumas dessas previsões legais:

Além das atribuições previstas na Lei 11.101/2005, ao Ministério Público
também compete intervir nos processos de falência, por força de normas
contidas no próprio Código de Processo Civil  (arts. 81 a 856),  e em leis
especiais,  tais  como  aquelas  a  seguir  referidas,  exemplificativamente.
Quanto  aos  crimes  contra  o  Sistema  Financeiro  Nacional,  o  art.  28,

4 NETO, Pedro Thomé de A.;  CARVALHO, Andréa Bernardes de.  A intervenção do Ministério
Público no processo falimentar e de recuperação de empresas. B. Cient. ESMPU, Brasília, a. 6 –
n. 24/25, p. 175-191 – jul./dez. 2007, p. 181-182.

5 PENTEADO, Mauro Rodrigues. Art. 4º. In: SOUZA JUNIOR, Francisco Satiro de; PITOMBO,
Antônio Sérgio A. de Moraes (Coord.). Comentários à lei de recuperação de empresas e falência:
Lei n. 11.101/05. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 129.

6 Sem embargo, apenas título de mera atualização, gize-se que o Novo Código de Processo Civil
reúne as disposições atinentes ao Ministério Público no Título V (arts. 177 a 181).
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parágrafo único, da Lei 7.492, de 16 de junho de 1986 determina que deve
o síndico (doravante o administrador judicial) informar o Ministério Público
Federal, enviando-lhe os documentos necessários à comprovação dos fatos
tipificados em seus arts. 12, 13, 14 e 15 (desvio de bens pela instituição
financeira  falida;  apresentação  de  declaração  de  crédito  falsa;
reconhecimento  pelo  falido  como  verdadeiro  crédito  que  não  o  seja;
manifestação falsa do síndico [administrador judicial], no processo). A Lei
10.409,  de  11  de  janeiro  de  2002,  determina  ao  juízo  falimentar  a
intimação  do  Ministério  Público  para  acompanhar  o  feito,  quando  o
devedor  falido  for  empresa  industrial  ou  comercial,  estabelecimento
hospitalar,  de  pesquisa,  de  ensino,  ou  congêneres,  assim  como  de
prestação de serviços médicos e farmacêuticos, que produzirem, venderem,
comprarem,  consumirem,  prescreverem  ou  fornecerem  produtos,
substâncias ou drogas ilícitas, que causem dependência física e psíquica
(art. 6.º, § 3.º, inc. III).

Para além desses casos em que existe atribuição expressa, o Superior

Tribunal de Justiça já exprimiu que a atuação do Ministério Público em outras

ações  que  envolvem  empresa  em  recuperação  ou  em  situação  de  falência  é

facultativa  , sendo     que a nulidade da intervenção ministerial deverá ser declarada

apenas se for comprovada a ocorrência de prejuízo indevido.7 

A facultatividade da atuação deve ser compreendida sob a perspectiva

das  atribuições  constitucionais  do  Ministério  Público,  ou  seja,  este só  deve

intervir se verificar que há, no caso concreto, alguma questão relevante do ponto

de vista do interesse público. 

Além  de  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  já  ter  uniformizado  a

interpretação da Lei nº 11.101/05 no sentido da facultatividade da intervenção, é

importante frisar que, por força do art. 127 da CF/88, a instituição deve intervir

sempre  que  verificar  a  pertinência  ao  interesse  público,  ainda  que  não  haja

7 O Informativo de nº 06, publicado por este CAOP em 2012, comentou mais detidamente o
posicionamento  firmado  pelo  STJ  no  julgamento  do  REsp  nº  1230431.  O  conteúdo  está
disponível  no  seguinte  endereço  eletrônico:
<http://www.civel.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=18>. 
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expressa disposição legal nesse sentido.

As  disposições  legais  são  casos  em  que  o  legislador  pôde  prever  a

repercussão  quanto  ao  interesse  público,  mas  nada  pode  afastar  o  dever

institucional  de  que  o  Ministério  Público  atue  como  guardião  da  ordem

econômica, sempre que o caso concreto assim o exija.

   Vale  pontuar  que há  possibilidade  de  que  algumas  questões

aparentemente  privadas  adquiram  repercussão  pública  quando  envolvam

empresas em recuperação ou falência.

Segundo  comenta  Mauro  Rodrigues  Penteado8,  apesar  de  estarem

consolidadas as diretrizes de manutenção da fonte produtora e zelo pela função

social da empresa (art. 170 da CF/88 e art. 47 da Lei nº 11.101/05), o veto ao

art. 4º da Lei nº 11.101/059 gerou a consequência de questões essenciais serem,

em tese, deixadas ao mero arbítrio dos credores:

