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DEPOIS DA GESTÃO CONTURBADA 
DE CÁRMEN LÚCIA, DIAS TOFFOLI
ASSUME A PRESIDÊNCIA 
DO STF COM A MISSÃO DE DIMINUIR 
OS CONFLITOS INTERNOS 
E O PROTAGONISMO DO JUDICIÁRIO

Dias Toffoli no 
corredor onde ficam 
os gabinetes dos
ministros do Supremo
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N
um começo de noite de agos-
to, o ministro José Antonio
Dias Toffoli caminhou até o
gabinete do ministro Luiz
Fux para uma conversa rápi-
da e objetiva sobre os rumos

do Supremo Tribunal Federal (STF). No
próximo dia 13, ambos assumirão, respecti-
vamente, as vagas de presidente e vice-presi-
dente do STF, com mandato para os próxi-
mos dois anos. Sob forte ar condicionado,
os dois ministros, embalados em terno, gra-
vata e toga, chegaram a um consenso: temas
polêmicos para julgamento no plenário do
Supremo, só no ano que vem. 

A decisão significa que o tribunal não
vai reavaliar, até dezembro, a constituciona-
lidade das prisões de condenados em se-
gunda instância, jurisprudência firmada pe-
lo STF em 2016. Se o tema for reexaminado,
existe o sério risco de reversão desse enten-
dimento. O principal beneficiário de uma
mudança pode ser o ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva, preso em Curitiba. Indica-
do para a Suprema Corte por Lula, de quem
foi ministro-chefe da Advocacia-Geral da
União (AGU), Toffoli, que, como presidente
do STF, terá o poder de determinar a pauta
de julgamentos do plenário da Corte, vai
frustrar assim os petistas que sonhavam
com a possibilidade de o ex-presidente ser
solto durante a campanha presidencial.

“Depois de tanto problema que o país teve
nos últimos quatro anos, como impeachment
e um monte de investigação de autoridades,
daqui até o fim do ano não será o momento
de pautar questões polêmicas. Vai haver a elei-
ção e depois a transição de governo”, disse
Toffoli a ÉPOCA. Era uma segunda-feira de
agosto e ele estava sentado no sofá de couro
preto de seu gabinete. Trajava calça social
marrom, tênis de couro marrom sem meia e
camisa branca sem gravata, figurino casual
adotado às segundas e sextas-feiras, dias em
que os ministros não têm julgamentos. Toffoli
não descarta, porém, um novo julgamento so-
bre as prisões em segunda instância em 2019.

A decisão de empurrar para o próximo
ano questões cabeludas dá o tom que Toffoli
pretende imprimir a sua gestão à frente da
mais alta Corte do país. Durante a presidên-
cia da ministra Cármen Lúcia, o Supremo
acumulou disputas internas entre os minis-
tros e conflitos com Executivo e Judiciário.
Além da crise política, econômica e social
do país; da morte do relator da Lava Jato,
ministro Teori Zavascki, às vésperas da ho-
mologação da maior delação das investiga-
ções, a dos executivos da Odebrecht; e de
duas denúncias contra o presidente Michel
Temer, o STF passou por um período con-
turbado, disseram quatro ministros ouvidos
por ÉPOCA, por causa da falta de talento,
habilidade, estofo, fairplay da ministra.

NO MUNDO DAS TOGAS

Na presidência do 
STF, Toffoli (ao centro)
fará dobradinha com 
Fux (à esq.), aplicando
o estilo conciliatório que 
o levou a aproximar
Gilmar Mendes
(de costas)
de Lewandowski (à dir.)
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As desavenças ideológicas entre os juriscon-
sultos acabaram descambando para as intrigas
de bastidores e as disputas em caráter pessoal. O
ápice foi o bate-boca em plenário entre os minis-
tros Luís Roberto Barroso e Gilmar Mendes, em
que Barroso disse que Gilmar era uma “mistura
do mal com o atraso, com pitadas de psicopatia”.
Toffoli assume a presidência do STF com o obje-
tivo de, em português castiço, “baixar a bola” do
tribunal — não apenas para diminuir as disputas
internas, mas também para atenuar o protago-
nismo assumido pelo Judiciário nos últimos
anos, em que o Poder acabou avançando sobre
prerrogativas do Executivo e do Legislativo.

