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Discurso de Posse de Doutora Tereza
Cristina Maldonado Katurchi Exner
como Corregedora-Geral do MPSP
“Ser a primeira mulher a ocupar o cargo de
Corregedora-Geral do Ministério Público de
São Paulo muito me honra. Há um simbolismo
nessa conquista que não é só minha, mas de
todas as colegas Promotoras e Procuradoras de
Justiça que com seu histórico de luta e trabalho
iluminaram e iluminam os caminhos de tantas
glórias e conquistas institucionais, como aliás foi
aqui muito bem lembrado pela doutora Ana Maria
Napolitano Godoy.
Cresci num ambiente familiar onde homens
e mulheres sempre caminharam lado a lado e
compartilharam trabalho e decisões. Daí porque,
nunca duvidei de que o lugar da mulher era onde
ela quisesse estar. Percebi, contudo, com o passar
do tempo, que essa perspectiva era de poucas.
Quando ingressei no Ministério Público, em 1987,
dos 63 aprovados, apenas 09 eram mulheres.
Éramos ainda minoria. Aos poucos fomos
avançando. Mas, há ainda um longo caminho a ser
percorrido.
[...]
E qual contribuição podemos dar para o
avanço no desenho de uma sociedade mais
justa, mais pacífica e mais igualitária? Somos
dotados do importante instrumental que é o
profundo conhecimento das leis, da doutrina,
da jurisprudência, do qual nos valemos para a
realização do bem maior: a Justiça.
Contudo, além disso, precisamos solidificar a
vivência integral desses saberes por meio da
prática. Isso vai muito além da capacidade para
debater ou do manejo das leis. Necessário o
exercício da empatia, da tolerância, da sobriedade
de nossas ações, do respeito entre todos nós. A
erudição e os nossos dotes intelectuais não podem
se tornar obstáculos, mas sim uma grandiosa
ferramenta para a inclusão, para a luta em prol
dos interesses de todos e, sobretudo, dos menos
favorecidos.
E um ingrediente essencial nessa luta é o processo
contínuo de educação a que devemos todos
nos submeter. A educação começa em casa, se
complementa nas escolas e nas universidades
através do livre pensar e se aprimora através
dos meios de comunicação e da vivência em
comunidade.
E aqui me permito uma menção à Bertha Lutz,
bióloga paulista e uma das líderes do movimento

sufragista que garantiu o voto das mulheres
em 1932. Em carta endereçada à Revista da
Semana, edição de 28 de dezembro de 1918,
portanto há cem anos, afirmava: “... uma das
maiores forças de emancipação e de progresso
está no nosso poder: a educação da mulher e do
homem. Dela, para que seja intelectualmente
igual e para que sua vontade se discipline. Dele,
para que se acostume a pensar que a mulher não
é um brinquedo para o distrair; para que, olhando
sua esposa, suas irmãs e lembrando-se de sua
mãe, compreenda e se compenetre da dignidade
da mulher” (“Cartas Brasileiras, org. Sérgio
Rodrigues, 1ª. ed, SP, Companhia das Letras, pág.
80).
[...]
Conclamo, pois, todos os homens e mulheres
do Ministério Público, a trabalharmos juntos,
sempre compromissados com os direitos
fundamentais de todas as gerações, dado
ser nosso dever institucional promover e
salvaguardar as liberdades e direitos previstos
constitucionalmente.
E é com essa disposição de luta, de trabalho
e de comprometimento com a causa pública,
tendo como parceiros o excepcional colega, dr.
Motauri Ciochetti de Souza, e toda a competente
equipe de Assessoria, bem como os demais
órgãos da Administração Superior, que assumo a
Corregedoria Geral do Ministério Público de São
Paulo.
Como já frisei anteriormente, incumbe à
Corregedoria a relevante missão de orientar
e fiscalizar o trabalho dos membros da nossa
Instituição, aferindo critérios de qualidade,
tempestividade e também resolutividade. Vale
dizer, para além das práticas burocráticas, de
todos nós conhecidas, impõe-se a busca por novas
formas de atuação, objetivando maior efetividade
do direito e maior aproximação do trabalho dos
membros do Ministério Público à realidade social.
O nosso legado é composto pelo que produzimos.
E que possamos cada um trabalhar de forma
a nos orgulharmos de nossa obra. Mas não no
sentido de amor-próprio exagerado ou da soberba,
de todo incompatíveis com a defesa das causas
públicas, mas sim no sentido maior da satisfação
em trabalhar participando ativa e eficazmente na
realização da Justiça.