(…)  a  nova  Lei  reafirma,  explicita  e  enfatiza  a  função  social  da
atividade empresarial, qualificando-a como fonte produtora que cabe
manter e preservar, em prol do estímulo à atividade econômica, e há
aqui, implícita e indiretamente referido, outro centro de interesses,
da sociedade em geral e da Fazenda Pública, em particular, que dela
recebe tributos – objetivos que, nem sempre, ou raramente, estão na
mira dos credores,  que segundo a lógica do capitalismo procuram,
como razão de eficiência empresarial,  proteger e recuperar os seus
créditos da empresa em crise. Sucede que o Plano de Recuperação, que
deve ser apresentado pelo devedor (art. 53), tem sua apreciação a cargo do
exclusivo alvedrio dos credores, que o aprovam tacitamente (art. 55, c.c.
art. 58), ou sobre ele deliberam em Assembléia-Geral, que poderá aprová-

8 PENTEADO, Mauro Rodrigues. Op cit. p. 74.
9 A redação originária do art. 4º da Lei nº 11.101/05 previa que o Ministério Público deveria

atuar em todos os processos propostos pela massa falida ou contra ela, repetindo, assim, a
disciplina que já constava no anterior Decreto-Lei nº 7.661/45. 
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lo, rejeitá-lo ou modificá-lo (art. 35, inc. I, a), podendo inclusive rejeitar a
desistência do devedor ao pedido de recuperação, mesmo que tenha ele
superado suas dificuldades econômico-financeiras após o deferimento de
seu processamento (art. 35, inc. I, d, c.c. art. 52, § 4.º). (…) A advertência é
antiga, mas a realidade pouco mudou, pois  é da natureza da atividade
empresarial,  especulativa no bom sentido da palavra,  que o credor
persiga seus interesses pessoais, mesmo porque a própria atividade
que exerce tem, ela própria,  função social.  (…) Em face,  porém de
créditos  a  recuperar,  é  natural  esperar  ações  imediatistas  e  até
egoísticas,  como é  próprio  do  regime  capitalista.  Daí  porque  é  de
duvidosa sabedoria o veto integral oposto ao art. 4.º da Lei 11.101,
que resguardava uma ação mais efetiva do Ministério Público em prol
dos interesses da coletividade (v. comentários ao citado art. 4.º, itens
47  e  ss.,  abaixo),  pois  ao  juiz,  nas  recuperações  judicial  e
extrajudicial,  foi  atribuída  função  meramente  sancionadora  da
deliberação dos credores (art.  58),  em princípio (v.  item 5.4,  supra)
(Destacou-se).

Percebe-se,  pois,  que  a  falta  de  interferência  ministerial  em  alguns

aspectos, inclusive em pontos atinentes aos credores, pode resultar em conflitos

com o modelo de ordem econômica projetado na Constituição Federal e com os

objetivos a que se volta a Lei de Recuperação e Falências. 

Assim, a atuação do Parquet pode ser necessária em diversos momentos

com  a  finalidade  de  “orientar  o  Poder  Judiciário  num  sentido

macroeconômico,  fornecendo  ao  juiz  uma  visão  do  processo  alheia  aos

interesses particulares de cada sujeito que participa da demanda.”  (Destacou-

se).10

As próprias razões do veto presidencial corroboram com a possibilidade

de  atuação  além  dos  casos  expressamente  previstos.  O  veto  ao  art.  4º  foi

10 LOPES, Bráulio Lisboa. Nova Lei de Falências e Recuperação Judicial de Empresas. Disponível 
em:<http://uj.novaprolink.com.br/doutrina/2232/nova_lei_de_falencias_e_recuperacao_judici
al_de_empresas>. 
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promovido sob o fundamento de que obrigar a intervenção do Parquet em todos os

processos que envolvam a massa falida sobrecarrega a instituição e reduz sua

importância. Ao lado disso, as razões do veto frisaram que:

(...)  é estreme de dúvidas que o representante da instituição poderá
requerer,  quando de sua intimação inicial,  a intimação dos demais
atos do processo, de modo que possa intervir sempre que entender
necessário e cabível.11 A mesma providência poderá ser adotada pelo
parquet nos processos em que a massa falida seja parte.

(…) Ademais, o projeto de lei não afasta as disposições dos arts. 82 e 83 do
Código de Processo Civil, os quais prevêem a possibilidade de o Ministério