“Num país com uma Constituição que fala
de tudo e trata de tudo, temos de ter uma au-
tocontenção. Não cabe a nós querer ser o mo-
tor da sociedade. O motor da sociedade são as
eleições e a representatividade dos eleitos pelo
povo, seja para o Executivo, seja para o Legis-
lativo. Ao Judiciário, cabe resolver os conflitos
que surgem na sociedade, dentro dos parâme-
tros da Constituição e das leis”, disse Toffoli a
ÉPOCA. “O Judiciário não pode ser o supere-
go da sociedade. Ele não pode se achar acima
qualitativamente, tecnicamente ou moralmente
dos outros Poderes, ou da sociedade em geral.”

Antes de tomar posse, Toffoli, nos basti-
dores, começou a operar para inaugurar

a era da bandeira branca no Supremo. A do-
bradinha com Fux é prova disso. Este milita
na turma dos “neoconstitucionalistas”, que
defendem um papel ativo do Judiciário, in-
clusive de liderança nas transformações so-
ciais. Toffoli segue a linha positivista, que
prega um papel mais contido do Judiciário e
uma interpretação mais literal da lei, sem
grandes avanços interpretativos. Nas ques-
tões penais, os “neoconstitucionalistas” de-
fendem, por exemplo, a prisão antecipada
dos condenados em segunda instância, em
nome do combate à impunidade. Já os “po-
sitivistas” adotam uma postura mais “garan-
tista” em nome da defesa das liberdades in-
dividuais. No plenário, os “neoconstitucio-
nalistas” formam o campo majoritário. Mas
o plenário, apesar de ser o colegiado com-
pleto, nem sempre é quem manda. 

Ultimamente, esse poder tem se concen-
trado na Segunda Turma do STF, que julga
os processos da Lava Jato, onde os “positivis-
tas” têm formado uma trinca majoritária
com Toffoli e os ministros Gilmar Mendes e 

Toffoli, em seu gabinete
no anexo do STF. Ele se
cercou de gente
experiente, que deu
agilidade aos processos
que comanda

NO MUNDO DAS TOGAS
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Ricardo Lewandowski. Os outros dois minis-
tros da Turma são o relator da Lava Jato, Edson
Fachin, que se alinha com os “neoconstitucio-
nalistas”, e Celso de Mello, pêndulo no cole-
giado, que ora vota em um time, ora vota em
outro. Não adianta o plenário decidir que
condenados em segunda instância devem fi-
car presos se, por uma brecha interpretativa,
a maioria da Segunda Turma decidir que eles
devem ficar soltos — o trio Toffoli-Gilmar-
Lewandowski libertou, entre outros, o ex-
ministro José Dirceu (PT), que havia sido
condenado pelo Tribunal Regional Federal
da 4a Região (TRF-4). Soltou também o ex-
presidente da Assembleia Legislativa do Rio
de Janeiro Jorge Picciani (MDB) e o ex-te-
soureiro do PP João Cláudio Genu.

Toffoli está se aproximando do ministro
Luís Roberto Barroso, outra figura emble-
mática para a pacificação do tribunal. Para
tornar os julgamentos mais rápidos, ele
quer fazer uma gestão compartilhada, na
qual os ministros serão consultados antes
de qualquer decisão importante. Barroso e
Gilmar, protagonistas de desentendimentos
frequentes, já deram seu aval à iniciativa do
futuro presidente. “Minha expectativa é que
o Toffoli fará uma governança muito boa”,
afirmou Barroso a ÉPOCA.

Na presidência do STF, Toffoli ambiciona
se tornar o negociador para a Praça dos Três
Poderes. “Já dialoguei com o presidente Mi-
chel Temer, jantei recentemente com o Rodri-
go Maia (presidente da Câmara) e com o Euní-
cio de Oliveira (presidente do Senado)”, reve-
lou a ÉPOCA. “Combinamos um jeito de es-
tabelecer um canal de diálogo mensal a respei-
to dos grandes temas do Brasil. A gente preci-
sa pacificar o Brasil. A harmonia entre os Po-
deres, preconizada pela Constituição, não
pode ocorrer quando surgem os dramas. Ela
tem de ser cotidiana.” Na quarta-feira 29,
combinou com Temer, inclusive, um aumento
de 16% no salário próprio e dos colegas.