[...]
Somos agentes políticos de transformação,
o que implica responsabilidade política no
sentido de “resultados” que devem guardar
estreita conexão com as principais demandas
da comunidade. Atentem que as demandas não
devem ser nossas simplesmente. Somos, isto sim,
o instrumento viabilizador de anseios tidos como
relevantes e necessários pelo meio social junto
ao qual trabalhamos e a quem sempre devemos
representar em todas nossas áreas de atuação.
Por isso precisamos de Promotores(as),
Procuradores(as) de Justiça corajosos,
entusiasmados pelos desafios, com paixão
pelo trabalho, não só para alcançar a glória ou
a estabilidade, mas sobretudo pela satisfação
de inovar e promover mudanças importantes
e significativas na vida das pessoas. E para
tanto contem com o apoio da Corregedoria.
Estaremos sempre juntos para servir a sociedade e,
sobremaneira, a população paulista.
E finalizo citando parte de uma mensagem que
recebi ontem de meu pai,que aos 92 anos,
não pôde aqui se fazer presente, mas de longe
acompanha este momento. “A vida, minha filha,
só vale a pena ser vivida pelos desafios que nos
apresenta e que devem ser superados e vencidos
com dignidade e humildade”.
E assim pretendo seguir.
Muito obrigada.”
Discurso de Posse de Doutora Tereza Cristina
Maldonado Katurchi Exner como CorregedoraGeral do Ministério Público do Estado de São
Paulo

assista à íntegra do
discurso de posse
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“É certamente uma alegria, satisfação e honra
poder parabenizar, na data de hoje, nossa
Nobre Colega, dra. Tereza Cristina Maldonado
Katurchi Exner ao cargo de Corregedora Geral
do Ministerio Público do Estado de SP para o
biênio 2019/2020, lembrando ser a primeira
mulher a ocupar, no Estado, esse honroso cargo de
vigilância dos pares.
[...]
Convém lembrar que, quando ingressei no Parquet
estadual, em outubro de 1979, as condições da
mulher, na Instituição, ainda tinham sofrido
pouca mudança, em face do conservadorismo das
Instituições Jurídicas.
Então, no início dos anos 1980, havia apenas
12 mulheres entre Procuradoras e Promotoras
de justiça, sendo que e a 1ª P.J. da Instituição,
Dra. Zuleika Sucupira Kenwhorth, já estava
aposentada.
E, como entramos 6 mulheres nesse ano de 1979,
- houve verdadeiro escândalo – elevamos, do dia
para a noite, o número da participação feminina
de 12 para 18 e, isso, assustou os colegas mais
antigos e contrários à entrada das mulheres na
Instituição, fazendo com que nos corredores
se ouvisse: ‘logo isso vai parecer o Centro do
Professorado Paulista’.
[...]
Só no ano 2009 nós, as mulheres, pudemos abortar
o uso do Tailler e a meia calça e finalmente usar
calça comprida. Os homens também aderiram ao
paletó com Jeans e os novos hábitos passaram a
ser aceitos internamente e externamente.
E, só agora, próximo de 2015, nossos caminhos se
cruzaram, o meu, na qualidade de 1ª decana das
mulheres – é bom salientar - e o da homenageada
e, nossa convivência semanal, no âmbito do
Colendo Órgão Especial, resultou, certamente,
numa amizade que sinto ser recíproca.
E, nesses 2 anos de convívio semanal pude
observar que a Nobre Colega, era pessoa direta,
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Discurso de Doutora Ana Maria
Napolitano de Godoy

decidida, espontânea e divertida – qualidades
confirmadas por outros colegas e funcionários que
com ela conviveram mais diretamente. Portanto,
qualidades pessoais e técnicas a tornaram
merecedora do cargo que hoje assume. E, mais
uma observação, apurei e testemunhei que nunca
defendeu tese visando merecimento, mas sim,
consciente de que o direito que defendia não lhe
pertencia.
Esse também foi o ensinamento que meu pai –
Dr. Arthur de Mello Godoy também Promotor
de Justiça me deixou e que espero ter cumprido
nestes 40 anos que integro esta nobre Instituição.
Assim, rogo a Deus, que seu caminho seja
brilhante à frente da ilustrada Corregedoria Geral
e que a ponderação e a paciência lhe sejam diárias
para que com olhos abertos possa ver a verdadeira
verdade, em cada caso que enfrentar.
Sucesso, sucesso, sucesso... para que seu êxito
represente nosso êxito das mulheres do Ministério
Público Paulista.
É o que lhe desejo de coração.”
Trechos do discurso de Doutora Ana Maria
Napolitano de Godoy, membro nato do Órgão
Especial do Colégio de Procuradores de Justiça.

