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O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA ESTADO DA BAHIA, no uso de uma 
de suas atribuições previstas no Art. 15, XIII, da Lei Complementar Estadual n. 
11, de 18 de janeiro de 1996; em atenção ao pedido formulado pela Ouvidoria 
desta Instituição e, ademais: 
 
CONSIDERANDO ser função do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito, 
dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública, aos direitos 
assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua 
garantia, conforme art. 129, II, da Carta Magna; 
 
CONSIDERANDO o advento da Lei nº 12.527/2011 - Lei de Acesso à 
Informação, que regulamenta o direito constitucional de acesso à informação, 
pelo qual também deve zelar o Ministério Público no cumprimento dos seus 
misteres; 
 
CONSIDERANDO que o Termo de Ajustamento de Conduta é um dos 
instrumentos de que dispõe o Ministério Público para efetivar as suas funções 
constitucionais, defendendo a ordem jurídica, o regime democrático e os 
interesses sociais e individuais indisponíveis; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de se padronizar os procedimentos de 
atuação das Ouvidorias no âmbito dos Ministérios Públicos Brasileiros, em 
razão da grande quantidade de Termos de Ajuste de Conduta propostos e 
implementados pelos Parquets; 
 
CONSIDERANDO que cabe ao Procurador Geral de Justiça, no exercício de 
suas funções, expedir RECOMENDAÇÕES visando à adoção de providências 
cabíveis, ''ex vi'' do art. 10, XII, da Lei Federal n. 8.625/93 (Lei Orgânica 
Nacional do Ministério Público), e do art. 15, XIII, da Lei Complementar 
Estadual n. 11/96 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado da Bahia),  
 
RESOLVE 
 
Recomendar aos Membros deste Parquet, em atuação nas Promotorias de 
Justiças da Capital e do Interior, que incluam, nos Termos de Ajustamento de 
Conduta, cláusula que obrigue o compromitente a divulgar as formas de 
contato com a Ouvidoria do Ministério Público, para que os usuários possam 
acompanhar o efetivo cumprimento do ajuste celebrado. 
 

Salvador, 24 de setembro de 2013. 
 
 

WELLINGTON CÉSAR LIMA E SILVA 
Procurador-Geral de Justiça 