11 Nesse  sentido,  já  decidiu  o  MP/SP no  Protocolado  nº  108.075/13,  referente  à  recusa  de
intervenção ministerial na fase deliberativa em processo de recuperação judicial. Eis a ementa:
“1.   Recuperação judicial: recusa de intervenção ministerial na fase deliberativa.  2.   A Lei n.
11.101,  de  09  de  fevereiro  de  2005,  que  regula  a  recuperação  judicial  e  a  falência  do
empresário e da sociedade, prevê a intervenção do Ministério Público em diversos dispositivos
(arts. 8º; 19; 22, § 4º; 30, § 2º; 52, V; 59, § 2º; 99, XIII; 104, VI; 132; 142, § 7º; 143; 154, § 3º
e 187), o que não afasta sua atuação nas demais situações em que haja interesse público, à
luz do comando inserto no art. 127 da Constituição Federal de 1988.  3.   A Procuradoria-
Geral  de Justiça,  por intermédio do Ato n.  070/2005, recomendou aos membros do
Ministério Público, especialmente àqueles que atuam na área de recuperação judicial e
falências,  que  continuem  ou  passem  a  oficiar  nos  autos  dos  pedidos  de  falências,
recuperação  judicial  ou  extrajudicial  e  ações  em  que  sejam  partes  ou  interessadas
empresas em recuperação ou falidas, requerendo vista dos autos e intimação para os
demais  atos  do  processo  ou  procedimento,  manifestando-se  fundamentadamente  em
defesa  do  crédito  e  da  justa  preocupação  com  a  recuperação  de  empresas  em
dificuldades,  e  propondo,  sempre  que  houver  desvirtuamento  da  função  social  da
empresa, medidas que evitem prejuízos à circulação de riquezas, ao crédito popular, ao
pleno emprego e  à  comunidade.  4.   Se  razões  de  ordem pública,  como a  coleta  de
elementos  probatórios  para  a  apuração  de  crimes  falimentares,  ou  mesmo  outros
motivos  relacionados  à  relevância  da  empresa  (cuidados  com  os  créditos  dos
trabalhadores,  tutela  do crédito,  função social  da propriedade dos bens de produção
organizados em empresa) estão a justificar a intervenção do Ministério Público, de rigor
sua  atuação. 5.   Remessa  conhecida  e  provida.”  [Sem grifos  no  original]  Disponível  em:
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Assessoria_Juridica/Civel/Art_28_CPP_Civel/M
P%20108.075-13%20-%20JU%C3%8DZO%20DE%20DIREITO%20DO%201%C2%BA%20OF
%C3%8DCIO%20JUDICIAL%20DE%20ITAPEVA. Em igual sentido, também seguiu a decisão
do  Protocolado  n.º  0072583/14  –  MP/SP,  no  bojo  do  qual  definiu-se  a  necessidade  de
intervenção  em  execução  fiscal  movida  contra  a  massa  falida  (Disponível  em:
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Assessoria_Juridica/Civel/Art_28_CPP_Civel/M
P%2072.583-14%20-%20JUIZ%20DE%20DIREITO%20DO%20SETOR%20DE%20EXECU
%C3%87%C3%95ES%20FISCAIS%20DA%20COMARCA%20DE%20SANTA%20B
%C3%81RBARA%20D%C2%B4OESTE).
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Público intervir em qualquer processo, no qual entenda haver interesse
público, e, neste processo específico, requerer o que entender de direito
(Destacou-se). 

Portanto,  o  art.  4º  foi  vetado  porque  se  observou  que  a  atuação

ministerial  não  tem  propósito  em  todas  as  ações  e  fases  processuais  que

envolvam a empresa em recuperação ou massa falida, mas que a instituição pode

e deve intervir nas ocasiões em que verifique repercussão atinente ao interesse

público.  Nessa  toada,  também leciona  Maria  da  Penha  Nobre  Mauro12,  Juíza

Titular da 5ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro:

Dessarte, o entendimento a professar-se, o posicionamento a firmar-se,
diante desse cristalino quadro, é o de que, efetivamente, sob a égide da Lei
nº  11.101,  e  diversamente da época da antiga Lei  de Falências,  não é
obrigatória, como regra, a intervenção do Ministério Público em todos os
atos  do  processamento  da  recuperação  judicial,  e  mesmo  da  falência,
salvo  naquelas  hipóteses  especificadas  no  texto  legal.  Nada  obstante,
poderá  o  Parquet  atuar  sempre  que  sua  participação  se  fizer
necessária em virtude da existência de interesse público evidente,
cumprindo-lhe demonstrá-lo perante o juiz natural da causa.
(…)  O que a Lei  nº 11.101 não acolheu foi a regra da  intervenção
obrigatória do Ministério Público em todos os atos do processamento da
Recuperação  Judicial em especial. Mas, previu  hipóteses, altamente
razoáveis, em que essa intervenção se faz necessária, aí sim, sob pena de
nulidade.
 (…) Já no âmbito de falência, o processamento se mostra complexo, com
atuação mais constante do Parquet, o que se explica pela predominância
do interesse público nessa parte da Lei  11.101 e pelas previsões de
condutas criminais na área falimentar. Importa ter sempre em mente que
a forte atuação dos credores no processamento da recuperação, seja  per
se, seja via Comitê, faz o interesse privado ser proeminente na fase pré-
falimentar.
(…)  É vero que o  Ministério Público  pode atuar, tanto no
processamento da  falência como no da recuperação judicial,
independente de disposição  requisitiva da legislação especial. Como
instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbida da
defesa da ordem jurídica, do  regime  democrático, dos  interesses
sociais, encontra legitimação na  legislação  infraconstitucional,

12 MAURO, Maria da Penha Nobre.  O Ministério Público e a Recuperação Judicial.  Uma visão
diante  do  regime  da  Lei  n.º  11.101,  de  09/02/2005.  p.  Disponível  em:
<http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/3543964/participacao-mp-processo.pdf>.
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artigos 82 e 83 do CPC de 1973, correspondendo hoje aos artigos 178
e 179 do Novo CPC.
Entretanto, para ser admitida essa intervenção sem o respaldo da
Lei  nº  11.101 é  imprescindível  que  demonstre  nos  autos,  cabal  e
objetivamente, perante o juiz  do  processo, a existência do interesse
público invocado, da  violação  ou  descumprimento da lei ou de
conduta delituosa, não  bastando a  simples  alegação  da  natureza
falencial  da  ação,  consoante  já  decidiu o STJ,  convindo esclarecer,
quanto ao ponto, que a  expressão “nas demais causas em  que há
interesse público  evidenciado pela natureza da lide  ou qualidade das
partes”, encontradiça na 2ª parte do inciso III do artigo 82 do CPC de
1973, não foi repetida na redação do dispositivo  correspondente do CPC
de 2015, o artigo 178, inciso III (Destacou-se).