Posse como Corregedora-Geral
do MPSP
Em 16 de janeiro de 2019, representando
uma “legião de mulheres que engrandecem o
Ministério Público”, a Procuradora de Justiça
Doutora Tereza Cristina Maldonado Katurchi
Exner tomou posse como a primeira mulher a
chegar ao cargo de corregedor-geral na história
do Ministério Público de São Paulo. O vicecorregedor-geral, Doutor Motauri Ciocchetti
de Souza, também empossado na mesma data,
disse que ele e Tereza veem a Corregedoria como
“algo que tem estar em permanente evolução”,
reconhecendo a relevância do trabalho de todos os
corregedores que antecederam a gestão.
“A vida, minha filha, só vale a pena ser vivida
pelos desafios que nos apresenta e que precisam
ser vencidos com dignidade e humildade”. Esta
frase, que recebeu como mensagem do seu pai,
marcou o encerramento do discurso de posse.

Eleição e posse como Presidente
do CNCGMPEU
A Doutora Tereza Cristina Maldonado Katurchi
Exner foi eleita, no dia 05 de dezembro de
2019, Presidente do Conselho Nacional dos
Corregedores-Gerais do Ministério Público dos
Estados e da União na reunião do CNCGMPEU
realizada em Florianópolis.
A posse foi celebrada no dia 13 de maio de 2020.
Em razão das medidas de distanciamento social
por causa da pandemia, o evento foi realizado
virtualmente, com transmissão aberta ao público
pelo YouTube no endereço https://bit.ly/cncgmpeu
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Atividades realizadas pela
Corregedoria-Geral
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Projeto Corregedoria Cidadã
A Corregedoria-Geral do Ministério Público do
Estado de São Paulo, atenta às necessidades da
sociedade paulista e aos anseios institucionais no
cenário nacional, na busca de novos instrumentos
e mecanismos de orientação e fiscalização que
visem estimular e valorizar a atuação resolutiva e
proativa dos Promotores de Justiça, sem prejuízo
da avaliação qualitativa e quantitativa da atuação
judicial e dos procedimentos extrajudiciais,
vem, desde o ano passado, implantando nas
visitas correcionais e de inspeção o instrumento
denominado “Corregedoria Cidadã”, oportunidade
em que são realizadas nas Comarcas encontros
entre o órgão e as respectivas Redes de
Atendimento, envolvendo de modo articulado
os Promotores de Justiça das áreas da Infância
e da Juventude, da Pessoa com Deficiência,
de Proteção aos Idosos, de Saúde Pública, de
Inclusão Social e Criminal.
Deveras, sob primeiro enfoque, coloca-se a
Corregedoria-Geral perante todos os atores das
Redes de Atendimento como parceira do Promotor
de Justiça na busca por soluções e medidas que
demonstrem efetiva resolutividade, trazendo
postura institucional e coesa para a atuação
do órgão do Ministério Público, que deixa de
ser visto sob o enfoque externo como um só –
mas como integrante de um todo, a justificar o
princípio constitucional da unidade; sob segundo
aspecto, a Corregedoria busca estimular e aferir
a atuação resolutiva do Ministério Público e a
sua relevância social, valorizando a atuação dos
membros e servidores do Ministério Público
a partir da escuta, em reunião de rede ou de
fóruns, dos órgãos públicos locais, dos cidadãos
interessados e da sociedade civil organizada,
cooptados pelos Promotores de Justiça da
Comarca visitada.
Nessa senda, nas visitas ordinárias de Correição
ou Inspeção, os órgãos do Ministério Público
correicionados ou inspecionados são estimulados
a apresentar os trabalhos e projetos de atuação
resolutiva desenvolvidos junto à comunidade e a
outras Instituições parceiras, organizando, a partir
de contatos prévios, amplo encontro com a rede de
atendimento da Comarca.

Atividades realizadas pela Corregedoria-Geral

Correição Ordinária na Promotoria de Justiça
de Mogi-Guaçu
Os trabalhos ocorreram entre 22 e 25 de junho de
2020 e foram realizados à distância.
No dia 22 de junho, a corregedora-geral
disponibilizou atendimento às pessoas que
desejassem apresentar, em caráter reservado,
eventuais reclamações quanto à atuação funcional
ou à conduta pública e privada dos membros do
Ministério Público.

