
 

 

NOTA OFICIAL 

 

O CIDADANIA foi intimado da Sentença do Processo que tramita na 20ª Vara 

Cível de Brasília-DF, tendo como requerente, o Sr. Fernando Henrique Cury, 

Deputado Estadual por São Paulo, atualmente afastado de suas atividades 

parlamentares e partidárias, respondendo por representação ante o 

Conselho de Ética Nacional do Partido, pois foi gravado assediando a colega 

Deputada Estadual Isa Penna durante sessão no pleno da Assembleia 

Legislativa de São Paulo (ALESP) no dia 16/12/2020, conforme decidido em 

julgamento da própria ALESP sobre este fato. 

Na ação judicial movida contra o Cidadania, o Deputado Fernando Cury requereu, 

dentre outros pontos, a declaração de nulidade da representação nº 01/2020 por: 

inexistência de descrição da conduta, ausência de tipificação no Código de Ética; 

nulidade da decisão que determinou o seu afastamento liminar e direito de inquirir 

08 testemunhas por ele arroladas. 

Na Sentença, o Exmº. Juiz de Direito, Carlos Fernando Fecchio dos Santos, julgou 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, DETERMINANDO apenas e tão 

somente a garantia ao direito de produzir prova consistente na inquirição das 

08 testemunhas que arrolou, em ato a ser marcado para oitiva junto ao 

Conselho de Ética Nacional do Cidadania, JULGANDO IMPROCEDENTES OS 

DEMAIS PEDIDOS APRESENTADOS PELO AUTOR. 

O Cidadania igualmente defende a garantia da ampla defesa e do devido processo 

legal, entretanto não houve tempo hábil para análise dos recursos apresentados, 

via seu representante legal, em decorrência que o próprio representado, Deputado 

Fernando Cury, optou por judicializar a questão, trancando qualquer deliberação 

interna corporis. 

Portanto, por esta Nota Oficial, o Cidadania comunica que acatará a decisão 

judicial referente ao Processo nº 0742872-19.2020.8.07.0001, sem afastar o 

seu mais que firme compromisso no combate a agressões e violações às 

mulheres e a seus direitos ocorridos na seara política.  
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