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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
RESOLUÇÃO Nº 369/2004-PGJ, DE 19 DE AGOSTO DE 2004 

 (PROTOCOLADO CAO CÍVEL Nº 32/2001) (PT Nº 81.936/2004) 
 

Nova denominação dada ao ATO NORMATIVO pelos arts. 1º e 4º da Resolução nº 1.177/2019-PGJ/CGMP/CSMP/CPJ, 
de 11/11/2019 
 Cria, no âmbito do Gabinete do Procurador-

Geral de Justiça, comissão de estudos do 
Projeto de Lei Complementar nº 71/2003 que 
regula a recuperação judicial, a extrajudicial e 
a falência de devedores de pessoas físicas e 
jurídicas que exerçam atividade econômica 
regida pelas leis comerciais, e dá outras 
providências 
 

 

CONSIDERANDO a apresentação, pelo Poder Executivo, do Projeto de Lei nº 4376, de 1993, 

que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência de devedores de pessoas físicas 

e jurídicas que exerçam atividade econômica regida pelas leis comerciais, e dá outras 

providências, o qual, votado e aprovado pelo Plenário da Câmara dos Deputados, na forma 

da Subemenda Substitutiva de Plenário (PLC nº 71/2003), foi, posteriormente aprovado pelo 

Senado Federal, em revisão, na forma de substitutivo ao Projeto originário daquela Casa e 

encaminhado novamente à Câmara dos Deputados, onde atualmente se encontra; 

 

CONSIDERANDO a manifesta relevância da matéria objeto do referido projeto de lei; 

 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público em todas as ações de falência e 

concordata, além daquelas propostas pela falida ou contra esta, atuar como fiscal da lei, na 

forma do art. 210, Lei de Falências - Dec. Lei nº 7661/45 e art. 82, CPC, e como autor, tanto 

na área penal falimentar (art. 129, inciso I, CF e art. 109, Dec. Lei 7661/45), como na esfera 

civil (art. 129, inciso III, CF); 

 

CONSIDERANDO que a proposta original já era marcada por certa timidez no tocante à 

efetiva intervenção do Ministério Público, e que o atual projeto de lei complementar, na forma 

em que se apresenta, restringe ainda mais a intervenção do Ministério Público, praticamente 

excluindo sua concreta participação na formação da prova do processo falimentar e de 

recuperação judicial, bem como seus incidentes; 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del7661.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del7661.htm
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CONSIDERANDO, finalmente, a necessidade de aprimoramento do projeto, com a adoção 

de uma definição de maior amplitude e clareza da atuação do Ministério Público nos 

procedimentos de recuperação judicial e falência; 

 

RESOLVE EDITAR A SEGUINTE RESOLUÇÃO: 

 

Art. 1º. Fica criada, no âmbito do Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, comissão de 

estudos do Projeto de Lei Complementar nº 71/2003, aprovado pelo Senado Federal, em 

revisão, na forma de substitutivo ao Projeto de Lei nº 4376/93, apresentado pela Câmara, que 

regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência de devedores de pessoas físicas e 

jurídicas que exerçam atividade econômica regida pelas leis comerciais, e dá outras 

providências. 

§ 1º. A comissão será presidida pelo Sr. Procurador-Geral de Justiça, coordenada pelo 

Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis, de 

Acidentes do Trabalho, do Idoso e da Pessoa Portadora de Deficiências, e composta por 

membros do Ministério Público especialmente designados pelo Procurador-Geral de Justiça, 

sem prejuízo de suas atribuições normais. 

§ 2º. A participação na comissão não importará no pagamento de qualquer gratificação, sendo 

considerada serviço de alta relevância. 

 

Art. 2º. Caberá à comissão, após amplo debate com todos os segmentos do Ministério 

Público, apresentar ao Procurador-Geral de Justiça sugestões de alteração do Projeto de Lei 

Complementar nº 71/2003 (Senado Federal), acompanhadas das respectivas justificativas, 

para análise e ulterior encaminhamento à Câmara dos Deputados. 

 

Art. 3º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Publicado em: Diário Oficial, Poder Executivo, Seção I, São Paulo, v. 114, n. 158, p. 27, 20 de agosto de 2004. 
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