Toffoli costuma dizer que esse lado políti-
co-diplomático foi talhado pela vida fa-

miliar. Filho do cafeicultor Luiz e da profes-
sora Sebastiana, o ministro nasceu numa fa-
mília de classe média em Marília, no interior
de São Paulo, como oitavo de nove filhos. O
caçula tem síndrome de Down. Como o se-
gundo mais novo, Toffoli diz que se acostu-
mou a perder para os mais velhos nas dis-
cussões. “Nasci num colegiado. Aprendi a
trabalhar com a pluralidade, a não guardar
rancor”, afirma.

Descendente de imigrantes italianos da
região do Vêneto, a família de classe média
exerceu outra forte influência em Toffoli pe-
lo catolicismo. Toffoli tem um irmão padre e
um tio monsenhor. Quando ele tinha 8
anos, os pais se mudaram para uma fazenda,
a 14 quilômetros de Marília. Permaneceram
na zona rural por cinco anos. Os filhos tive-
ram de se acostumar a fazer o percurso diá-
rio até o centro de Marília, onde frequenta-
vam o Colégio Cristo Rei, uma escola parti-
cular católica conduzida pela Congregação
do Sagrado Coração de Jesus. A herança ca-
tólica está presente no gabinete de Toffoli no
STF, no qual mantém uma Bíblia sempre
com uma página aberta. Ele diz ter escolhi-
do 13 de setembro para tomar posse por ser
devoto de Nossa Senhora de Fátima, que
apareceu para os três pastores em Portugal
no dia 13 por seis meses consecutivos. 

Ele estudou no Colégio Cristo Rei até o
ensino médio, onde, por conselho de um cu-
nhado, começou a se preparar para fazer Di-
reito — achava que o curso o capacitaria para
ter uma vida financeira mais confortável no
futuro. Entrou na tradicionalíssima Faculdade
de Direito do Largo São Francisco, em São
Paulo, para onde se mudou. Na faculdade, os
gastos de Toffoli eram bancados pelo pai, mas
ele vivia de forma modesta. Comia no bande-
jão. Eventualmente fazia um bico. Chegou a
trabalhar como caixa na Oficina das Pizzas,

ESTUDANTE DE DIREITO, TOFFOLI COMIA
NO BANDEJÃO DA FACULDADE. FAZIA
BICOS COMO CAIXA DE UMA PIZZARIA 
EM SÃO PAULO, ONDE ANOTAVA 
OS PEDIDOS PARA ENTREGA EM CASA

NO MUNDO DAS TOGAS
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uma pizzaria da Vila Madalena. Era ele quem
anotava os pedidos para entrega em casa.

Na faculdade, encantou-se com a vida
boêmia. Não perdia uma “peruada” — a tra-
dicional festa da faculdade de Direito da
USP, que, na definição dos organizadores, é
uma “passeata político-etílica-carnavalesca”.
Ao mesmo tempo, levado pela via da atuação
social da Igreja Católica, começou também
uma militância de esquerda. Em 1988, fez
campanha por Luiza Erundina para a prefei-
tura de São Paulo. No ano seguinte, abraçou
a primeira candidatura de Lula à Presidência
da República. “Desde o surgimento do PT,
quando ainda nem tinha idade para votar,
sempre acompanhei muito a trajetória de
Lula. Eu não era filiado ao PT, mas era um
eleitor e um militante, do ponto de vista de
pensar o PT como aquele que iria, realmen-
te, melhorar o país”, disse Toffoli em depoi-
mento ao projeto História Oral do Supremo,
da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Após se formar, em 1990, ele trabalhou
em uma organização não governamental
chamada Associação em Defesa da Moradia,
que prestava assessoria jurídica a movimen-
tos urbanos por moradia. Também foi con-
sultor jurídico para trabalhadores rurais na
Central Única dos Trabalhadores (CUT).
Depois enveredou pela assessoria parlamen-
tar, primeiro na Assembleia Legislativa de

São Paulo, com Arlindo Chinaglia, hoje de-
putado federal pelo PT. Depois, como asses-
sor da liderança do partido na Câmara dos
Deputados em Brasília, para onde se mudou
em 1995. Na campanha presidencial de 2002,
foi ele o advogado da campanha de Lula
junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 

Com a vitória do petista nas urnas, Toffo-
li começou a trilhar caminhos no Executivo:
foi alçado a subchefe para Assuntos Jurídi-
cos da Casa Civil, cargo que ocupou de ja-
neiro de 2003 a julho de 2005, sob a chefia
do então ministro da pasta, José Dirceu. No
livro José Dirceu — Memórias, recentemente
publicado, o ex-ministro diz que a escolha
de Toffoli para trabalhar na Casa Civil foi
um acerto. “Não poderia ter feito escolhas
melhores. Nunca me faltaram e, nos trinta
meses em que exercemos a função, foram de
uma competência e capacidade de trabalho
únicas, o que me permitiu exercer as duas
funções e ministérios”, escreveu Dirceu so-
bre Toffoli e outro funcionário. No julga-
mento do caso do mensalão pelo STF, Toffo-
li condenou o ex-deputado José Genoino,
mas não se julgou impedido para julgar Dir-
ceu e votou por sua absolvição. 