Reunião com a Rede Protetiva de Mogi-Guaçu
(Parte do Projeto Corregedoria Cidadã)
Realizada em 23 de junho de 2020.

Correição Ordinária nas Procuradorias de
Justiça
Em 19 de agosto de 2019 ocorreu a abertura
da Correição e os trabalhos foram realizados
até o dia 30. Foram correicionados membros
da Procuradorias de Justiça Civel, Criminal,
de Interesses Difusos e Coletivos, e de Habeas
Corpus e Mandados de Segurança Criminais.
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Correição Ordinária na Promotoria de Justiça
de Guarujá
Também à distância, ocorreu entre 10 a 14 de
agosto de 2020 a Correição na Promotoria de
Justiça de Guarujá.

Reunião com a Rede Protetiva de Aparecida
(Parte do Projeto Corregedoria Cidadã)
Realizada em 23 de setembro de 2020.

Correição Ordinária na Promotoria de Justiça
de Várzea Paulista
A correição foi realizada de 26 a 29 de outubro,
sendo também disponibilizado atendimento aos
interessados em apresentar reclamações contra
membros.

Reunião com a Rede Protetiva de Guarujá
(Parte do Projeto Corregedoria Cidadã)
Realizada em 12 de agosto de 2020.

SIS MP Atendimento ao Cidadão
Em 1º de dezembro de 2020, o Centro de
Tecnologia da Informação e Comunicação
do MPSP – CTIC implantou na
Corregedoria-Geral o sistema SIS MP
Atendimento ao Cidadão, com a finalidade
de otimizar a comunicação entre o órgão
e as pessoas que quiserem manifestar
reclamações contra Promotores ou
Procuradores de Justiça.
12

Atividades realizadas pela Corregedoria-Geral

Grupos de Trabalho
Ao longo do biênio a Corregedora-Geral e sua Assessoria
participaram de grupos de trabalho para realizar estudos
e oferecer propostas relacionadas a temas de interesse
institucional.
A seguir, os grupos e os membros da Corregedoria-Geral que
os integraram.
Revisão e Atualização do Manual de Atuação Funcional dos
Promotores de Justiça do Estado de São Paulo
• Doutor Fausto Junqueira de Paula
• Doutor Fernando Pereira Vianna Neto
• Doutor Marcelo Duarte Daneluzzi
• Doutor Marcos Roberto Funari
Lei de Abuso de Autoridade
• Doutor Fausto Junqueira de Paula
• Doutor Sergio de Passos Simas
Execução da pena de multa
• Doutora Fabiana Sabaine
• Doutor Sergio de Passos Simas
Adequação da normativa interna do Ministério Público do
Estado de São Paulo aos termos da Resolução nº 205/2019CNMP
• Doutor Sergio de Passos Simas
Comitê de Políticas de Gestão de Pessoas do Ministério
Público do Estado de São Paulo
• Doutora Nathalie Kiste Malveiro
Tramitação eletrônica de procedimentos administrativos
investigatórios disciplinada na Resolução nº 1.205-CPJ
• Doutor Marcos Roberto Funari
Tramitação eletrônica de Lei Geral de Proteção de Dados
• Doutora Elaine Maria Clemente Tiritan Muller Caravellas
Enfrentamento das questões jurídicas referentes à pandemia
provocada pelo Coronavírus (COVID-19)
• Doutora Tereza Cristina Maldonado Katurchi Exner
• Doutora Elaine Maria Clemente Tiritan Muller Caravellas
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Reuniões de Trabalho
No início do ano de 2020, foram feitas visitas
pela Corregedora-Geral e pelo vice-CorregedorGeral acompanhados pela Assessoria em sedes das
regionais para debates junto aos Promotores de
Justiça sobre temas relacionados às redes sociais,
Lei de Abuso de Autoridade, Pacote Anticrime,
assim como outras matérias de interesse
institucional.

