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

Art. 1º Conceder o a Comenda Filinto Müller ao Sr. Almino Afonso Fernandes.

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

 

 

JUSTIFICATIVA

 

 

Trata-se de Projeto de Resolução, nos termos do artigo 26, inciso XXVIII, da Constituição Estadual e da
Resolução nº 6.597, de 2019, objetivando conceder, merecidamente, a Comenda Filinto Müller ao Dr. Almino
Afonso Fernandes.

Dr. Almino Afonso Fernandes é filho da Senhora Floriana José de Souza Teixeira e do Senhor Antônio

1



Projeto de resolução - 817b3tio

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Fernandes Teixeira, nasceu em 11 de Março de 1963 em Brasília – Distrito Federal.

Formado pela Universidade Católica de Goiás, é advogado desde 1985, membro da Seccional do Estado de
Mato Grosso sob o n.º 3.498-B e Seccional do Distrito Federal sob o n.º 25.213 e, desde sua chegada neste
Estado, há mais de três décadas, Dr. Almino demonstrou talento e carisma ainda no início de sua brilhante
trajetória jurídica.

Após iniciar sua carreira de Advogado em Goiás, em 1989 decidiu se mudar para Mato Grosso, abrindo
escritório de advocacia em Colíder, momento em que começava a se concretizar a promissora carreira do
grande Jurista, passando a residir na capital mato-grossense em 1992 e, exercendo serviços advocatícios e
de consultoria jurídica a diversos municípios do Estado.

Ainda em Colíder, se casou com a com a Sra. Sandra Lisboa Fernandes, a dona Sandra, e dessa união
nasceram Almino Afonso Fernandes Júnior e Gustavo Lisboa Fernandes.

Há aquele ditado afirmando que por trás de um(a) grande líder sempre há um(a) grande companheira(o),
Dona Sandra, apoiadora incondicional dos projetos pessoais e profissionais do Dr. Almino, reflete bem essa
afirmativa e merece espaço de destaque nesta singela homenagem.

No ano de 2000, já amplamente reconhecido pelo seu enorme talento jurídico e um grande mestre na arte
das relações interpessoais, concorreu ao cargo de Presidente da OAB/MT, uma das eleições mais
concorridas conforme relatos, ocasião em que já despontava como um dos maiores nomes da advocacia do
nosso Estado. Em 2003 entrou novamente na disputa com a, advogada à época, Dra. Maria Helena
Gargaglione Póvoas como vice em sua chapa, hoje Presidenta do egrégio Tribunal de Justiça de Mato
Grosso.

Logo que chegou a Mato Grosso participou ativamente para o desenvolvimento e crescimento da OAB/MT e
do sistema jurídico estadual, exercendo alguns cargos, dentre eles:

Diretor da Caixa de Assistência da Ordem dos Advogados do Brasil - Secção do Estado de Mato Grosso●

período de 1995 a 1997
Conselheiro Federal da Ordem dos Advogados do Brasil pela Seccional de Mato Grosso, compreendendo o●

período de 01/03/2007 a 31/12/2009.
Conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público - Período 2009 a 2013●

Presidente da Comissão de Controle Administrativo e Financeiro do Conselho Nacional do Ministério●

Público - Período 2009 a 2010
Ouvidor Nacional do Ministério Público - Período 2012 a 2013●

Dr. Almino possui um extenso currículo de atuação profissional em nosso Estado, se destacando na
advocacia privada até os dias atuais, com ênfase no ramo do Direito Público.

Todo o trabalho prestado por Mato Grosso e para a OAB/MT possui respaldo em uma vida de grande
aprendizado, Dr. Almino foi e é um grande estudante do Direito, destaca-se os principais cursos em sua
carreira: (i). Pós-graduação em Direito Constitucional, Tributário e Administrativo (Master State Law) pela
Universidade Castelo Branco, do Rio de Janeiro/RJ (ii). Especialista em Sistema Interamericano de Proteção
de Direitos Humanos pelo Instituto Interamericano de Direitos Humanos de São José, da Costa Rica (iii).
Doutorando em Direito Constitucional pela Universidade Católica de Santa Fé, Argentina.

Nosso homenageado, Dr. Almino, por toda a relevante trajetória pessoal e profissional em nosso Estado, já é
possuidor dos Títulos de Cidadão Mato-Grossense, Colidense e Cuiabano, porém, independente dos títulos,
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de coração, é um cidadão de nosso Estado há muito tempo, local que escolheu para ascensão profissional,
social e familiar.  

Pela sua contribuição em prol do desenvolvimento de nosso Estado e pelos relevantes serviços prestados a
toda sociedade mato-grossense, além de suas qualidades morais, éticas e profissionais, entendemos ser o
Dr. Almino Afonso Fernandes merecedor da mais alta honraria concedida por essa casa, a ser, a Comenda
“Filinto Müller”.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 19 de Agosto de 2021

 

Janaina Riva
Deputada Estadual
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