Ainda que tenha feito sua carreira colada
na história do partido, Toffoli se esforça pa-
ra sepultar a aura petista. Uma das primeiras
providências foi se afastar dos políticos da 

Toffoli é o oitavo de nove
irmãos. O caçula, José
Eduardo, que tem
síndrome de Down,
aparece ao lado do
ministro do STF na
infância no interior de
São Paulo. Abaixo,
Toffoli, em sua primeira
comunhão, ao lado dos
pais e do tio monsenhor

FOTOS: ACERVO PESSOAL
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legenda. “Uma das maneiras que encontram
para atacá-lo é dizer que ele é ligado ao PT.
Então, eu evito o contato. A amizade está in-
tacta, mas não temos muito convívio”, disse
o deputado Arlindo Chinaglia. Toffoli pas-
sou, ao mesmo tempo, a cultivar boas rela-
ções com figuras do tucanato, como o sena-
dor José Serra (SP), o ministro das Relações
Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, e o ex-
governador Geraldo Alckmin, candidato do
PSDB à Presidência. Ele convidou o jorna-
lista Márcio Aith, assessor da campanha
presidencial de Alckmin, para ser o futuro
secretário de Comunicação Social do STF. 

As decisões de Toffoli, muitas vezes, contra-
riam o pensamento esquerdista. “Ele tem votos
consistentes e posições firmes no Supremo.
Ganhou meu respeito quando resistiu às
pressões de integrantes do governo Lula e
manteve, na AGU, parecer contrário ao questi-
onamento da Lei da Anistia”, elogiou o jurista
Ives Gandra Martins, de impecáveis credenciais
conservadoras. Segundo o amigo Otávio Ro-
drigues, que foi seu assessor na AGU e no STF,
a verdadeira ideologia de Toffoli é a defesa do
Estado. “Ele se inscreve numa tradição que co-
meçou com o marquês de Pombal e da qual
fizeram parte alguns ministros do Supremo,
como Moreira Alves”, disse Rodrigues. “Toffoli
nunca comungou do pensamento de setores
de esquerda que desprezam o Direito. Ele sem-
pre acreditou que a lei é um instrumento de
defesa dos mais pobres e vulneráveis.”

Um aspecto do petismo começou a as-
sombrá-lo em 2005: a chegada de Dilma

Rousseff à Casa Civil. Ambos se detestavam.
Ele a achava arrogante e autoritária. Ela o
achava pouco republicano nas relações do
poder. Foi quando ele deixou o Planalto e se
dedicou à advocacia, num escritório aberto
com a futura mulher. Em 2007, no segundo
mandato de Lula, Toffoli voltou ao governo
como advogado-geral da União. Logo trom-

bou com Dilma, que não queria a indicação
da advogada Maria Elizabeth Rocha, ex-cole-
ga de Toffoli na Casa Civil, para uma vaga de
ministra do Superior Tribunal Militar (STM).
Toffoli acabou vencendo a parada contra Dil-
ma, a quem tratava, pejorativamente, nos
bastidores, de “Vanda” — nome de guerra
adotado pela ex-presidente nos tempos da
guerrilha contra a ditadura militar.

Durante o governo Dilma, Toffoli achava
que o então ministro da Justiça, José Eduardo
Cardozo, o tratava com desdém, como se ele
fosse um funcionário do governo no Judiciá-
rio. Ele respondia na mesma moeda. Profeti-
camente, passou a dizer aos amigos nos bas-
tidores que achava difícil que Dilma fosse
completar o mandato no Palácio do Planalto.
Como presidente do Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) nas eleições de 2014, quando ela
foi reeleita, ele foi à forra. Não perdia uma
oportunidade para criticar deslizes de Dilma
na campanha, como o fato de ela usar a bibli-
oteca do Palácio da Alvorada como cenário
de seus programas eleitorais.

