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A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA 

 ATUAL LEI DE FALÊNCIAS.  

INTRODUÇÃO 

Com a edição da Lei nº 11.101 de 09 de fevereiro de 2005, fez substituir a antiga lei decreto-lei 7.661/45, 

fazendo assim muitas alterações, traçando um novo esboço para os casos de insolvência empresarial. 

Umas das principais alterações é o tema do presente trabalho, sendo exclusão da intervenção do Ministério 

Público no processo falimentar e de recuperação Judicial.  
 

CONCLUSÃO 
 

Na antiga lei de Falências, a atuação do Ministério 

Publico era ampla, estando prevista sua intervenção 

em todas as ações propostas pela massa falida ou 

contra ela, porém caso houvesse a ausência do 

órgão ministerial o processo só se tornava nulo, 

havendo demonstração do prejuízo, requerer o que 

fosse necessário aos interesses da justiça, 

examinando todos os livros, e atos relativos à 

falência, entre outros casos expressos no Decreto-

Lei n. 7.661/1945. 
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Desta forma, fica evidenciada que a participação do 

Ministério Público, era obrigatória em todas as fases 

do processo de falência e recuperação judicial e em 

todas as ações em que a massa falida fosse parte. 

Mas diante do veto do artigo 4º, ficou restrito essa 

atuação. Porém, mesmo que a intervenção do 

Ministério Público não seja obrigatória em ações que 

tenham relação com a falência de empresas, nada 

impede sua atuação, e o processo só será nulo se o 

prejuízo da intervenção for demonstrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a nova lei de Falências, o artigo 4º em que 

constava a intervenção do Ministério Público foi 

vetado com intenção de limitar a atuação do MP. 

Nas palavras de José da Silva Pacheco “o 

Ministério Público intimado da sentença que 

decretar a falência ou do despacho ou decisão que 

deferir o processamento da recuperação judicial, 

poderá atuar, nos processos, sempre que 

necessário e cabível, ou nos processos em que a 

massa falida seja parte ativa ou passiva, quer como 

titular da persecução penal.” 
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