
MOÇÃO PÓSTUMA 

 

BOM DIA A TODOS! 

 

Digníssimo Senhor Presidente do Conselho da Ordem dos 

Advogados do Brasil do Brasil – Seccional do Estado de Mato Grosso do Sul – Dr. 

Mansour Elias Karmouche, a quem rendo minhas sinceras homenagens e registro meu 

profundo agradecimento por estar vivendo esse momento tão especial, Ilustríssimos 

Senhores Conselheiros da OAB/MS presentes a essa sessão, demais diretores da 

OAB/MS aqui presentes, membros do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MS, membros 

da Caixa de Assistência dos Advogados, auxiliares, funcionários e assistentes, meus 

respeitos e imensa consideração. 

 

 



Estimados familiares, afins, amigos e admiradores do homenageado, 

com os quais compartilho meus sentimentos de profunda gratidão por aquele que dividiu 

conosco momentos de extrema felicidade, de emoção constante e renovado espírito de 

reverência à vida e aos seus desígnios, e com o qual adquiri, confesso, conhecimentos 

inestimáveis e de valor incalculável. 

 

Hoje é um dia inesquecível, pois tenho a subida honra, a alegria 

incontida e o prazer imensurável de haver sido indicado e convidado pelo Presidente 

Mansour a tecer considerações acerca do Dr. EVANDRO FERREIRA DE VIANA 

BANDEIRA, por quem nutro especial consideração e respeito, eis que com o mesmo 

convivi grande parte da minha vida profissional, pois que somos contemporâneos. 

 

E, por esse especial motivo, repito inesquecível, é que ouso tentar 

falar acerca das qualidades, das virtudes e préstimos dos quais é dotado o Ilustre 

homenageado, além, evidentemente, da sua reconhecida competência profissional. 



 

Cumpre observar, por oportuno, de que além da sua capacidade 

ímpar em arregimentar amigos, o Dr. Evandro Bandeira trouxe consigo, ao longo do tempo 

em que esteve presente fisicamente entre nós, uma aura de paz e envolvimento espiritual 

próprio daqueles que trazem no seu íntimo a energia da amorosidade e da lucidez, 

requisitos esses perceptíveis em seu ser. 

 

Portanto, falar do Colega e Amigo Evandro Bandeira é algo 

enternecedor, agradabilíssimo e extremamente gratificante, razão pela qual recebo a 

missiva como presente do céu a embalar sentimentos e emoções. 

 

Pois bem, o Dr. Evandro Ferreira Viana Bandeira é natural de 

Aquidauana, Estado do nosso querido Mato Grosso do Sul, tendo, pois, se formado em 

Direito pela Faculdade de Direito da Guanabara, e após colar grau no ano de 1967, atuou 

como advogado por aproximados dez anos no Rio de Janeiro e em São Paulo, tendo, 



inclusive, trabalhado no IBRA (Instituto Brasileiro de Reforma Agrária) e ainda no Banco 

Safra, isso antes de se transferir para Campo Grande – MS no ano de 1976, com a 

finalidade de dar seqüência ao labor outrora desempenhado pelo seu falecido pai, Dr. 

Carlos Ferreira de Viana Bandeira na seara jurídica, a qual, por sinal, exerceu com lisura, 

ética, independência e extrema lealdade, dignificando a pujante classe advocatícia. 

 

Desse modo, ao aportar em nossa terra, o saudoso Amigo constituiu 

escritório com sua irmã, a advogada Marina Viana Bandeira Barbosa e com o seu 

cunhado, também advogado David Rosa Barbosa, respectivamente, no local onde era 

antes o domicílio da sua mãe, Antonieta Cunha de Viana Bandeira, na Rua Barão do Rio 

Branco, fixando-se em frente ao Rádio Clube, ali tendo dado início à sua trajetória de 

êxitos e conquistas. 

 

O nosso querido homenageado se tornou um dos primeiros 

Procuradores do Estado de Mato Grosso do Sul, tendo, inclusive, participação ativa na 



criação do novo Estado no ano de 1977, e igualmente participado da elaboração da 

Constituição Estadual com denodo e destaque reconhecidos. 

 

O Dr. Evandro Ferreira de Viana Bandeira, por sua trajetória de 

sucesso, o que é fato incontestável, logrou, também, figurar entre os concorrentes à 

composição da lista tríplice na vaga destinada ao quinto constitucional da Ordem dos 

Advogados do Brasil para compor o Superior Tribunal de Justiça, isso por duas 

oportunidades, coroando, pois, seus predicados altamente relevantes, orgulhando 

sobremaneira a nobre classe dos advogados. 

 

Registre-se, que sua última contribuição com o Poder Público, o que 

era corriqueiro ante a tamanha positividade das suas iniciativas, se deu com a instituição 

da Controladoria-Geral do Município de Campo Grande – MS, o que ocorreu entre os anos 

de 2017 e meados de 2018, na gestão do Prefeito Marcos Marcello Trad. 

