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Concede Título de Cidadão Mato-Grossense ao
Sr.  Luiz  Eduardo  Martins  Jacob,  pelos
relevantes  trabalhos  prestados  ao  Estado  de
Mato Grosso.

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

Art. 1º Concede Título de Cidadão Mato-Grossense ao Sr. Luiz Eduardo Martins Jacob, pelos relevantes
trabalhos prestados ao Estado de Mato Grosso.

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

Luiz Eduardo Martins Jacob, nascido em Fernandópolis, Município de São Paulo, aos 2 de abril de 1956,
filho de Fernando Jacob e Ely Martins Jacob.

Obteve toda a educação formal em colégio público estadual.

Bacharelou-se em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito Riopretense (FADIR) em 1977.

Advogou por cinco anos, vinculado à Seccional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil.

Casou-se com Sandra Valéria Lopes Jacob em Cáceres/MT, no ano de 1986, com quem vive até os dias de
hoje e tem três filhos: Luiz Eduardo, nascido em Cáceres, atualmente Promotor de Justiça; Lucas e Sarah,
nascidos em Cuiabá, advogados.

Em 1983, entrou para os quadros do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, iniciando como Promotor
na Comarca de Mirassol d’Oeste, passando, em seguida, por Cáceres, Rondonópolis, até transferir-se para a
Capital.

Em 1995, por merecimento, foi promovido a Procurador de Justiça. Atuou com destaque na coordenação
geral do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) e do Centro de Apoio Operacional (Caop),
além de ter exercido a presidência da comissão especial de enquadramento dos servidores integrantes dos
Serviços Auxiliares do Ministério Público, ter sido membro, por três vezes, inclusive presidindo-a, da
Comissão de Concurso para provimento de cargos de Promotor de Justiça.

Foi Procurador-Geral de Justiça Adjunto no biênio 2001/2003 e Procurador-Geral de Justiça no biênio
2003/2005.

Luiz Jacob é um humanista: considera as grandes questões sociais a partir da perspectiva essencialmente
humana.

Tanto em sua conduta pessoal quanto no exercício do múnus público, busca compreender o próximo e
entregar a melhor contribuição possível. Daí a sua preocupação com a inclusão social (especialmente com
os mais vulneráveis), um fim, em seu entender, a ser perseguido pelas instituições do Estado.

Também, o interesse pela defesa da probidade administrativa como instrumento garantidor da eficácia da
atuação do Poder Público e concretização dos direitos fundamentais.

Sem falar nas questões ambientais, de valorização do servidor público e da otimização da gestão pública,
que sempre fizeram parte de seu núcleo de preocupações.

Em todos esses temas, permanece aberto à participação de colegas e subordinados, acatando as sugestões
com grande alegria e auxiliando-os no desenvolvimento pessoal e profissional.

Pai orgulhoso e profissional realizado, continua a exercer as suas funções como Procurador de Justiça junto
à Décima Primeira Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, à luz dos
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mesmos valores que marcaram e tornaram distinta a sua carreira.

Por sua contribuição para o desenvolvimento do sistema jurídico do Estado de Mato Grosso, o Sr. Luiz
Eduardo Martins Jacob merece o reconhecimento designado por meio do Título de Cidadão Mato-Grossense
e, portanto, conto com o apoio dos meus nobres pares para a aprovação desta proposição.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 29 de Novembro de 2021

 

Ulysses Moraes
Deputado Estadual
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