Reunião de trabalho em Santos, realizada em 21 de janeiro
de 2020

Reunião de trabalho no Vale do Ribeira, realizada em 22
de janeiro de 2020

Reunião de trabalho em Santo André, realizada em16 de
janeiro de 2020

Reunião de trabalho em São José do Rio Preto, realizada
em 24 de janeiro de 2020
14

Reunião de trabalho em Osasco, realizada em 06 de fevereiro
de 2020

Atividades realizadas pela Corregedoria-Geral

Reunião de trabalho em Piracicaba, realizada em 03 de
fevereiro de 2020
Reunião de trabalho na Barra Funda, realizada em 27 de
janeiro de 2020

Reunião de trabalho em Franca, realizada em 11 de
fevereiro de 2020

Reunião de trabalho em Guarulhos, realizada em 17 de
fevereiro de 2020

Reunião de trabalho em Ribeirão Preto, realizada em 13 de
fevereiro de 2020
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Reunião com os aprovados do 93º Concurso de
Ingresso à Carreira do MPSP
O Ciclo de Reuniões com os aprovados no 93º
Concurso de Ingresso à Carreira do MPSP foi
colocado em prática pela ESMP nos meses de
outubro a novembro de 2020. Com cerca de 20
encontros, contando com exposições sobre a
atuação da Corregedoria, Conselho Superior,
Órgão Especial, Ouvidoria, Procuradorias, Centros
de Apoio, Tribunal do Júri, entre outros,
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o Ciclo forneceu uma oportunidade para os futuros
membros do MPSP se aprofundarem na história e
nos detalhes técnicos da vida institucional.
Os aprovados tiveram contato com a Corregedoria
em reunião virtual realizada em 5 de outubro
de 2020, ocasião em que puderam conhecer um
pouco sobre o papel da Corregedoria ao longo do
estágio probatório dos membros e também durante
toda a atuação funcional no Ministério Público.

Manifestações e Ações

Manifestações e Ações

Ao longo do biênio, Doutora Tereza Cristina Maldonado Katurchi Exner participou de diversas
manifestações públicas em apoio à Justiça e aos interesses da sociedade.
Corregedora-Geral
cumprimenta o Ministro Celso
de Mello por sua aposentadoria
e carreira brilhante

“[...] muito honrou o Ministério Público Nacional
e, em especial, o Ministério Público Paulista,
que sempre o terá como ícone de jurista ímpar,
notadamente, pela defesa dos direitos individuais
e da igualdade de todos perante a lei.”

CNCGMPEU repudia ataques
e emite manifestação de apoio
ao STF

“[...] os Corregedores-Gerais de todo o
Ministério Público Nacional vêm se aliar aos
Ínclitos Ministros dessa Ilustre Casa, com o
objetivo de reafirmar sua plena lealdade aos
princípios da República e manifestar seu repúdio
a qualquer forma de autoritarismo ou emprego de meios
violentos para atentar contra as instituições democráticas.”

Nota pública sobre as recentes
manifestações de apoiadores
de medidas antidemocráticas,
como a intervenção militar,
os fechamentos do STF e do
Congresso Nacional

“[...] O CNCGMPEU, ciente da missão conferida
ao Ministério Público brasileiro,especialmente
no difícil período causado pela pandemia do
COVID-19, mantém-se vigilante e articulado
para fazer prevalecer a ordem jurídica e, de igual
forma, espera que a autoridades constituídas comunguem e
ajam com a mesma seriedade no exercício de suas funções.”

Nota técnica do CNCGMPEU
em relação ao Projeto de Lei
nº 5.282/2019, que propõe
alteração de artigo do Código de
Processo Penal

“[...] Ademais, é de duvidosa constitucionalidade
a proposta, tendo em vista que há claro
aviltamento da independência funcional do
membro do Ministério Público quando se impõe a
este a prática de atos ligados a situação sobre a
qual já está suficientemente convencido.”

Corregedoria-Geral apoia a
nota de repúdio e desagravo
emitida pela CONAMP, em
razão de manifestação ofensiva
do Ministro Gilmar Mendes

“[...] A grandeza da função jurisdicional não se
coaduna com postura desse jaez, notadamente
quando se lança ofensa genérica a Instituição de
envergadura constitucional, incumbida da defesa
da ordem jurídica e do estado democrático de
direito, assim como a seus membros. Estarrecedora, ainda, a
forma leviana e preconceituosa com que trata o alcoolismo,
doença reconhecida pela Organização Mundial de Saúde,
problema de saúde pública e que aflige a tantas famílias
brasileiras.”
17

COVID-19

A Corregedoria-Geral emitiu materiais de apoio
sobre o combate à disseminação da COVID-19.
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Redirecionamento de recursos
para combate à pandemia

Em recomendação conjunta publicada no Diário
Oficial de 26 de março de 2020, o procuradorgeral de Justiça e a corregedora-geral do MPSP
orientaram os promotores a requerer ao Poder
Judiciário o redirecionamento da destinação
dos recursos provenientes do cumprimento de
pena de prestação pecuniária, transação penal
e suspensão condicional do processo nas ações
criminais para os fundos de saúde, priorizando a
aquisição de materiais e equipamentos médicohospitalares necessários ao combate da pandemia
da COVID-19.

