
 CARÍSSIMA  Amiga  NILVA  STORT  FERREIRA,  demais  familiares  presentes,  hoje,  nesta 
 sessão  solene  do  Egrégio  Conselho  da  Ordem  dos  Advogado  do  Brasil  Seccional  de  Mato 
 Grosso  do  Sul,  nos  reunimos  em  unidade  de  sentimentos,  para  prestarmos  uma  justa 
 homenagem  ao  advogado  Dr.  Alfredo  Cândido  Santos  Ferreira,  inscrito  na  OAB  de  São 
 Paulo sob n. 37.088/SP e, na OAB de Mato Grosso do Sul, sob n.1782-A-MS. 

 O  aperto  no  peito  denuncia  a  ausência  do  Caríssimo  Dr.  Alfredo  Ferreira,  mas,  muito 
 embora  a  dor  queira  nos  fazer  lamentar,  devemos  celebrar  os  bons  momentos  em  que 
 pudemos desfrutar de sua inestimável companhia. 

 O  doutor  ALFREDO  CANDIDO  SANTOS  FERREIRA,  nasceu  aos  12  de  julho  de  1941,  na 
 cidade  Pompéia,  Estado  de  São  Paulo,  e,  aos  80  anos  de  idade,  no  dia  03  de  setembro  do 
 corrente ano, fez sua passagem ao plano Superior. 

 Ele  era  casado  com  sua  linda  e  amada  NILVA  STORT  FERREIRA,  desde  dia  15  de  janeiro 
 de  1967,  na  cidade  de  Lucélia-SP,  onde  nasceram  seus  filhos  CARLOS  ALFREDO  STORT 
 FERREIRA,  MARCO  ARTHUR  STORT  FERREIRA,  e  ELLEN  CLEA  STORT  FERREIRA, 
 sendo que, em 17 de janeiro de 1977, mudaram-se para a cidade de Ponta Porã, onde 
 fixaram  residência,  criaram  os  filhos  e  aumentaram  a  família  com  a  chegada  das  noras 
 Alexsandra  Peixoto  Ferreira,  Rita  de  Cássia  Brunhara  Ferreira  –(já  falecida),  Karina 
 Abussafi e, o genro, Fabiano Figueiredo. 

 Que  lhes  presentearam  com  os  Netos:  Bruno,  Eduardo,  Fernanda,  Giulia,  Frederico,  Olivia, 
 Clara  e  Luiza.  Em  verdade,  apesar  dos  seus  Oitenta  Anos  muito  bem  vividos,  ao  lado  de 
 familiares  e  amigos,  não  podemos  deixar  de  sentir  que  a  sua  partida  foi  demasiadamente 
 prematura,  tamanha  a  disposição  de  viver  e  trabalhar  que  o  Dr.  Alfredo  mantinha,  dentro  de 
 si.  Seus  fartos  cabelos  brancos  resplandeciam  a  grandeza  de  sua  Sabedoria,  que  sempre 
 era  usada  para  o  bem  do  próximo,  servindo  de  diretriz  e  alento  para  os  sortudos  que 
 usufruíram de sua convivência. 

 O  Dr.  Alfredo  era  um  leitor  contumaz,  conhecedor  íntimo  dos  grandes  escritos  literários  de 
 todos  os  tempos.  Nutria  uma  afeição  especial  por  Dom  Quixote,  obra  célebre  de  Miguel  de 
 Cervantes  que,  em  certa  feita,  escreveu  que  “a  riqueza,  não  se  mede  pelos  bens  que  se 
 possui,  mas  sim  pelo  bem  que  se  faz.”  Se  assim  é,  como  não  reconhecer  a  imensa  fortuna 
 amealhada  pela  bondade  e  generosidade  que  o  querido  Dr.  Alfredo  Ferreira,  amealhou 
 durante sua riquíssima trajetória terrena. 

 No  seio  familiar,  ele  foi  um  marido  amoroso,  muito  zeloso  e  exemplar,  companheiro  de  vida 
 de sua amada Nilva, a quem devotava imenso cuidado e carinho diariamente. 
 Aos  filhos  Ellén,  Fred  e  Marco  Arthur  a  quem  devotava  imenso  amor  e  admiração, 
 referindo-se  ao  mesmos  sempre  com  muito  respeito  e  brilho  nos  olhos,  ficam  os  bons 
 ensinamentos  e  os  bons  exemplos,  traçados  em  uma  longa  trajetória  de  honradez  e 
 honestidade  por  vosso  amado  e  valoroso  Pai.  Ele  foi  um  paizão  de  verdade,  que  muitos 
 amigos,  aqui  presentes,  assim  como  eu,  Dr.  Oscar  de  Oliveira,  tivemos  o  privilégio  de 
 toma-lo  por  empréstimo,  o  qual,  com  muito  carinho,  sempre  nos  acolheu,  abrindo  as  portas 
 do seu coração, do seu lar e, do seu templo sagrado, seu escritório de Advocacia. 



 -Como  avô  carinhoso  e  coruja  que  era,  deixa  uma  indizível  saudade  no  coração  dos  seus 
 amados  netos,  Bruno,  Eduardo,  Fernanda,  Giulia,  Frederico,  Olivia,  Clara  e  Luiza,  que 
 sempre  levarão  consigo  os  bons  tempos  passados  com  o  avô  dedicado  e  sempre  pronto  a 
 atendê-los em todas as suas vontades. 

 -Como  sogro,  cabe  ressaltar  que,  sempre  foi  um  pai  amoroso  e  presente  na  vida  cotidiana 
 de  suas  noras  Lek-Alexsandra,  Rita  de  Cássia,  enquanto  neste  plano  terreno,  Karina  e  o 
 genro Fabiano. 

