JORNADA TEMÁTICA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
(Evento on-line com transmissão pelo canal do CNMP no YouTube)
I - JUSTIFICATIVA
A Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, prevê, em seu art. 47, que a
recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise
econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora,
do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a
preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. A
falência, por sua vez, visa preservar e otimizar a utilização produtiva dos bens, ativos e
recursos produtivos, inclusive os intangíveis, da empresa, como previsto no art. 75 da
mesma lei.
O Ministério Público, comprometido com o relevante interesse social que envolve
o tema, e pautado nas suas funções de defensor da ordem jurídica, é instituição
fundamental na atuação de processos desse jaez, o que justificou, dentre outros motivos,
a instituição de Grupo de Trabalho (GT) no âmbito da Unidade Nacional de Capacitação
do Conselho Nacional do Ministério Público por meio da Portaria CNMP-PRESI n° 45 de 24
de fevereiro de 2022.
O objetivo da criação do grupo está justamente no aprimoramento da
atuação do Ministério Público nos casos de recuperação judicial e falência de empresas,
na elaboração de manual de boas práticas, de possível realização de proposta de
aprimoramento legislativo da matéria, e também no mergulho e no aprofundamento dos
mais variados subtemas que permeiam a atividade ministerial sobre o assunto, exigindo
ampla e especializada discussão a comportar a realização de encontros, seminários,
cursos e afins.
Dentro desta perspectiva e na compreensão do papel das Escolas
Institucionais, Fundacionais ou Associativas do Ministério Público, em especial a formal
parceria entre a Unidade Nacional de Capacitação e a Escola Superior do Ministério
Público de São Paulo, cria-se a Jornada temática “Recuperação Judicial e Falência”,
que consiste em uma série de seminários dos subgrupos de estudos do GT, ora
contribuindo para a qualificação dos próprios trabalhos desenvolvidos no CNMP, ora à
qualificação da própria classe, a quem se oferece democraticamente a oportunidade
de iniciar o processo de apropriação do aprendizado em meio às discussões
desenvolvidas pelos integrantes do GT.
Os quatro encontros serão totalmente remotos, emitidos no canal do
Youtube do Conselho Superior do Ministério Público, e a respectiva inscrição se dará pela
Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. A difusão será realizada por ambos os
cooperados.
II – PROGRAMAÇÃO DO 1º ENCONTRO:
Dia e horário: 17 de agosto de 2022 (quarta-feira), das 9h às 12h.

2 - ABERTURA:
Daniel Carnio Costa – Conselheiro. Presidente da Unidade Nacional de Capacitação
do Ministério Público
Paulo Sérgio de Oliveira e Costa – Procurador de Justiça. Diretor do Centro de Estudos
e Aperfeiçoamento Funcional/Escola Superior do Ministério Público do Estado de São
Paulo - CEAF/ESMP.
3 - TEMAS:
A. PRÉ-INSOLVÊNCIA E AUTOFALÊNCIA
Coordenador: Nilton Belli Filho - Promotor de Justiça do Ministério Público do
Estado de São Paulo.
B.

FALÊNCIA: VENDA DE ATIVOS E PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
Coordenador: Marcelo Caetano Vachianno - Promotor de Justiça. Coordenador
do Centro de Apoio à Execução Ambiental do Ministério Público do Estado do
Mato Grosso.

C. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL: FISCALIZAÇÃO DO AJ E PAGAMENTO DE
CREDORES
Coordenador: Leonardo Araújo Marques. Promotor de Justiça do Ministério Público
do Estado do Rio de Janeiro.
D. HABILITAÇÃO DE CRÉDITOS E IMPUGNAÇÕES DE CRÉDITOS EM FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
Coordenador: Ulisses Dias de Carvalho. Procurador do Trabalho do Ministério
Público do Trabalho.
4 - PRÓXIMOS ENCONTROS:
2º ENCONTRO: Data: 14/09/2022 (quarta-feira), das 09h às 12h.
3º ENCONTRO: Data: 19/10/2022 (quarta-feira), das 09h às 12h
4º ENCONTRO: Data: 23/11/2022 (quarta-feira) – das 09h às 12h.
5 - PÚBLICO: Aberto ao público em geral.
6 - INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES:
Evento gratuito, com tradutor de libras e transmissão ao vivo pelo canal do CNMP no
YouTube. A inscrição pode ser feita pelo preenchimento de formulário online,
disponível na página do CEAF/ESMP (www.esmp.mpsp.mp.br), até às 17h do dia
16/08/2022.
A lista de inscritos estará disponível nos sites da ESMP.

O link de acesso ao Canal do CNMP no YouTube e as instruções serão enviados para
o e-mail informado na inscrição.
Haverá emissão de CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO, sendo necessário realizar a
inscrição prévia no evento, participar da transmissão ao vivo e registrar presença. É
preciso alcançar a frequência mínima de 75% do evento para obtê-lo.
O certificado também será concedido aos inscritos que assistirem ao evento no portal
do aluno (na seção “aulas gravadas”) em até 5 (cinco) dias após sua realização,
contados a partir do dia em que foi exibido.
Ele estará disponível a partir
(esmp.overseebrasil.com.br).

do

dia

24/08/2022,

no

portal

do

aluno

III – REALIZAÇÃO
Unidade Nacional de Capacitação do Ministério Público – UNCMP
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional/Escola Superior do Ministério Público
do Estado de São Paulo - CEAF/ESMP.