Disponibilização de material de
apoio para membros

A Corregedoria-Geral disponibilizou em sua
página eletrônica material de apoio para auxiliar
os membros do MPSP na tomada das medidas
emergenciais que se façam necessárias no combate
ao contágio pela COVID-19. O material conta
com legislação, avisos, resoluções, provimentos,
entre outros.

Nota da Corregedoria-Geral
sobre ações do MPSP em
suporte às medidas de combate à
disseminação da covid-19

Em nota, a Corregedoria-Geral, destacou o
expressivo aumento no volume de trabalho
voltado exclusivamente ao combate ao contágio
pela COVID-19. Ressaltou também a expectativa
de liberação de mais de 20 milhões de reais
a serem destinados ao efetivo combate aos
malefícios advindos da pandemia.
Reconheceu o esforço e a dedicação dos membros,
que vêm alcançando resultados significativos que
engrandecem a Instituição e dão conta de sua
importância no âmbito da sociedade civil, tanto
nas metrópoles, com a complexidade de seus
problemas sociais, quanto nas pequenas cidades,
necessitadas de toda a ajuda possível.

Homenagens

Homenagens

Doutora Tereza Cristina Maldonado Katurchi Exner recebeu diversas homenagens por suas conquistas
no biênio.
Comissão da CONAMP lança o projeto “Elas Avante” para homenagear
o trabalho das mulheres durante a pandemia
A Comissão de Mulheres da CONAMP (Associação Nacional dos Membros
do Ministério Público), lançou o projeto “Elas avante”, para homenagear
as procuradoras e promotoras de Justiça que estão na linha de frente da luta
contra a pandemia do novo coronavírus.
Em sua participação no projeto, Doutora Tereza Cristina Maldonado Katurchi
Exner revela: “Nestes tempos de turbulenta travessia por situações inéditas,
e no exercício da função de Corregedora-Geral do Ministério Público de
São Paulo, meu olhar e minhas preocupações centram-se em dois focos:
de um lado, buscar novas soluções para que os trabalhos da Corregedoria
continuem avançando, inclusive as correições e visitas de inspeção; de outro,
colaborar ainda mais com os colegas Promotores e Procuradores de Justiça
no que se mostrar necessário para o fiel exercício de nossas atribuições neste
momento tão difícil para a sofrida população brasileira”.
No Dia Internacional da
Mulher, Doutoras Tereza
Cristina Maldonado Katurchi
Exner e Zuleika Sucupira são
homenageadas pelo TRF-3 e
pela EMAG-3
Em evento ocorrido no dia 9 de
março de 2020 no TRF-3 foram
homenageadas mulheres precursoras no Judiciário
e nas funções essenciais à Justiça, entre elas,
Doutora Tereza Exner, primeira mulher a chefiar a
Corregedoria-Geral no MPSP, e postumamente a
Procuradora de Justiça Doutora Zuleika Sucupira
Kenworthy, primeira mulher a ocupar o cargo no
MPSP, no Brasil e na América Latina. Também
foram agraciadas as Doutoras Ellen Gracie, Eliana
Calmon, Raquel Dodge, entre outras importantes
personalidades femininas.

Webinar com ABMCJ-SP
No dia 19 de agosto de 2020 a Associação Brasileira de Mulheres de
Carreira Jurídica de São Paulo (ABMCJ-SP) entrevistou a Doutora Tereza
Cristina Maldonado Katurchi Exner, que contou sobre sua trajetória pessoal
e profissional e sobre as funções que exerce junto à Corregedoria-Geral.

Outros eventos
Criação do Nuipa
Em solenidade realizada em 8 de fevereiro
de 2019 foram formalizadas quatro unidades
do Nuipa (Núcleo de Incentivo em Práticas
Autocompositivas), estando presentes o
procurador-geral de Justiça, Doutor Gianpaolo
Smanio, o ex-procurador-geral de Justiça Doutor
Cláudio Alvarenga, a Corregedora-Geral, Doutora
Tereza Exner, entre outros. Para Doutora Tereza,
a união entre o passado e o futuro é importante
para a instituição. O Nuipa, em sua visão, enfatiza
uma característica do promotor de Justiça, que é
“aquela autoridade que pode ser procurada pelo
cidadão a qualquer hora”.

