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Com fundamento nas disposições Regimentais deste Poder Legislativo, apresento à Mesa Diretora, requeiro
à Mesa, ouvido o Soberano Plenário, que se registre nos anais, “MOÇÃO DE PESAR” pelo falecimento do
Desembargador Munir Feguri, expressa nos seguintes termos:

“A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, através dos Senhores Deputados que a
compõem, vem apresentar MOÇÃO DE PESAR a família do Desembargador Munir Feguri, pelo seu
passamento no dia 31 de dezembro de 2021."

JUSTIFICATIVA

Este Parlamento Estadual recebe com enorme pesar e lamenta profundamente o falecimento
Desembargador Munir Feguri, que veio a falecer no dia 31 de dezembro de 2021, aos seus 83 anos, em
decorrência de uma doença degenerativa autoimune, chamada atrofia multissistêmica.

Segundo informações do Tribunal de Justiça do Estado de Mato, Desembargador Munir Feguri era natural de
Cuiabá, e ocupou o cargo de Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso na gestão
1983/1985 e participou do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil por 20 anos consecutivos.

Em 1985 e 1989, representou a OAB-MT junto ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil,
tendo sido reeleito também para o biênio 1991/1993.

O Desembargador também realizou importantes projetos, como a luta para a criação do Tribunal Regional do
Trabalho da 23ª Região, com sede em Cuiabá, e mais oito Juntas de Conciliação e Julgamento em Mato
Grosso, todos concretizados com sucesso.

Galgou o cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso pelo
Quinto Constitucional, tomando posse em 13 de agosto de 1992. E em 1995, foi eleito Presidente do Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso, ocasião em que implantou o sistema eleitoral informatizado. Durante o
biênio 1999/2001, foi eleito vice-presidente do TJMT, sendo que, por ocasião do falecimento do então
presidente Wandy Clait Duarte, Munir Feguri assumiu a Presidência, permanecendo à frente do mais alto
cargo administrativo até março de 2001. Assumiu a Corregedoria-Geral da Justiça no biênio 2005/2007.
Aposentou-se em junho de 2008.
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O Desembargador deixa três filhos, a juíza Lamisse Feguri, o servidor do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Neif Feguri e o médico Gibran Feguri.

Sem dúvidas, o Estado de Mato Grosso perde um grande homem, o qual sempre será lembrado por seus
familiares e amigos por sua busca por justiça, determinação e força de vontade, além do amor e honestidade,
por possuir um enorme coração.

Neste momento a Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso estende aos familiares e amigos do
Desembargador Munir Feguri, os seus pêsames pela perda irreparável, acompanhado de nossas preces e
pedidos a Deus para que em sua infinita bondade e misericórdia conforte a todos.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 04 de Janeiro de 2022

 

Janaina Riva
Deputada Estadual
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