Para identificar  a  presença de questão socialmente relevante,  alguns

dos elementos que o  Parquet poderia examinar,  sob o prisma do art.  170 da

CF/88, seriam: a) se há indícios de ocorrência de crimes econômicos ou abuso do

poder econômico; b) se foram devidamente observadas as normas que regulam as

relações de trabalho;  c) se há ameaça ao meio ambiente13;  d) se o feito envolve

direitos  do  consumidor14;  e  e) se  há  pequena  empresa  em  situação  de

13 “A  atividade  econômica  não  pode  ser  exercida  em  desarmonia  com  os  princípios
destinados  a  tornar  efetiva  a  proteção  ao  meio  ambiente.  A  incolumidade  do  meio
ambiente não pode ser comprometida por interesses empresariais nem ficar dependente de
motivações de índole meramente econômica, ainda mais se se tiver presente que a atividade
econômica,  considerada  a  disciplina  constitucional  que  a  rege,  está  subordinada,  dentre
outros princípios gerais, àquele que privilegia a ‘defesa do meio ambiente’ (CF, art. 170, VI),
que traduz conceito amplo e abrangente das noções de meio ambiente natural, de meio
ambiente  cultural,  de  meio  ambiente  artificial  (espaço  urbano)  e  de  meio  ambiente
laboral.  Doutrina. Os instrumentos jurídicos de caráter legal e de natureza constitucional
objetivam  viabilizar  a  tutela  efetiva  do  meio  ambiente,  para  que  não  se  alterem  as
propriedades  e  os  atributos  que  lhe  são  inerentes,  o  que  provocaria  inaceitável
comprometimento da saúde, segurança, cultura, trabalho e bem-estar da população, além de
causar graves danos ecológicos ao patrimônio ambiental, considerado este em seu aspecto
físico ou natural.” (STF, ADI 3.540-MC, rel. min. Celso de Mello, julgamento em 1º-9-2005,
Plenário, DJ de 3-2-2006.)(Destacou-se).

14  "O princípio da defesa do consumidor se aplica a todo o capítulo constitucional da atividade
econômica.  Afastam-se as normas especiais do Código Brasileiro da Aeronáutica e da
Convenção de Varsóvia quando implicarem retrocesso social ou vilipêndio aos direitos
assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor." (STF,  RE351.750, rel. p/ o ac. Min.
Ayres  Britto,  julgamento  em  17-3-2009,  Primeira  Turma,DJEde  25-9-2009).  Vide:  RE
575.803-AgR, rel. min.  Cezar Peluso, julgamento em 1º-12-2009, Segunda Turma,  DJE  de
18-12-2009. (Destacou-se).
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vulnerabilidade15.

Ainda, na perspectiva de José da Silva Pacheco16, o Ministério Público

deve atuar de maneira sensível aos objetivos de:  “a) ensejar a manutenção da

fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores,

promovendo,  desse  modo,  a  preservação  da  empresa,  sua  função  social  e  o

estímulo à atividade econômica; ou b) preservar e otimizar a utilização produtiva

dos bens, ativos e recursos produtivos, inclusive os intangíveis da empresa”.

No processo de recuperação ou falência, o autor Mario Moraes Marques

Junior17,  membro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, entende

pertinente a atuação ministerial nos seguintes momentos:

Assim,  será  obrigatoriamente  intimado o  órgão do  Ministério  Público  a
intervir,  seja  através  de  manifestações  (pareceres  e  promoções),  seja
através  da  presença  ao  ato,  nos  seguintes  momentos  processuais,
enumerados por ordem crescente de artigos da nova lei falimentar:

1) nas impugnações de crédito, devendo ser intimado para se manifestar
após  o  devedor,  o  Comitê  e  o  administrador  judicial  (art.12,  caput  e
parágrafo único).

15 “Contribuição social patronal. Isenção concedida às microempresas e empresas de pequeno
porte. Simples Nacional (‘Supersimples’). LC 123/2006, art. 13, § 3º. (...) O fomento da micro e
da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam
com menos  recursos  para  fazer  frente  à  concorrência.  Por  tal  motivo,  a  literalidade  da
complexa legislação tributária deve ceder à interpretação mais adequada e harmônica
com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas de menor
porte. Risco à autonomia sindical afastado, na medida em que o benefício em exame poderá
tanto  elevar  o  número  de  empresas  a  patamar  superior  ao  da  faixa  de  isenção  quanto
fomentar a atividade econômica e o consumo para as empresas de médio ou de grande porte,
ao  incentivar  a  regularização  de  empreendimentos.”  (STF,  ADI  4.033,  rel.  min.  Joaquim
Barbosa, julgamento em 15-9-2010, Plenário, DJE de 7-2-2011.)(Destacou-se).

