
 

Secretaria Geral Parlamentar 
Secretaria de Documentação 

Equipe de Documentação do Legislativo 

JUSTIFICATIVA - PDL 0111/2019 
O presente projeto tem o intuito de conceder Título de Cidadão Paulistano ao Dr. 

Rogério Luis Adolfo Cury. 

Advogado de renome, o homenageado tem um vasto currículo e uma sólida formação 
jurídica, sempre auxiliando pessoas e levando seu conhecimento no sentido de ajudar o 
próximo, o que o faz por meio de sua carreira docente. 

Rogério Luis Adolfo Cury nasceu em 15/11/1975, em Itajobi/SP. Filho de Sueli das 
Gracas Adolfo Cury (falecida) e João Cesar Cury e é casado com Daniela Marinho Scabbia 
Cury e é pai de João Pedro Marinho Cury. Durante a infância, estudou em Itajobi. 

Cursou Direito em Ribeirão Preto, onde residiu por 06 anos. Após a faculdade, tornou-
se Advogado Criminalista e sócio do Cury e Cury Sociedade Advogados (São Paulo, Brasília e 
Barretos). Atualmente, reside em São Paulo, desde 2009. 

Construiu uma reconhecida acadêmica, inclusive com estudos em ambiente 
internacional, na Alemanha. 

É Especialista e mestre em Direito. Cursou também Direito Penal Alemão, Europeu e 
Transcontinental na George-August-Universitat Gottingen, na Alemanha. 

Na área docente, iniciou sua carreira aos 26 anos, sendo professor de Direito Penal - 
Universidade MACKENZIE; e na PUC/COGEAE. Coordenador de cursos de pós-graduação em 
Brasília, Goiânia e Cuiabá. 

Além disso, é Professor convidado em vários cursos de pós-graduação; Conselheiro 
Secional da OAB/SP; e Relator da 5ª Câmara Recursal do TED - OABSP; 

Ministra aulas na cidade de São Paulo, desde o ano de 2003, a convite do atual 
Deputado Federal Luiz Flavio Gomes; já foi professor de aproximadamente 10 mil alunos e 
autor de várias obras jurídicas. 

Diante do exposto, dada à relevância dos serviços prestados pelo homenageado ao 
Direito, conto com o apoio dos nobres pares." 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 14/11/2019, p. 179 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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