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Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense
ao senhor Dirceu dos Santos.

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

JUSTIFICATIVA

Dirceu dos Santos, filho de Ana Maria dos Santos e de Pedro Alexandre dos Santos, nasceu em 04 de julho
de 1959, no município de Ortigueira, estado do Paraná. Formou-se em Direito pela Universidade Estadual de
Londrina - UEL – no ano de 1983, local em que exerceu também a função de auxiliar administrativo.
No ano em que se graduou, mudou-se para o município mato-grossense de Diamantino para exercer a
advocacia, tendo sido conselheiro da Ordem dos Advogados nos anos de 1989 e 1990.
Deixou a advocacia para ingressar na carreira de magistrado estadual pelo Tribunal de Justiça de Mato
Grosso (TJMT), tendo sido nomeado em 23 de abril de 1990. Jurisdicionou nas comarcas de Água Boa,
Nova Xavantina, Alto Araguaia, Rosário Oeste, Nobres, Juína, Diamantino e Cuiabá.
Recebeu Moção de Aplausos por esta casa pela lisura e parcimônia com que conduziu os trabalhos eleitorais
no ano de 1992, bem como diversos votos de elogio e de louvor.
Promovido por merecimento para o cargo de Desembargador, ascendeu em agosto de 2011, presidindo a
Comissão Estadual Judiciária de Adoção (CEJA) e o Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, sendo
atualmente membro da 3ª Câmara de Direito Privado do e na 2ª Turma das Câmara Cíveis Reunidas de
Direito Privado e Seção de Direito Privado.
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Desta forma, este título é conferido, a este cidadão que nos enche de orgulho e satisfação, pois são pessoas
assim que elevam o nome do estado de Mato Grosso quando falamos em trabalho, responsabilidade, justiça,
valores éticos e competência.
Diante do exposto é que requeremos o título ao Desembargador Dirceu dos Santos, que contribui de forma
efetiva para a solidificação e construção do nosso estado.
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