Lançamento da cartilha “Trabalho sem
Assédio”
No Dia Internacional da Mulher, 8 de março
de 2019, foi lançada a cartilha “Trabalho sem
Assédio”, cuja elaboração, pelo Subcomitê de
Igualdade de Gênero do Comitê de Gestão de
Pessoas da subprocuradoria, foi coordenada pela
procuradora Doutora Joiese Salles, membro do
Conselho Superior do MPSP e do comitê.
Para a corregedora-geral do MPSP, Doutora
Tereza Exner, o processo de transformação
cultural em busca da igualdade de gênero deve se
basear na educação.
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Outros eventos

4ª Conferência Regional de Promotoras e
Procuradoras de Justiça
Organizada por uma comissão plural e feminina e
com o apoio da Escola Superior do Ministério
Público da União (ESMPU), foi realizada, nos
dias 7 e 8 de junho de 2019, a 4ª Conferência
Regional de Promotoras e Procuradoras dos
Ministérios Públicos Estaduais da Região Sudeste,
em São Paulo-SP.
“O que a gente quer é contribuir, porque eu quero
estar junto. Eu sei que essa caminhada é difícil.
Mais difícil ainda, como se disse ontem, para
as mulheres negras, para as mulheres negras
homossexuais, para os homens negros. Eu sei
que essa estrada é longa, mas eu sou uma pessoa
otimista. Eu sei que é longa, que é dura e que é
difícil, mas não tenho dúvida de que eu quero
muito, com muita alegria, muita disposição,
muito bom humor, estar do lado de vocês nessa
trajetória.”, disse Doutora Tereza Exner, como
participante do evento.

Estudantes da Escola de Liderança para
Meninas visitam a Corregedoria-Geral
No dia 16 de setembro de 2019, o MPSP abriu
as portas para receber 11 estudantes do Projeto
Escola de Liderança para Meninas, bancado
pela ONG Plan Internacional. As meninas,
com idades entre 14 e 19 anos, foram recebidas
pela corregedora-geral do MPSP, Doutora
Tereza Exner, que as convidou a conhecer
as dependências do órgão que faz parte da
administração superior da instituição. Ela ainda
apresentou as estudantes para os integrantes da
Corregedoria e para o vice-corregedor, Doutor
Motauri Ciochetti de Souza.
Acompanharam a visita as promotoras de Justiça e
assessoras da corregedoria Doutoras Karina Keiko
Kamei, Maria Izabel do Amaral Sampaio Castro,
Elaine Caravellas e Nathalie Kiste Malveiro.
Também participaram as Promotoras de Justiça
do Centro de Apoio Operacional Cível e de Tutela
Coletiva (CAO Cível) Doutoras Fabíola Sucasas e
Mirella de Carvalho Bauzys Monteiro.
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Corregedoria-Geral do MPSP recebe o
Corregedor-Geral de Justiça
Em 28 de janeiro de 2020, o Corregedor-Geral
de Justiça, desembargador Doutor Ricardo
Mair Anafe, realizou uma visita de cortesia à
Corregedoria-Geral do MPSP, ocasião em que
foram abordados temas de interesse institucional.
Também esteve presente o desembargador Doutor
Walter Cesar Incontri Exner. Ambos foram
recebidos pela corregedora-geral do MPSP,
Doutora Tereza Exner, e sua equipe de assessores.
MPSP pela Diversidade e Formalização de
Compromisso de Ações Afirmativas
Em 26 de junho de 2020, a Doutora Tereza
Cristina Maldonado Katurchi Exner participou do
evento MPSP pela Diversidade e Formalização
de Compromisso de Ações Afirmativas, ocasião
em que o Procurador-Geral de Justiça assinou
o documento que elenca os dez compromissos
em defesa dos Direitos Humanos da população
LGBTQI+. Para a Corregedora-Geral, é preciso
fazer valer o respeito ao indivíduo. “Hoje estamos
fazendo história”, observou.
121ª Reunião do CNCGMPEU
Nos dias 03 e 04 de dezembro de 2020 ocorreu
a 121ª Reunião do Conselho Nacional de
Corregedores Gerais do Ministério Público dos
Estados e da União, da qual participaram como
expositores: o vice-Corregedor-Geral Dr. Motauri
Ciocchetti de Souza, o Corregedor-Nacional
Dr. Rinaldo Reis Lima, o Subprocurador-Geral
de Justiça Jurídico do Ministério Público de
São Paulo Dr. Wallace Paiva Martins Junior, o
Corregedor Geral do Ministério Público de Santa
Catarina Dr. Ivens José Thives de Carvalho, o
Procurador do Trabalho lotado na Procuradoria
Regional do Trabalho da 15ª Região (Campinas)
Dr. Fábio Massahiro Kosaka.
Foram discutidos assuntos referentes à atuação
qualitativa do membro do Ministério Púbico,
Independência Funcional e Ética Institucional,
Implementação do “MP On-line”, entre outros.