Toffoli chegara ao STF em 2009, indicado
por Lula — com quem tem uma relação con-

NO GOVERNO LULA, TOFFOLI E DILMA
ROUSSEFF SE DETESTAVAM. NOS
BASTIDORES, O MINISTRO PROFETIZOU
QUE ELA NÃO TERMINARIA O MANDATO

Como estudante, 
Toffoli militou pelo PT 
e pela candidatura
presidencial de Lula 
em 1989. Depois, 
viria a desenvolver com
o ex-presidente uma
relação de confiança

NO MUNDO DAS TOGAS
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siderada quase de tio e sobrinho — para as-
sumir a vaga do ministro Menezes Direito,
que morrera de câncer. Internamente no go-
verno, seu nome foi bombardeado por um
núcleo palaciano, no qual despontava Clara
Ant, ex-secretária particular do então presi-
dente. O apoio da primeira-dama, Marisa Le-
tícia, foi crucial.

Para conseguir a aprovação pelo Senado,
enfrentou outra barreira de críticas. O men-
salão já tinha virado uma ação penal no STF
e a pecha de petista pesou contra Toffoli.
Como agravante, ele não fora aprovado em
dois concursos para juiz em São Paulo, para
o qual se inscrevera, e não tinha uma vida
acadêmica expressiva. Não estudara no exte-
rior nem tinha mestrado ou doutorado.
Além de tudo, aos 41 anos, era muito jovem
para o ambiente vetusto do tribunal. Como
queria Lula, ele foi aprovado na sabatina.

Os primeiros anos de STF foram um labo-
ratório até Toffoli conquistar um lugar

ao sol. A aproximação com Gilmar Mendes
foi essencial. É com ele que Toffoli tem a rela-
ção mais próxima dentre os ministros. Toffo-

li já ajudou o turrão Mendes a refazer amiza-
des desfeitas e a colocar panos quentes em
discussões com outros magistrados. Ocorreu
com Lewandowski, que chegou a dizer em
plenário para Mendes que o esquecesse, e
também com Nelson Jobim, ex-presidente da
Corte, que por cinco anos não dirigiu a pala-
vra ao ex-colega. Toffoli e Mendes têm pon-
tos em comum. São atacados por ter mulhe-
res que advogam (Toffoli por causa das ativi-
dades da mulher, Roberta Rangel, e Mendes
porque sua mulher, Guiomar Feitosa, é sócia
no escritório de Sergio Bermudes, em Brasí-
lia). O que os uniu, sobretudo, foi a raiva que
ambos cultivam do ex-procurador-geral da
República Rodrigo Janot.

No começo da Lava Jato, Mendes foi in-
formado por Leandro Daiello, então diretor
da Polícia Federal, que os procuradores ha-
viam orientado os policiais a procurar do-
cumentos que o ligassem a Aécio Neves, in-
vestigado por suspeita de corrupção em
Furnas, subsidiária da Eletrobras em Minas
Gerais. Mendes enxergou as digitais do de-
safeto Janot no episódio.

Quando Toffoli foi citado numa propos-
ta de delação feita pelo empreiteiro Leo Pi-
nheiro, da OAS, aos procuradores, Mendes
saiu em defesa do colega imediatamente.
Em negociações de sua delação com o Mi-
nistério Público Federal, Pinheiro disse ter
mandado uma equipe da empreiteira para
olhar um vazamento na casa do ministro e,
em seguida, teria recomendado uma empre-
sa para fazer o serviço. Segundo ele, Toffoli
pagou pelo conserto, mas a revelação de que
Pinheiro colocara essa informação em sua
proposta de delação derramou suspeição
sobre o ministro. “Toffoli e Gilmar apanha-
ram juntos, comeram 1 quilo de sal juntos.
Aquilo os uniu”, comentou um atento per-
sonagem das entranhas da Justiça.