16 PACHECO,  José  da  Silva.  Da  atuação  do  Ministério  Público  no  processo  de  falência  e
recuperação  judicial.  p.  05.  Disponível
em:<www.rkladvocacia.com/arquivos/artigos/art_srt_arquivo20081124174117.pdf >.

17 MARQUES JUNIOR, Mario Moraes.  O Ministério Público na nova lei de falências. Disponível
em:<http://www.amperj.org.br/artigos/view.asp?ID=86> 
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2) antes da homologação da relação dos credores constante do edital do
art.  7º,  parágrafo 2º como quadro geral  de credores,  possibilitando um
controle  prévio  do  passivo  da  massa  falida  ou  da  sociedade  em
recuperação  judicial  (art.  14),  justificando-se  a  intervenção,  ademais,
porque  pode  o  Ministério  Público,  até  o  encerramento  da  recuperação
judicial ou da falência, pedir a exclusão, reclassificação ou retificação de
qualquer crédito (art. 19), o que demonstra a necessidade de sua atividade
fiscal ab initio.

3) para comparecer à audiência especial designada pelo juízo falimentar,
quando for intimado a prestar declarações qualquer credor, o devedor ou
seus administradores (art. 22, parágrafo 2º), sob pena de nulidade do ato,
sendo certo que o Ministério Público também pode tomar a iniciativa de
pleitear a oitiva em juízo de qualquer das pessoas elencadas no art. 22,
inciso I, alínea “d”, para prestar informações sobre fatos de interesse da
falência.

4)  quando  o  administrador  judicial,  na  falência,  pleitear  autorização
judicial  para  transigir  sobre  obrigações  e  direitos  da  massa  falida  e
conceder abatimento de dívidas, devendo o órgão do Ministério Público se
manifestar sobre o pedido, após ouvido o Comitê e o devedor e previamente
à decisão (art. 22, parágrafo 3º).

5) quando convocada assembléia-geral de credores, para que o Promotor
de Massas Falidas avalie quanto à necessidade de sua presença, sendo
recomendável  o  seu  comparecimento,  especialmente  em  falências  de
grande porte,  para  observar  o  cumprimento  das  disposições  legais  que
regem  o  ato,  especialmente  as  relativas  ao  quorum  de  instalação  e
deliberação  (art.  36  e  seguintes),  bem  como  quanto  à  dinâmica  das
votações.

6) antes da decisão que defere o processamento da recuperação judicial
(art. 52, caput), abrindo-se oportunidade de o Ministério Público examinar
o preenchimento de todos os requisitos legais para o processamento do
pedido, bem como toda a documentação que deve instruí-lo. Embora deva
ser  intimado também da decisão que deferir  o  processamento  (art.  52,
inciso V), a atividade ministerial não pode ser exercida apenas a posteriori,
tendo em vista os efeitos graves advindos do processamento, especialmente
a suspensão das ações e execuções individuais contra o devedor (inciso III
do art. 52), estando evidenciado o interesse público na manifestação prévia
do órgão ministerial.

7)  antes da decretação da falência,  se rejeitado o plano de recuperação
judicial apresentado pelo devedor, pela assembléia-geral de credores (art.
56, parágrafo 4º), ocasião em que o Ministério Público deverá, na tutela
dos interesses indisponíveis de que é guardião, verificar se a rejeição do
plano obedeceu, em sua votação, às regras da lei falimentar, bem como se
não é abusiva ou arbitrária.

8)  antes  da  concessão  da  recuperação  judicial,  ocasião  em  que  será
verificado pelo Ministério Público o cumprimento dos requisitos legais, bem
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como o cumprimento do disposto no art. 57 (apresentação das certidões
negativas de débitos tributários pelo devedor), e a efetiva inexistência de
objeções de credores ao plano de recuperação (art. 55), sendo certo que se
o Ministério Público é legitimado a recorrer da decisão de concessão (como
de resto, aliás, de qualquer decisão neste processo), nos termos do art. 59,
parágrafo  2º,  é  curial  que  se  manifeste  previamente,  podendo  exigir  o
cumprimento  de  qualquer  requisito  ou  apresentação  de  documento
faltante.

9)  antes  da  sentença  que  julgar  encerrado  o  processo  de  recuperação
judicial,  para que verifique se foram cumpridas todas as obrigações do
devedor, previstas no plano (art. 63, caput).

10) antes de ser decidido quanto à destituição do administrador prevista
no art. 64, parágrafo único, vez que tal decisão, inclusive, pode se dar em
razão da prática de ilícito falimentar, o que exige o pleno conhecimento
pelo órgão do  Parquet  quanto à conduta do administrador, para fins de
propositura da ação penal.

11) antes de ser autorizada a alienação de bens ou direitos integrantes do
ativo do devedor, após manifestação do Comitê (art. 66), vez que cabe ao
Ministério Público velar pela preservação do ativo e pelo fiel cumprimento
do plano de recuperação.

