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Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense
ao Senhor José Antonio Dias Toffoli.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO  GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso  XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

       

Art. 1° Fica concedido o Título de Cidadão Mato-grossense ao Senhor José Antonio Dias Toffoli.

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Nascido em Marília, município do Estado de São Paulo, em 15 de novembro de 1967, filho de Luiz Toffoli e
Sebastiana Seixas Dias Toffoli.

Atual ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal, tendo sido advogado-geral da União durante o
Governo Lula e ministro e presidente do Tribunal Superior Eleitoral.

Bacharel em direito pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco da Universidade de São Paulo -
USP (1986-1990), durante o período de faculdade, foi diretor do Centro Acadêmico XI de Agosto.

Ingressou na advocacia em 1991, tendo sido consultor jurídico na Central Única dos Trabalhadores de 1993
a 1994, assessor parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo em 1994 e assessor
jurídico da liderança do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados de 1995 a 2000. Atuou como
advogado em três campanhas presidenciais de Luiz Inácio Lula da Silva, nas eleições de 1998, 2002 e 2006.
Foi subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência da República de 2003 a 2005.

De 1996 a 2002, foi professor de Direito Constitucional e Direito de Família na Faculdade de Direito do 
Centro de Ensino Unificado de Brasília (UNICEUB).

Foi chefe de gabinete da Secretaria de Implementação das Subprefeituras do Município de São Paulo em
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2001, durante a gestão da prefeita Marta Suplicy. De março de 2001 a dezembro de 2002, atuou na
advocacia privada como sócio do Escritório Toffoli & Telesca Advogados Associados S/C.

De janeiro de 2003 a julho de 2005, exerceu o cargo de subchefe da área de Assuntos Jurídicos da Casa
Civil da Presidência da República, durante a gestão do ministro da Casa Civil José Dirceu. Após a saída de
Dirceu do ministério, Toffoli foi exonerado, a pedido, pela ministra Dilma Rousseff.

Retornando à advocacia privada, foi sócio do Escritório Toffoli & Rangel Advogados, de agosto de 2005 a
fevereiro de 2007. No mês seguinte, foi nomeado por Lula para o cargo de advogado-geral da União, função
que exerceu até outubro de 2009.

Em 2007, foi indicado pelo então presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para o cargo de
advogado-geral da União, permanecendo neste até 2009, quando tornou-se ministro do Supremo Tribunal
Federal em 23 de outubro de 2009, também por indicação de Lula. Foi ministro efetivo do Tribunal Superior
Eleitoral, em vaga destinada a membro do STF, de 29 de maio de 2012 a 12 de maio de 2016, tendo
presidido a corte eleitoral no biênio 2014-2016, além de presidir a comissão de juristas responsável pela
elaboração do anteprojeto do novo Código Eleitoral brasileiro

Em 13 de setembro de 2018, foi empossado como presidente do Supremo Tribunal Federal, sendo o ministro
mais jovem a assumir essa função, aos 50 anos.

Serviu como presidente da República entre os dias 23 e 25 de setembro de 2018, tendo sido o sétimo
presidente do STF a assumir interinamente a chefia do Poder Executivo, e nessa função sancionou a Lei nº
13.718, de 24 de setembro de 2018, que torna crime atos de importunação sexual.

Por estas considerações, por todos os relevantes serviços prestados a sociedade brasileira e do Estado de
Mato Grosso, proponho a concessão do Título de Cidadão Mato-grossense ao Senhor José Antonio Dias
Toffoli, que indiscutivelmente merece todas as honras e respeito.

Para tanto, apresento o Projeto de Resolução e peço apoio dos nobres pares pela sua acolhida e merecida
aprovação.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 26 de Junho de 2019

 

Eduardo Botelho
Deputado Estadual
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