
UM EXEMPLO DE VIDA 

HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS* 
Desembargador do Tribunal de Justiça de Alagoas 

 

A trajetória do desembargador José Fernando Lima Souza, o 

Fernando Tourinho, na Justiça brasileira, é a história de um homem de 

classe média, de origem rural, que pelo estudo e pelo trabalho incessante 

se transformou numa das grandes personalidades jurídicas do Estado, do 

Nordeste e do País.  

A referência ao nome Tourinho começou quando um irmão 

marista classificou-o de touro, numa jogada mais brusca de futebol. Ao 

que outro emendou: ele é magrinho. É um tourinho.  

É esse conspícuo homem de indizíveis qualidades, cujos votos, 

no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, TJ/AL, e no Tribunal Regional 

Eleitoral, TRE/AL, são, na quase unanimidade acompanhados pelos seus 

pares e admirados por eventuais visitantes, como verdadeiras aulas de 

Direito e de experiência, que assume, hoje, a presidência da mais alta 

corte eleitoral do Estado, cercado da expectativa favorável dos operadores 

do direito e da opinião pública.  

Quando seus pais, Aprígio e Alcina, verdadeiros artistas na 

arte de educar, mudaram-se de Major Izidoro, região sertaneja de 

Alagoas, para Maceió, Fernando Tourinho, ainda um menino, mergulhou 

com ânimo nos estudos, sentindo, precocemente, que para um rapaz de 

situação econômica não estabilizada, seria esta a senda para o triunfo.  

Primeiro no Colégio Diocesano, dos Irmãos Maristas, em 

Maceió, e depois na Faculdade de Direito, José Fernando Lima Souza 

sempre se destacou por personalidade afável e altiva, pela seriedade nos 

estudos e pela cordialidade no trato com os professores e com os seus 
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companheiros. Essas qualidades, aliás, dentre muitas outras, 

acompanham-no em todas as etapas da sua brilhante existência.  

Promotor, advogado, procurador municipal, professor, 

desembargador, escolhido, sucessivamente, para os mais honrosos 

cargos, José Fernando Lima Souza, mestre no tribunal do júri, bem 

conhece todas as carreiras jurídicas, sempre procedendo de maneira a 

honrar as instituições que pertence.  

Tendo sido indicado para o Tribunal de Justiça do Estado de 

Alagoas, TJ/AL, pela secção alagoana da OAB, pela classe dos advogados, 

José Fernando Lima Souza eleva o nome da categoria em todos os 

momentos, sendo um exemplo digno de ser seguido pelas gerações que 

se sucedem.  

Sobreleva frisar, como exemplos de administração, suas 

fecundas gestões na Corregedoria Geral de Justiça do TJ/AL, na 

Presidência Nacional do Colégio de Corregedores de Tribunais de Justiça 

Estaduais e na Vice-Presidência e Presidência do Tribunal de Justiça do 

Estado de Alagoas.  

Em que pese sua carreira de sucesso, a qual, por certo, ainda 

nos há de oferecer muitos frutos, Tourinho mais se destaca – como 

legatário de seus pais – na arte de educar, na posição de Chefe de Família 

que, juntamente com sua eterna companheira Geyne, formou homens e 

mulheres, Fernandinho, Luciana, Viviane e Maurício, os quais seguem o 

caminho de seus pais.  

Tudo isso, em verdade, nos põe a certeza de que a elogiosa 

administração do desembargador José Fernandes de Hollanda Ferreira no 

TRE/AL será sucedida por mais um período de dinamismo e lisura.  
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Tourinho é exemplo, e exemplo assaz vivo, de inexauríveis 

boas obras, de infatigável conduta. Alagoas agradece seu exemplo de 

vida. 