12)  antes  da  decisão  que  concede  a  recuperação  judicial  a  uma
microempresa ou a empresa de pequeno porte (art 72, caput), com base no
plano  especial  de  recuperação  (art.  71),  possibilitando  que  o  órgão  do
Ministério Público verifique se a sociedade efetivamente se enquadra no
conceito legal de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos
da legislação e,  portanto, sujeita à disciplina especial  mais benéfica da
nova lei.

13) antes da decisão que convolar a recuperação judicial em falência, nas
hipóteses do art. 73, velando pela legitimidade e legalidade da decretação.

14) antes de ser decidido pedido de restituição, após oitiva do falido, do
Comitê, dos credores e do administrador judicial (art. 87, parágrafo 1°),
devendo o órgão ministerial se manifestar fundamentadamente quanto ao
pleito,  recorrendo  da  decisão,  se  necessário.  Intervirá,  ademais,  em
eventual embargos de terceiro (art. 93).

15)  antes  da  sentença  que  decretar  a  falência  requerida  pelo  próprio
devedor (autofalência), por credor ou qualquer outro legitimado, devendo
ser  intimado  após  o  prazo  da  contestação  ou  após  o  ajuizamento  do
pedido, em caso de autofalência. Sobreleva, neste momento, o interesse
público,  sendo  a  ocasião  em  que  o  interesse  meramente  privado  do
requerente  da  quebra  ou  mesmo  do  próprio  devedor  (no  caso  de
autofalência)  deve  ser  contraposto  ao  interesse  social.  É  nesta
oportunidade  que avulta  a  necessidade  de  intervenção  do Promotor  de
Massas Falidas, que deverá aquilatar e sopesar os interesses envolvidos,
para  que  cumpra  o  processo  falimentar  o  seu  objetivo  maior  de
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saneamento do mercado, de preservação do crédito e das instituições, bem
como da tutela da economia como um todo, velando pela rápida solução da
controvérsia  e  evitando  a  procrastinação  do  feito  e  a  situação  de
indefinição  jurídica  do  estado  falimentar  da  sociedade.  Não  pode,  por
evidente,  se  limitar  a  atuação  do  Ministério  Público  a  um  controle
posterior, depois de já decretada a quebra, como poderia se supor, a teor
do  art.  99,  inciso  XIII,  que  prevê  a  obrigatoriedade  da  intimação  do
Ministério Público, a ser ordenada na própria sentença de quebra. É ainda
neste momento que se abre oportunidade ao Ministério Público, levando
em consideração a função social da empresa e os princípios que norteiam
a  sua  preservação,  de  avaliar  a  necessidade  de  exclusão  do  mercado
daquela unidade produtiva, geradora de empregos, renda e arrecadação de
tributos,  bem como  as  conseqüências  da  sua  insolvência  no  mercado,
inclusive  em relação a outras  sociedades,  já  sendo possível,  por  vezes,
vislumbrar-se a ocorrência,  nesta fase,  de diversas condutas tipificadas
como crimes falimentares, o que torna inquestionável a necessidade da
sua intervenção.

16)  para acompanhar,  se julgar necessário,  a  arrecadação dos bens da
sociedade falida, a cargo do administrador judicial (art. 110, caput). Como
na  lei  revogada,  a  participação  direta  no  ato  é  facultativa,  mas  é
indispensável  a  ciência  do  órgão  ministerial,  que  pode  julgar  relevante
acompanhar a diligência, especialmente em certas circunstâncias, como,
por exemplo, a existência de substâncias tóxicas ou controladas, dentre as
possivelmente encontradas (falência de drogaria ou indústria farmacêutica)
ou quando tenha receio ou suspeita da ocorrência de desvio de bens.

17) antes da concessão de autorização a credores para adquirir bens da
massa falida arrecadados, após a oitiva do Comitê (art. 111).

18) para se manifestar sobre a celebração de contrato referente aos bens
da massa falida (art. 114) pelo administrador judicial, após a autorização
do Comitê, cumprindo verificar se efetivamente o negócio é vantajoso para
a massa. Frise-se que, a despeito da omissão do texto legal, não basta a
autorização do Comitê,  somente sendo possível  a celebração de negócio
envolvendo bens da massa, após decisão judicial. Do mesmo modo, por
igual razão, deverá se manifestar o Promotor de Massas Falidas quanto ao
cumprimento de contrato bilateral (art. 117) ou unilateral (art. 118) pelo
administrador judicial, após manifestação do Comitê.

19) para intervir em todos os atos da ação revocatória, como custos legis
(art. 134), quando não tiver proposto a ação (tem legitimidade, nos termos
do  art.  132).  Vale  lembrar  que  o  Ministério  Público  não  detinha
legitimidade  para  a  propositura  de  ação  revocatória,  pela  lei  revogada,
sendo nova a atribuição prevista pelo art. 132 da Lei 11.101/2005.

