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LEI Nº 5.353, DE 17 DE JUNHO DE 1992. 

 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA 

COORDENADORIA DE DEFESA DOS 

DIREITOS DA CIDADANIA NO MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE ALAGOAS 
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Fica criada no Ministério Público Estadual, a COORDENADORIA DE 

DEFESA DOS DIREITOS DA CIDADANIA, integrada pelas Promotorias Especializadas 

nas áreas da infância e da juventude, no meio ambiente, do consumidor, dos direitos e 

garantias constitucionais, do patrimônio público e cultural e da fiscalização fundacional, e 

pelas Subcoordenadorias Regionais. 

 

Parágrafo único. Para efeito desta Lei, são especificados como Direito da 

Cidadania: 

 

I – direitos da família, da criança, do adolescente, do idoso e das pessoas portadoras 

de deficiência; 

 

II – direitos individuais relativos à vida, à liberdade, à igualdade e à dignidade 

humana; 

 

III – direitos relativos à relação de consumo; 

 

IV – direitos relativos à defesa do meio ambiente, do patrimônio público e do 

patrimônio cultural; 

 

V – direitos assegurados na constituição, em face do respeito por parte dos Poderes 

Públicos e dos serviços de relevância pública. 

 

Art. 2º A Coordenadoria será dirigida por um Procurador de Justiça ou por membro 

do Ministério Público indicado pelo Colégio de Procuradores e designados pelo Procurador-

Geral de Justiça. 

 

Art. 3º São atribuições da Coordenadoria, em âmbito estadual: 

 

I – promover as medidas necessárias a assegurar eficazmente o exercício e o gozo 

dos Direitos da Cidadania, de ofício ou em virtude de representação de qualquer interessado; 
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II – orientar e sugerir medidas de coordenação das atividades das Promotorias de 

Justiça, relacionadas com os Direitos da Cidadania; 

 

III – manter intercâmbios e sugerir a celebração de convênios entre o Ministério 

Público e as entidades públicas ou privadas, dedicadas à defesa dos Direitos da Cidadania, 

visando a troca de informações, de experiências e de cooperação técnica; 

 

IV – sugerir e organizar a promoção periódica de encontros regionais ou locais 

visando orientar e conscientizar os integrantes do ministério público e de outras entidades 

dedicadas à defesa dos Direitos da Cidadania; 

 

V – prestar aos Promotores de Justiça apoio intelectual e material necessário ao 

exercício da defesa dos Direitos da Cidadania; 

 

VI – promover levantamento de prioridade e planejamento das ações do Ministério 

Público, a nível local, regional ou estadual; 

 

Art. 4º Para assegurar a finalidade da coordenadoria, poderão ser criadas em sua 

estrutura, por ato do Procurador-Geral de Justiça: 

 

I – SUBCOORDENADORIAS REGIONAIS; 

 

II – EQUIPES ESPECIALIZADAS; 

 

III – CENTRO DE APOIO OPERACIONAL. 

 

§ 1º As Subcoordenadorias, com as atribuições descritas no art. 4º desta Lei, serão 

integradas pelas Promotorias de justiça da respectiva região e dentre os seus Titulares um será 

designado subcoordenador, com exercício durante um ano, facultada a recondução. 

 

§ 2º As equipes especializadas, como unidade de atuação da coordenadoria, serão 

compostas por: 

 

I – Titulares das Promotorias Especializadas, na qualidade de membros natos; 

 

II – Promotores de Justiça designados pelo Procurador Geral de Justiça; 

 

III – Promotores de Justiça em exercício nas Promotorias Cumulativas, como 

integrante da Equipe cuja atuação se faça necessária em sua base territorial. 

 

§ 3º O Centro de Apoio Operacional terá sua estrutura e atribuições definidas por ato 

do Procurador-Geral de Justiça e será dirigido por um Promotor de Justiça designado.  
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Art. 5º As atribuições e o funcionamento da coordenadoria serão regulamentadas por 

ato do Procurador-Geral de Justiça, nos limites da legislação aplicável. 

 

Art. 6º Os Promotores de Justiça em exercício nas diversas Promotorias deverão 

informar à Coordenadoria as iniciativas promovidas no âmbito da defesa dos Direitos de 

Cidadania e poderão solicitar apoio e a orientação que entenderem necessários. 

 

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO MARECHAL FLORIANO, em Maceió, 17 de junho de 1992, 104º da 

República. 

 

 

GERALDO BULHÕES 

 

 

CARLOS BARROS MÉRO 

 
Este texto não substitui o publicado no DOE do dia 19.06.1992. 
 


