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PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO PATRIMÔNIO
PÚBLICO E SOCIAL

PORTARIA

Portaria PJPP-CAP n. 400/2021
SEI n. 29.0001.0099789.2021-65
Representantes: ISA PENNA (Deputada Estadual), MÔNICA DA BANCADA ATIVISTA
(Deputada Estadual e ÉRICA MALUNGUINHO (Deputada Estadual)
Representados: FERNANDO CURY - Deputado Estadual
Objeto: notícia de que o Deputado Estadual Fernando Cury estaria descumprindo a Resolução
ALESP nº 926/2021, publicada em 08/04/2021, que decretou a suspensão temporária do
exercício de seu mandato pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, em razão de denúncia de
importunação sexual contra a também Deputada Isa Penna

 

 

Considerando as disposições do Ato Normativo n. 484-CPJ, de 06 de outubro de
2006, e do Aviso n. 5/06, da E. Corregedoria Geral do Ministério Público de São Paulo.

Considerando a representação apresentada pelas Deputadas Estaduais ISA PENNA,
MÔNICA DA BANCADA ATIVISTA e ÉRICA MALUNGUINHO, relativa à denúncia apresentada
em face do Deputado Estadual FERNANDO CURY por quebra de decoro, em razão da prática
de importunação sexual contra a primeira representante.

Considerando que, em razão dos fatos noticiados, a Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo – ALESP aprovou, em data de 8/4/2021, a Resolução nº 926 de 2021, que
decretou “a perda temporária do exercício do mandato do Deputado Fernando Cury, pelo prazo
de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do artigo 16, inciso II, e § 2º, da Constituição do
Estado, combinado com os artigos 7º, inciso iii, 10 e 12 do Código de Ética e Decoro Parlamentar
desta Assembleia Legislativa (Resolução nº 766,  de 16 de dezembro de 1994)”

Considerando a informação apresentada pelas representantes no sentido de que a
decisão de perda ou suspensão temporária do mandato possui eficácia imediata e ainda está em
vigor, muito embora haja notícia de que o Deputado Estadual FERNANDO CURY estaria atuando
como se ainda estivesse em pleno exercício do mandato.

Considerando que consta da representação, notícia de que no dia 10 de maio de
2021, “o senhor Fernando Cury publicou na rede social Instagram sequência de reuniões
públicas que vem fazendo em uma iniciativa que denomina 

‘Caravana 2021’”
(https://www.facebook.com/joseaparecidodepaula.paula.31/posts/5021317876356)”, com visita a
diversos Municípios.

Considerando que, supostamente, o representado estaria realizando    atividades
virtuais com lideranças locais, bem como anunciando a entrega de recursos para obras de
infraestrutura e serviços de recape.

Considerando, ainda, que do reclamo consta que outros perfis públicos nas redes
sociais, de aliados políticos de FERNANDO CURY, também estão divulgando informações de
que representando ainda está atuando como estivesse em pleno exercício do cargo, como
exemplo uma efetivada pelo Prefeito de São Manuel - SP, Sr. Ricardo Salaro, que em publicação
realizada em 7/5/2021 apresentou FERNANDO CURY como Deputado Estadual em exercício
(https://www.facebook.com/prefeitoricardosalaro/posts/2980889188797878).

Considerando que, com a representação, foram juntados print screen que possuem
aptidão a demonstrar indícios das irregularidades noticiadas, bem como lastrear a instauração de
inquérito civil para devida apuração dos fatos por este Parquet.

Considerando que a inobservância da Resolução nº 926 de 2021 (aprovada em
8/4/2021 por unanimidade pelos Deputados e Deputadas presentes na Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo) por parte do Deputado Estadual FERNANDO CURY, configura, pelo
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menos em tese, ato de improbidade administrativa que viola princípios basilares da
Administração Pública, notadamente aqueles relativos à moralidade e legalidade.

Considerando o artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988, que prescreve
que “a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência”.

Considerando que a atribuição para a instauração do presente inquérito civil é desta
Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital.

Considerando que cabe ao Ministério Público a função institucional de defesa do
patrimônio público e social e da probidade administrativa (art. 129, III, da Constituição Federal;
art. 25, IV, b, da Lei Federal n. 8.625/93; art. 103, VIII, da Lei Complementar Estadual n. 734/93 e
disposições da Lei Federal n. 8.429/92).

Determino sejam os presentes autos autuados como INQUÉRITO CIVIL, com as
seguintes diligências iniciais:

1 - Junte-se cópia da publicação da instauração do presente inquérito civil no Diário
Oficial do Estado de São Paulo;

2 - Junte-se pesquisa da Secretaria da Promotoria de Justiça sobre a existência de
inquéritos civis ou procedimentos preparatórios instaurados com objeto semelhante ao acima
referido.

3 – Comuniquem-se as representantes acerca da acerca da instauração do presente
inquérito civil, encaminhando-lhes cópia da presente portaria.

4 - Expeça-se ofício ao Presidente da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, via Procuradoria Geral de Justiça, solicitando, no prazo de 20 (vinte) dias úteis,
informações sobre:

A) a eficácia imediata ou não da decisão que determinou a perda ou suspensão
temporária por 180 (cento e oitenta) dias do mandato do Deputado Estadual FERNANDO CURY.

B) a extensão e implicações do afastamento do cargo de Deputado Estadual, inclusive
sobre a possibilidade de utilização das redes sociais para veiculação de suposta propaganda
política.

C) informações sobre eventuais medidas legislativas tomadas em face do Deputado
Estadual FERNANDO CURY, considerando os fatos narrados pelas representantes.

Remeta-se cópia destes autos.
5 – Encaminhe-se cópia destes autos à Douta Procuradoria-Geral de Justiça, para as

providências criminais consideradas cabíveis.
6 - Retifique-se a capa do presente feito para que conste como inquérito civil.
7 – Juntem-se informações sobre os endereços do Deputado estadual afastado

FERNANDO CURY.
8 – Após o cumprimento das diligências iniciais, aguarde-se pelo prazo de 45 dias e

façam-se os autos conclusos novamente.
Registre-se, autue-se e comunique-se.
São Paulo, 28 de maio de 2021.
 
SILVIO ANTONIO MARQUES
          Promotor de Justiça

Documento assinado eletronicamente por Silvio Antonio Marques, Promotor de Justiça, em
03/06/2021, às 18:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida neste site, informando o código verificador 2955353
e o código CRC CF714F44.
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