 Aos  amigos,  resta  a  imensa  saudade  do  amigo  leal,  da  conversa  franca,  do  olho  no  olho,  do 
 aperto  de  mão  firme,  do  cuidado  e,  acima  de  tudo,  do  enorme  carinho.  O  Dr.  Alfredo  sempre 
 foi  um  amigo  de  verdade,  zeloso  com  os  seus  e  sempre  disposto  a  ajudar,  a  aconselhar,  a 
 partilhar  a  sua  vasta  sabedoria,  seu  peculiar  ponto  de  vista  e  sua  grandiosa  sensatez. 
 Nunca  deixou  de  se  alegrar  pela  felicidade  de  um  amigo,  assim  como  nunca  se  furtou  a 
 estender  a  mão  amiga  nos  momentos  de  dificuldade.  Era  um  verdadeiro  cavalheiro,  e  assim 
 será lembrado! 

 A  Advocacia  sul-mato-grossense  perde  um  de  seus  maiores  expoentes,  como  bem 
 lembrado  pelo  nosso  Presidente  Dr.  Mansour  Elias  Karmouche,  o  Dr.  Alfredo  contribuiu 
 substancialmente  para  o  engrandecimento  da  Ordem  dos  Advogados  de  Mato  Grosso  do 
 Sul, com sua laboriosa participação como: 

 - Presidente da Quinta Subseção da OAB de Ponta Porã, nos anos de 1985/1986, 
 -Conselheiro Estadual da Seccional de Mato Grosso do Sul, nos anos de 1987/1988, 
 -Assessor Jurídico da Prefeitura Municipal de Ponta Pora, nos anos de 1993/1994, 
 -Em  20  de  dezembro  de  2002,  foi  indicado  por  unanimidade,  pelo  Conselho  Estadual  da 
 OAB/MS  ao  Cargo  de  Desembargador  Federal  do  Tribunal  Regional  da  3ª  Região,  para 
 ocupar a vaga do 5º Constitucional. 
 -Laureado  merecidamente  com  a  Medalha  Heitor  Medeiros,  comenda  máxima  concedida  à 
 Advocacia  em  Mato  Grosso  do  Sul,  o  Doutor  Alfredo  exerceu  o  seu  mister  com 
 respeitabilíssima maestria. 
 -Iniciou  sua  carreira  no  Banco  do  Brasil  em  02  de  abril  de  1962,  como  funcionário,  e  lá 
 permaneceu,  mesmo  após  sua  aposentadoria,  como  Advogado  daquela  instituição  até  08 
 de março de 2013. 
 -Mantinha  seu  escritório  na  cidade  de  Ponta  Porã  e  em  Campo  Grande,  em  conjunto  com 
 seus  amados  sócios,  Fred,  Ellen  e  Oscar,  nunca  se  esquecendo  da  parceria  com  o  amado 
 filho Marco Arthur. 

 Sempre  figurou  como  grande  exemplo  para  uma  miríade  de  juristas  mais  jovens,  que 
 identificaram  na  dedicação  diuturna  do  Doutor  Alfredo  uma  verdadeira  inspiração.  Ele 
 sempre  se  alegrou  em  partilhar  diversos  momentos  com  os  advogados  mais  novos  e, 
 apesar  de  sua  grande  envergadura  profissional  e  de  seus  longos  anos  de  atuação  jurídica, 
 nunca  se  deixou  tomar  pelo  lisonjeiro  sentimento  de  soberba,  muito  pelo  contrário,  sempre 
 tratou seus pares como iguais, com extremo respeito, consideração e cordialidade. 

 Quando  tinha  a  oportunidade  de  ombrear  as  trincheiras  das  lides  jurídicas  com  os  mais 
 jovens,  sentia-se  revigorado  e,  por  inúmeras  vezes,  deu  mostras  de  como  se  luta  o  bom 
 combate! 



 Por  seu  notável  saber  jurídico,  o  Doutor  Alfredo  se  tornou  modelo  da  Advocacia 
 tecnicamente  bem  preparada,  ética,  responsável,  aguerrida  e  leal.  Foi  um  verdadeiro  porto 
 seguro  para  os  seus  clientes,  que  normalmente  se  tornavam  amigos.  É  com  grande 
 satisfação  que  lembramos  que  a  boa  fama  sempre  o  precedia  e  garantia  livre  acesso, 
 absoluto respeito e largos sorrisos em todos os lugares por onde passava. 

 O  Dr.  Alfredo  era  repleto  de  qualidades  como  paciência,  amabilidade,  longanimidade, 
 altruísmo  e  amor;  isso  tudo  nos  deixará  muitas  saudades.  Ele  soube  lapidar-se  dignamente 
 e  trilhar  o  caminho  dos  justos.  Seu  legado  sempre  será  lembrado  e,  agora,  cabe  a  cada  um 
 de  nós  honrar  a  sua  memória,  os  exemplos  recebidos  e  os  bons  tempos  que  passamos 
 juntos. 

 Fica  o  registro  da  eterna  gratidão  dos  membros  desta  Egrégia  Casa,  da  advocacia 
 sul-mato-grossense  e  da  5ª  Subseção  de  Ponta  Porã  aos  familiares  do  Dr.  ALFREDO 
 CANDIDO  SANTOS  FERREIRA,  pelo  seu  imenso  e  valoroso  legado!!  Querida  Nilva,  Ellen, 
 Fred,  Marco  Arthur  e  demais  familiares,  com  o  coração  repleto  de  saudades,  agradecemos 
 por  se  fazerem  presentes  neste  momento  especial  para  a  Advocacia  sul-mato-grossense, 
 sintam-se  abraçados  por  todos  os  advogados  deste  Egrégio  Conselho!  Um  beijo  grande 
 carregado de gratidão no coração de cada um de vocês! 


