
Hélio Rocha Cabral de Vasconcellos nasceu, em 1926, na Cidade de Santana do 

Ipanema, no Sertão do Estado de Alagoas, sendo filho do casal Octávio Cabral de 

Vasconcellos e Maria da Glória Rocha Cabral de Vasconcellos. 

Depois de estudos secundários, no tradicional “Colégio Diocesa-no”, dos Irmãos 

Maristas, e de ter feito o Curso de Oficial da Reserva do Exército Brasileiro, no Recife, 

formou-se em Ciências Jurídicas e Sociais, pela Faculdade de Direito da Universidade 

Federal de Alagoas (UFAL); obtendo, ainda, Licenciatura pela Faculdade de Filosofia 

da mesma UFAL, para ensinar Geografia do Brasil. 

Ingressou no Ministério Público do Estado de Alagoas, em 1951, como Adjunto de 

Promo-tor, na Comarca de Santana do Ipanema . Posto à disposição do Executivo, 

ocupou os cargos de Delegado da Ordem Política e Social, Investigações e Capturas 

(1953) e de Secretário de Estado – primeiro, da pasta do Governo (1954) e, depois, dos 

Negócios do Interior, Justiça e Segurança Pública (1954). No mesmo ano, viu-se 

nomeado Promotor de Justiça. 

Graças ao prestígio advindo dos excelentes serviços prestados e à influência da Família 

Cabral de Vasconcellos, uma das mais tradicionais do Sertão das Alagoas, elegeu-se , 

em 1956, prefeito do Município de Santana do Ipanema e Secretário da AMA – 

Associação dos Municípios Alagoanos . Ao término do mandato, recebeu convite para 

responder pelo expediente da Procuradoria da Fazenda Estadual (de maio a novembro 

de 1961), como Procurador Substituto. 

Retornando às atividades no Ministério Público, foi designado, em fins de 1961, para a 

Comarca de Porto Calvo . Em 1966, obteve (sempre por mérito) promoções, 

sucessivamente, para a Comarca de Murici (de 2ª entrância) e para a Comarca de 

Penedo (de 3ª entrância). 

No mesmo ano de 1966, veio a nomeação para Desembargador do Tribunal de Justiça 

do Estado de Alagoas, em vaga reservada, constitucionalmente, a membro do Ministério 

Público. 

 


