
DOE, 15 e 16/11/2003. 
 

RESOLUÇÃO Nº. 010/2003 
 
 

Reafirma a obrigatoriedade dos membros do 
Ministério Público se manifestarem efetivamente nas 
ações de mandado de segurança e dá outras 
providências. 

 
 
O EGRÉGIO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DA BAHIA, em sessão extraordinária realizada no dia 14 de novembro de 
2003, deliberou: 

Considerando que a ação de mandado de segurança constitui uma das 
Garantias Fundamentais postos à disposição do cidadão para a proteção do seu direito 
liquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou agente de pessoa 
jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5º. inciso LXIX, da 
Constituição Federal); 

Considerando que constitui função institucional do Ministério Público 
zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos 
direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias 
à sua garantia (art. 129, inciso II, da Constituição Federal); 

Considerando que a independência funcional não faculta ao membro do 
Ministério Público a definição de suas atribuições, já que se atém à formação pessoal de 
sua livre convicção em face dos elementos fáticos e jurídicos postos à sua análise; 

Considerando a disposição expressa contida no art. 10, da Lei nº. 1.533, 
de 31 de dezembro de 1951, que prevê a oitiva do representante do Ministério Público 
nos processos de mandado de segurança, indistintamente; 

Considerando, finalmente, que a Lei Orgânica Nacional do Ministério 
Público, no seu art. 43, inciso XIV, estabelece como dever funcional dos membros do 
Ministério Público “acatar, no plano administrativo, as decisões dos órgãos da 
Administração Superior do Ministério Público”, dentre os quais se inclui o Colégio de 
Procuradores; 

RESOLVE: 
Art. 1º. Os membros do Ministério Público, que atuam perante os dois 

graus de jurisdição, devem continuar oficiando, indistintamente, em todos os processos 
de Mandado de Segurança que lhes forem encaminhados com vista, indicando os 
fundamentos jurídicos de seus pronunciamentos processuais e meritórios, conforme 
determinarem a sua consciência e a lei. 

 
Art. 2º. Em face do disposto no art. 145, inciso XVII, da Lei Orgânica do 

Ministério Público do Estado da Bahia a omissão do representante do Parquet no 
cumprimento do disposto no art. 10, da Lei nº. 1.533/51, poderá implicar em infração 
disciplinar, nos termos de seu art. 148, inciso VI, devendo a sua notícia ser 
encaminhada à Corregedoria-Geral do Ministério Público. 

 
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, novembro, 14, 2003. 

 
ACHILES DE JESUS SIQUARA FILHO 



Procurador-Geral de Justiça 
 