Para driblar o currículo minguado, Toffoli
tomou a decisão de se cercar de pessoas bem
preparadas no STF. Um amigo destaca que
Toffoli, do ponto de vista acadêmico, pode não
ser um Neymar, mas se cerca de vários Ney-
mares. Um dos dois juízes instrutores de seu
gabinete, Márcio Antonio Boscaro, de quem
Toffoli foi colega de faculdade e sócio num es-

NO MUNDO DAS TOGAS
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critório de advocacia em São Paulo, passou
com a primeira colocação no concurso para
juiz em São Paulo. A eficiência de sua equipe
se reflete em alguns números. Entre os minis-
tros do STF, o gabinete de Toffoli é o que tem
menos processos à espera de decisão: 2.144. O
mais cheio é o do ministro Marco Aurélio
Mello, com mais do triplo de processos: 7.530.
Por delegar atribuições a assessores, Toffoli po-
de se dedicar aos principais processos que vão
a debate no plenário. “Ele é um sujeito estu-
dioso, que cresceu muito depois que chegou
ao STF. E tem a vantagem de ter tido uma
vivência política no Executivo e no Legislati-
vo, que é muito importante numa Corte co-
mo o Supremo”, disse Gilmar Mendes.

Sua passagem pelo TSE gerou críticas.
Quando presidiu o tribunal, entre maio

de 2014 e maio de 2016, Toffoli viajou bas-
tante para o exterior. Na época, sua assesso-
ria alegou que as viagens eram importantes
para inserir o Brasil em discussões interna-
cionais sobre o financiamento de campanha,
por exemplo. Em dois anos, o ministro rece-
beu diárias referentes às viagens no valor de
R$ 183.800. Na média, os recursos engorda-
ram os vencimentos do ministro em R$
7.659,73 mensais. Também no TSE, tomou
uma decisão pouco usual: mandou instalar
um chuveiro no banheiro do gabinete da

presidência da Corte. Na época, as sessões
do TSE eram nas terças e quintas-feiras à
noite, depois das sessões de julgamento do
STF. Como era ministro dos dois tribunais,
Toffoli achava a rotina cansativa e dizia que
precisava de um banho para eliminar o suor
antes de iniciar o expediente noturno. 

Em sua gestão, Toffoli quer retomar as
viagens da presidência do STF para o exte-
rior. Nos dois anos à frente da Corte, Cár-
men Lúcia só fez isso uma vez, em visita aos
Estados Unidos. Em tempos de crise econô-
mica, a ministra preferiu reduzir gastos e
não defendeu reajustes para os vencimentos
dos ministros do Supremo, que funcionam
como teto da remuneração do serviço públi-
co. Antes da posse no comando do STF, Fux
e Toffoli foram conversar com o presidente
Michel Temer. Na ausência de Cármen,
acertaram a inclusão no orçamento federal
do reajuste de 16,38% para os magistrados
aprovado recentemente pelo Supremo. Tof-
foli e Fux prometeram que, se tiverem o au-
mento nos contracheques, os juízes vão ab-
dicar do auxílio-moradia da forma como é
pago. Hoje, todos os magistrados recebem o
benefício, até mesmo quem já tem casa pró-
pria e não precisa pagar aluguel. Toffoli de-
fende também o fim da remuneração de mi-
nistro do STF como teto do setor público. 

Depois de virar ministro, Toffoli dimi-
nuiu a vida social em Brasília e passou a fre-
quentar reuniões fechadas — de preferência
na casa de colegas do Supremo. Ele gosta de
receber grupos para tomar vinho e fumar
charuto em sua casa no Lago Norte, bairro
nobre da capital federal. Apesar de ter oficia-
lizado seu casamento com a advogada Ro-
berta Rangel em 2013, os dois não moram
juntos. Ela vive num apartamento. (Toffoli
tem uma filha de uma relação anterior.)

Aos 50 anos, Toffoli é, provavelmente,
na história recente do Supremo, o ministro
que mais se preparou para atuar como um
“algodão entre os cristais”, como uma vez o
ministro Marco Aurélio Mello definiu o pa-
pel da presidência do STF. Mas o poder do
presidente da Corte, num colegiado, é rela-
tivo. E seu desempenho, como mostrou a
gestão de Cármen Lúcia, é fortemente con-
dicionado pela situação do país. As cir-
cunstâncias dirão se as ambiciosas pre-
tensões com que Toffoli iniciará sua gestão
vão passar de expectativa a realidade.

NO MUNDO DAS TOGAS

O MAIOR ALIADO DE TOFFOLI 
NO SUPREMO É GILMAR MENDES. 
A RAIVA QUE AMBOS SENTEM 
DO EX-PROCURADOR RODRIGO JANOT
OS UNIU NO COMBATE À LAVA JATO

Toffoli com a mulher,
Roberta Rangel.
Atividades do escritório
de advocacia dela
costumam ser usadas
para atacá-lo

ARQUIVO PESSOAL