20) para opinar sobre a modalidade de realização do ativo da massa falida,
após a oitiva do administrador judicial e do Comitê (art. 142,  caput, art.
144 e 145, parágrafo 3°). Insta acentuar que a lei prevê, no parágrafo 7° do
art. 142, que “o Ministério Público será intimado pessoalmente, sob pena
de nulidade”. Este dispositivo revela-se bastante lacônico, pois não indica
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o  objetivo  da  intimação,  se  para  a  presença  ao  ato  de  alienação  ou
simplesmente  para  se  manifestar  sobre  a  modalidade  mais  apropriada.
Ademais, encerra expressão supérflua, vez que toda intimação a órgão do
Ministério Público é obrigatoriamente pessoal,  com vista dos autos, nos
termos do art. 41, inciso IV da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público
(Lei  8.625/93).  A  interpretação  da  norma  legal  em  comento  mais
consentânea com a atividade fiscalizadora do Promotor de Massas Falidas
é a de que ele deverá ser intimado para opinar sobre a modalidade de
alienação e também para o ato, devendo estar presente ao leilão ou pregão
(art. 142, incisos I e III) e ao ato de abertura dos envelopes pelo Juiz, no
caso  de  alienação  por  propostas  (art.  142,  parágrafo  4°),  velando  pela
obediência às regras estatuídas pelo art. 142, parágrafo 6° e para que não
sejam alienados os bens da massa por preço vil.

21) após a apresentação do relatório final da falência pelo administrador
judicial (art. 156) e antes do seu encerramento por sentença, bem como
em caso de ser requerida a declaração de extinção das obrigações pelo
falido (art. 159), para se manifestar previamente à decisão.

22) para opinar sobre o pedido de homologação do plano de recuperação
extrajudicial, bem como sobre eventual impugnação apresentada (art. 164,
parágrafos  4°  e  5°).  O  fundamento  da  intervenção  ministerial,  nesta
hipótese, é o mesmo justificador da atuação nos processos de falência e
recuperação  judicial,  considerando  a  necessária  tutela  de  interesses
indisponíveis e o interesse público primário que sobressai de igual modo.
Frise-se que, por uma interpretação sistemática da própria lei, chega-se à
conclusão de que a intervenção do Ministério Público é obrigatória não
somente  para  atuar  como  custos  legis,  mas  também  para  que  possa
constatar e reprimir a prática de crimes falimentares. Com efeito, nos tipos
penais previstos pelos artigos 168, 171, 172, 175 e 178, estão descritas
condutas incriminadoras praticadas antes ou depois da homologação da
recuperação extrajudicial, sendo indispensável, portanto, a intervenção do
Ministério  Público  durante  o  processamento  do pedido  homologatório18,
propiciando-se  ao  titular  da  ação  penal  a  colheita  dos  elementos
necessários à propositura de ação penal.

Além  das  hipóteses  de  intervenção  mencionadas,  como  já  ressaltado,
deverá ser intimado o Ministério Público a se manifestar sobre qualquer
questão incidente surgida no curso de processo de falência, recuperação

18 O STJ já se manifestou a respeito da legitimidade do Ministério  Público para recorrer  da
decisão que homologa o plano de recuperação. A relatora Min. Nancy Andrighi pronunciou que
“embora se vislumbre, inicialmente, que os efeitos pretendidos por uma impugnação ao valor
de  crédito  sejam de caráter  privado,  subjaz  a  esse  o  interesse  público  na viabilização da
recuperação da empresa que, em tese, poderia ser ameaçado pelo não julgamento prévio da
impugnação ou pela não atribuição do caráter de prejudicialidade à impugnação. Assim, tanto
por  estar  escudado  no  art.  8º  da  LRE,  que  prevê  a  possibilidade  do  Ministério  Público
impugnar o valor do crédito, do qual se infere sua igual legitimidade para recorrer, quanto pelo
óbvio interesse público que o legitima como custos legis, é irretocável o acórdão recorrido em
relação à questão” (STJ, REsp 1.157.846-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 02/12/2010). 
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judicial  ou  extrajudicial,  sempre  opinando  após  os  interessados  e
previamente à decisão judicial, possibilitando-se o pleno exercício da sua
atividade fiscalizadora, não estando adstrita a atuação ministerial àquelas
situações mencionadas na lei expressamente.

Vale lembrar, ainda, em reforço a esta ordem de idéias, que a própria lei,
ao conceder ao Ministério Público legitimidade para a propositura de ação
revocatória  (art.  132),  com  o  objetivo  de  coibir  a  prática  de  atos
fraudulentos  e  prejudiciais  aos  credores  da  sociedade  falida  ou  em
recuperação judicial, induz à obrigatoriedade da intervenção do Ministério
Público  em  todas  as  fases  processuais,  a  fim  de  que  possa  ter
conhecimento de qualquer ato atentatório à lei e aos interesses da massa
falida, sujeitos à declaração de ineficácia, elencados nos incisos do art.
129, bem como da prática de qualquer conduta com intenção de prejudicar
credores, nos termos do art. 130 da nova lei.

