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DIRETORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
PORTARIA Nº 103/2022-DG-MP, DE 12 DE AGOSTO DE 2022 

 

Compilado até a Portaria  nº 142-/2022-DG-MP, 
de 30/08/2022. 

Estabelece critérios para o envio de processos, 
via malote, provenientes do edifício-sede e dos 
demais prédios ocupados pelo Ministério Público 
do Estado de São Paulo na Capital, e outros. 

  

O Diretor-Geral do Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 

legais e com fundamento no art. 75, inc. VI, alíneas c e e, da Lei Complementar Estadual nº 734, 

de 26 de novembro de 1993, bem como no art. 8º da Resolução nº 1.470/22-PGJ, com suas 

alterações posteriores, e 

 

Considerando a necessidade de atualizar as normas relacionadas as atividades sobre o 

transporte de malotes de autos de processos entre o edifício-sede e os prédios dos gabinetes 

dos Procuradores de Justiça, situados nas Ruas Rafael de Barros, Manoel da Nóbrega, Treze 

de Maio e Prédios do Tribunal de Justiça, Palácio da Justiça e Fórum João Mendes Júnior, nesta 

capital, objetivando conferir maior eficiência, segurança e qualidade no atendimento aos 

usuários, no interesse da Instituição; 

 

Considerando, ainda, que os veículos oficiais são de uso único e exclusivo da Instituição para 

desempenho de suas atribuições legais e constitucionais, 

 

ESTABELECE: 

 

Art.1º - Incumbe às Secretarias das Procuradorias de Justiça (Criminal, Cível, Habeas Corpus e de 

Interesses Difusos e Coletivos) a responsabilidade pelo envio dos malotes de autos de processos 

ao Setor Pool Riachuelo, da Diretoria de Transportes e Logística, localizado no subsolo do edifício-

sede, possibilitando que sejam encaminhados aos prédios dos gabinetes dos Procuradores de 

Justiça, situados nas Ruas Rafael de Barros, Manoel da Nóbrega e Treze de Maio e outros prédios. 

(Nova redação dada pela Portaria nº 142/2022-DG-MP, de 30/08/2022) 

 

Parágrafo único: A fim de propiciar o transporte dos malotes em tempo hábil, seu 

encaminhamento para o Setor Pool Riachuelo deverá observar a seguinte rotina: (Nova redação dada 

pela Portaria nº 142/2022-DG-MP, de 30/08/2022) 

 

 

https://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/DGMP/142-PRT%202022.pdf
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1993/compilacao-lei.complementar-734-26.11.1993.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1993/compilacao-lei.complementar-734-26.11.1993.html
https://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/resolucoes/1470compilado.pdf
https://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/DGMP/142-PRT%202022.pdf
https://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/DGMP/142-PRT%202022.pdf
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I - os malotes de autos de processos deverão ser entregues diariamente até às 14h30; (Nova 

redação dada pela Portaria nº 142/2022-DG-MP, de 30/08/2022) 

 

II - os malotes destinados aos prédios do Tribunal de Justiça, Palácio da Justiça e Fórum João 

Mendes Júnior, serão entregues no período compreendido entre 9h e 13h, diariamente, se 

houver demanda. (Nova redação dada pela Portaria nº 142/2022-DG-MP, de 30/08/2022) 

 

Art. 2º - O recebimento dos malotes nos edifícios destinatários, deverá ser realizado pelos 

respectivos servidores designados para esse fim, fixando-se o seguinte horário em que o servidor 

Auxiliar de Promotoria III - motorista do Setor Pool Riachuelo fará a entrega: 

 

I- prédio da Rua Rafael de Barros nº 232, das 15h15 às 15h30; 

 

II - prédio da Rua Manoel da Nóbrega nº 242, das 15h30 às 15h45; 

 

III - prédio da Rua Treze de Maio nº 1259, das 15h45 às 16h; 

 

Parágrafo único - A rotina relativa à entrega dos malotes de autos de processos semanais 

permanecerá sem alteração; 

 

Art. 3º - Com o objetivo de otimizar o andamento dos serviços e visando atender aos princípios 

da economicidade e eficiência, os malotes destinados às Unidades localizadas no edifício-sede 

deverão ser entregues, para o transporte de retorno, ao mesmo servidor Auxiliar de Promotoria 

III – motorista, nos locais e horários referidos no artigo anterior. 

 

Art. 4º - O transporte dos Membros do Ministério Público que exercem suas atividades nos 

prédios da Procuradorias (Manoel da Nóbrega, Rafael de Barros e Treze de Maio) até o edifício-

sede (e respectivo retorno) observará o horário compreendido entre 10h e 18h, conforme 

demanda específica de cada linha; 

 

Parágrafo único – Os veículos oficiais destinados ao deslocamento dos Membros da Instituição 

(linha) não transportarão malotes de autos de processos. 

 

Art. 5º - O transporte de malotes de autos de processos será feito, preferencialmente, pelo 

veículo oficial reservado para essa finalidade, sem desvio do itinerário da linha entre os prédios; 

 

https://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/DGMP/142-PRT%202022.pdf
https://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/DGMP/142-PRT%202022.pdf
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Parágrafo único. Excepcionalmente, na hipótese de atendimento à necessidade de remessa de 

autos de processo com urgência, o responsável pela Unidade deverá entrar em contato com o 

Setor Pool Riachuelo, da Diretoria de Transportes e Logística, para melhor cumprimento das 

necessidades institucionais, facultando-se a utilização de outro recurso/veículo para o 

cumprimento da entrega. 

 

Art. 6º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 

em contrário, em especial a Portaria nº 075/2011-DG/MP, de 30 de junho de 2011. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo – Seção I, São Paulo, v.132 (163), Sábado, 13 de Agosto de 2022 p.109. 
 

 

 

 

 

https://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/DGMP/075-PRT%202011.pdf
http://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2022%2fexecutivo+secao+i%2fagosto%2f13%2fpag_0109_7f188c68286b735c34e7dda004912cef.pdf&pagina=109&data=13/08/2022&caderno=Executivo%20I&paginaordenacao=100109