 



Evandro teve cinco filhos, todos eles advogados, como adorava 

enfatizar, sendo eles, ANA CRISTINA CORRÊA DE VIANA BANDEIRA, e CARLOS 

ANTÔNIO CORRÊA DE VIANA BANDEIRA, esses dois frutos do seu primeiro casamento 

com a também advogada Vera Lúcia Coelho Corrêa, e ainda LUIZ OCTÁVIO VILLELA DE 

VIANA BANDEIRA, GUILHERME VILLELA DE VIANA BANDEIRA e ANA LUÍZA VILLELA 

DE VIANA BANDEIRA, respectivamente, esses últimos com a saudosa advogada Luciana 

Villela de Carvalho e Viana Bandeira, tendo, pois, constituído família exemplar, digna e 

composta de pessoas com conduta elogiável e espírito altaneiro. 

 

O inesquecível Evandro Bandeira teve merecida sorte e felicidade 

ímpar de haver podido conviver e desfrutar da companhia dos netos tão queridos, os 

gêmeos JOANA e FELIPE, filhos de ANA CRISTINA com DANIEL GONDIM FIALHO 

GUEDES, e ainda do menor JOEL, filho de CARLOS ANTÔNIO com MARIANE 

BANDEIRA, e mais ainda, ficou exultante de alegria ao saber, no último mês de julho do 



corrente ano, de que GUILHERME e JOANA estavam grávidos do seu quarto neto, um 

privilégio para poucos, compondo o extenso rol dos seus amores. 

 

Frise-se, por oportuno, de que o querido Evandro Bandeira sempre 

fora, e não se cansava de dizer, um verdadeiro apaixonado pelo direito e suas inúmeras 

vertentes, valendo afirmar, ainda, de que o nosso homenageado possuía uma forte ligação 

com a sua única irmã, MARINA VIANA BANDEIRA BARBOSA, com quem partilhava suas 

aspirações, desejos, sonhos e ideais, além de sempre haver se orgulhado sobremaneira 

de todos os seus diletos filhos, frutos inestimáveis de sementes de amor e carinho 

plantados no solo fértil da sua luminosa existência. 

 

Aproveito o ensejo para cumprimentar o ilustre advogado DAVID 

ROSA BARBOSA JÚNIOR, membro da 3ª Turma do Tribunal de Ética e Disciplina da 

OAB/MS, sobrinho do homenageado Evandro e filho da advogada MARINA VIANA 

BANDEIRA BARBOSA e do saudoso amigo e advogado DAVID ROSA BARBOSA, com o 



qual tive a honra de conviver quando residiu e atuou na cidade de Dourados-MS, 

posteriormente mudando-se para a capital Campo Grande. 

 

Caros Conselheiros, Amigos, Familiares e demais aqui presentes a 

essa formosa reunião, esse pequeno e humilde relato, fruto da admiração que nutro pelo 

nosso adorável homenageado, longe de demonstrar e traduzir todo o cabedal vitorioso da 

sua trajetória de conquistas, benemerência e lucidez, reflete, antes de tudo, a eterna 

gratidão que trago comigo por haver tido a grande oportunidade de ter conhecido e 

convivido com um ser dessa magnitude, elevando, pois, ao CRIADOR a maior de todas as 

homenagens pela dádiva do merecimento auferido com a existência terrena do querido e 

inesquecível Amigo EVANDRO FERREIRA DE VIANA BANDEIRA, símbolo de elevação. 

 

Há que se estender agradecimentos, por dever de ofício, ao Ilustre 

Presidente do Conselho Seccional da OAB/MS, pela feliz, única, providencial e prestimosa 

iniciativa de me conferir a honrosa tarefa de homenagear tão marcante companheiro, 



missiva essa que me enche de júbilo e marcou com o selo da gratidão tamanha gentileza 

e honraria, as quais ficarão guardadas como tesouros inestimáveis em meu interior. 

 

Com os votos de muita paz, e as mais sinceras intenções de que 

todos aqueles que conviveram com o saudoso homenageado estejam sentindo as 

mesmas sensações de júbilo que sinto agora, desejo, com a força do meu pensamento e 

do íntimo do meu coração, que todos os familiares do Dr. Evandro Bandeira estejam 

plenamente reconfortados na luz do SENHOR por haverem tido o privilégio inesgotável de 

fazerem parte dessa plêiade única de espíritos amáveis como o fora o nosso querido e 

inesquecível Evandro... 

 

Que DEUS em sua infinita bondade nos mantenha sob a sua paz! 

 
Gratidão eterna é o mínimo que posso externar a todos. 

Dourados - MS, 25 de setembro de 2020.  

 

Afeife Mohamad Hajj – Conselheiro Federal OAB/MS 