Ainda, as mesmas diretrizes que justificam a intervenção nos autos de

recuperação  e  falência  em  casos  que  não  há  obrigatoriedade  fixada  em  lei

também devem conduzir as demais ações em que a recuperanda ou massa falida

figurem como parte.  Por exemplo,  a atuação ministerial  pode ser cogitada em

incidente de habilitação de crédito no qual se visualizem indícios de fraude ou de

erro  grosseiro  no  cálculo  de  juros  e  correção  monetária  que  aumente

indevidamente  o  valor  do  crédito  a  ser  habilitado.  Também  se  compreende

justificada a intervenção nas ações contra a massa falida em que se demande

quantia  vultosa,  capaz  de  causar  grande  impacto  no  quadro  de  credores  da

execução concursal.

Nessa senda, cumpre ao d. Promotor de Justiça avaliar junto ao caso

concreto se a questão discutida em Juízo tem o potencial de gerar repercussões

relevantes no processo de recuperação e falência, e também mensurar o relevo da

função  social  exercida  pela  empresa  recuperanda  ou  massa  falida  diante  do

contexto sócio-econômico da região em que se situa. 

Por derradeiro, destaca-se que a intervenção ministerial também pode
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ser fundamentada com base na Recomendação nº 34/2016 do Conselho Nacional

do Ministério Público, que dispõe sobre a atuação do Ministério Público como

órgão  interveniente  no  processo  civil.  O  referido  ato  normativo  prevê  que  “a

identificação do interesse público no processo é juízo exclusivo do membro do

Ministério Público, sendo necessária a remessa e indevida a renúncia de vista dos

autos”  (cf. art. 2º) e exemplifica em seu art. 5º que, além dos casos que contam

com previsão legal específica, também se visualiza relevância social nas “ações

que visem à prática de ato simulado ou à obtenção de fim proibido por lei” (inciso

I) e em casos que envolvam direito econômico (inciso VII).19

 

3. Considerações finais

Diante da tessitura apresentada sobre  a intervenção do Ministério

Público  nos  autos  dos  pedidos  de  falências,  recuperação  judicial  ou

extrajudicial  e  ações  em que  sejam partes  ou  interessadas  empresas  em

recuperação  ou  em  situação  de  falência,  nos  casos  em  que  não  haja

correspondente  hipótese  legal  de  intervenção  obrigatória, condensa-se  o

entendimento adotado pela  Coordenação deste  Centro de  Apoio,  preservada a

independência funcional dos membros da Instituição, no sentido de que:

i) Para  além  das  hipóteses  de  intervenção  obrigatória  contidas  na

legislação  especial,  os  membros  com  atribuição  na  seara  de  falências  e

19 No âmbito do Ministério Público do Estado do Paraná foi instituído Grupo de Trabalho para

definição das propostas para disciplinar, por ato interno, a matéria da intervenção cível, à luz da
Recomendação nº 34/2016 do CNMP. Embora ainda não tenha sido expedido o ato normativo
interno,  é  possível  que o  membro se  valha da Recomendação nº 34/16 para fundamentar  a
intervenção.  Frise-se que esta não é norma de caráter  cogente; portanto,  na análise do caso
concreto  o  Promotor  de  Justiça  pode  alcançar  uma  conclusão  diferente  daquilo  que  a
Recomendação, em termos abstratos, destaca como socialmente relevante. 
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recuperação de  empresas  devem continuar  ou  passar  a  oficiar  nos  autos  em

questão, requerendo vista dos autos e intimação para os demais atos do processo

ou  procedimento,  sempre  manifestando-se  de  forma  fundamentada,

independente da conclusão pela intervenção ou não;

ii) Não se tratando de hipótese de intervenção obrigatória, é facultada e

oportuna a atuação ministerial em situações excepcionais, em que se constate o

risco para a ordem pública, aos interesses sociais e aos individuais indisponíveis

(art.  127,  caput,  da  CF),  requerendo  o  que  entender  necessário  em  prol  do

interesse público20;

iii) Se  inexistir  previsão  legal  de  intervenção  obrigatória  e  não  se

vislumbrar expressão de interesse público que reclamem a intervenção do MP,

entende-se que esta é desnecessária.

Este  Centro de  Apoio  espera incrementar,  com o presente estudo,  a

solidez da atuação ministerial  na área do Direito Privado, reforçando a nossa

disponibilidade  para  o  esclarecimento  de  possíveis  dúvidas  e  recebimento  de

sugestões para a exploração de outros temas.

Curitiba, 14 de fevereiro de 2017.

20 Conforme bem exemplificado no Protocolado MP/SP nº 108.075/13: “Equivale a dizer-se: se
razões de ordem pública, como a coleta de elementos probatórios para a apuração de crimes
falimentares, ou mesmo outros motivos relacionados à relevância da empresa (cuidados com
os créditos dos trabalhadores, tutela do crédito, função social da propriedade dos bens de
produção organizados em empresa) justificar a intervenção do Ministério Público, de rigor sua
atuação”.  Disponível  em:
<http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Assessoria_Juridica/Civel/Art_28_CPP_Civel/
MP%20108.075-13%20-%20JU%C3%8DZO%20DE%20DIREITO%20DO%201%C2%BA%20OF
%C3%8DCIO%20JUDICIAL%20DE%20ITAPEVA>.
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