
CORREGEDORIA GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

RECOMENDAÇÃO Nº 05/2012

Dispõe acerca do acompanhamento pelos Promotores  
de Justiça do cumprimento dos Termos de Ajustamento  

de Conduta, bem como quanto a obrigação de 
comunicação do seu cumprimento a Corregedoria- Geral  

de Justiça.

O CORREGEDOR- GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, no uso 

das atribuições legais que lhe confere o artigo 29, IV da Lei Complementar Estadual nº11,  

de 18 de janeiro de 1996 e:

CONSIDERANDO o art. 27 da Lei Complementar Estadual nº 11 de 18 de janeiro de 1996 

que estabelece que a Corregedoria –Geral  do Ministério Público é órgão orientador e 

fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos membros do Ministério Público;

CONSIDERANDO que  o  art.  29,  IV  da  Lei  Complementar  nº  11  de  janeiro  de  1996 

estabelece competir ao Corregedor- Geral do Ministério Público expedir recomendações 

nos limites de sua atribuição, sem caráter vinculativo;

CONSIDERANDO  as disposições dos artigos  6º,  inciso  VII,  e  7º,  inciso  I,  da  Lei

Complementar nº 75/93; os artigos 25, inciso  IV, e 26, inciso I, da Lei nº 8.625/93 e a Lei 

n°7.347/85;

CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007 do Conselho 

Nacional  do  Ministério  Público,  que  disciplina,  no  âmbito  do  Ministério  Público,  a 

instauração e tramitação do inquérito civil.

CONSIDERANDO  que  o  Termo  de  Ajustamento  de  Conduta  é  um  instrumento  legal 

destinado  a  colher  do  causador  de  dano  a  interesses  coletivos  e  difusos,  um Título 

Executivo,  mediante  o  qual  o  responsável  assume o  compromisso de se  adequar  às 

exigências legais, sob pena de sanções fixadas no próprio termo;



CONSIDERANDO a proposta exarada por este Corregedor Geral do Ministério Público do 

Estado da Bahia na sessão do Conselho Superior ocorrida no dia 17 de julho de 2012;

RESOLVE

Recomendar  aos  MEMBROS  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  em  atuação  nas 

PROMOTORIAS DE JUSTIÇAS da Capital e do Interior, que, ao firmarem Compromissos 

de Conduta no bojo de Inquéritos Civis e Procedimentos Preparatórios, acompanhem e 

fiscalizem o Cumprimento  dos Termos de Ajustamento  de Conduta,  prestando contas 

acerca de sua fiscalização à Corregedoria Geral.

Desta  forma,  após a  verificação do  cumprimento  do  Termo de Ajustamento  de 

Conduta, o Promotor(a) de Justiça deverá, com a maior brevidade possível, remeter 
Ofício para a Corregedoria- Geral, informando o cumprimento integral ou não das 
cláusulas firmadas.

O  Corregedor-Geral  ao  receber  os  dados  remetidos,  informará  ao  Conselho 

Superior deste Ministério Público acerca do cumprimento da Recomendação. 

GABINENTE DO CORREGEDOR- GERAL, em 14 de agosto de 2012. 

FRANKLIN OURIVES DIAS DA SILVA
Corregedor- Geral. 