Relatório de Atividades
da Corregedoria-Geral
A Corregedoria-Geral do Ministério Público é o
Órgão da Administração Superior do Ministério
Público encarregado da orientação e fiscalização
das atividades funcionais e da conduta dos
membros do Ministério Público, incumbindo
ao Corregedor-Geral, dentre outras atribuições,
organizar o serviço de estatística das atividades do
Ministério Público, conforme dispõe o inciso XV
do artigo 42 da Lei Orgânica Estadual nº 734/93.
O relatório a seguir traz de forma resumida o
levantamento das atividades desenvolvidas pela
Corregedoria-Geral no biênio de 2019 e 2020*.

*dados atualizados até a data de fechamento do informativo
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CORREIÇÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS

VISITAS DE INSPEÇÃO E CONSTATAÇÃO

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES
Instaurados em 2019 e 2020
Arquivados em 2019 e 2020
Sentenças condenatórias
Sentenças absolutórias

29
27
25
02

SINDICÂNCIAS
Instaurados em 2019 e 2020
Arquivados em 2019 e 2020
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15
11

Relatório de Atividades da Corregedoria-Geral

PEDIDOS DE DISPONIBILIDADE

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

Instaurados em 2019 e 2020
Arquivados em 2019 e 2020

02
02

PEDIDOS DE REMOÇÃO COMPULSÓRIA
Instaurados em 2019 e 2020
Arquivados em 2019 e 2020

01
00

PROCEDIMENTOS DE
ACOMPANHAMENTO
Instaurados em 2019 e 2020
Arquivados em 2019 e 2020

18
09

PROCEDIMENTOS PRELIMINARES /
NOTÍCIAS DE FATO
Instaurados em 2019 e 2020
Arquivados em 2019 e 2020

574
525

RECLAMAÇÕES DISCIPLINARES
Instaurados em 2019 e 2020
Arquivados em 2019 e 2020

255
275

PROTOCOLADOS / PROCEDIMENTOS DE
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Instaurados em 2019 e 2020
Arquivados em 2019 e 2020

27
39

ESTÁGIO PROBATÓRIO DE MEMBROS
Propostas de Vitaliciamento

57

FICHAS DE CONCEITO
Fichas de Conceito de fiscalização
permanente, encaminhadas por
Procuradores de Justiça

2.319

Manifestações em procedimentos de
criação de novos cargos
Manifestações em pedidos de
redivisão de atribuições de cargos de
Promotor de Justiça

Manifestações em procedimentos
administrativos de autorização para
residência de membros fora do
local de lotação
Manifestações em pedidos de
afastamento para frequência a
cursos de especialização, lato e
stricto sensu, e elaboração de teses
de mestrado
Manifestações em pedidos de
autorização para exercício de
atividade de magistério em local
diverso daquele em que o membro
exerce suas funções

16
53
214

62

46

COMUNICAÇÕES E RELATÓRIOS
Relatórios mensais das atividades
de Promotores de Justiça recebidos
Relatórios mensais das atividades
eleitorais recebidos

Relatórios mensais de
Procuradorias de Justiça
recebidos
Relatórios da CNMP nº
20/2007 recebidos
Relatórios da CNMP nº
56/2011 recebidos
Relatórios da CNMP nº
67/2011 recebidos
Relatórios da CNMP nº
71/2011 recebidos

52.281
10.385
68

3.493
972
370
1.838
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EXPEDIENTE
Atendimento telefônico e
presencial

SIS MP Atendimento
ao Cidadão (a partir de
01.12.2020)
Ofícios Recebidos
Ofícios Expedidos
Comunicações eletrônicas
recebidas
Comunicações eletrônicas
expedidas

3.702
38

8.660
11.057
30.077
23.428

OUTRAS ATIVIDADES
Resoluções expedidas

Avisos expedidos
Recomendações expedidas
Editais expedidos
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02
80
02
09

