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ARTE SOBRE FOTO DA ASCOM ABCC-OCC

EDITORIAL

A

través desta narrativa, tentarei
sintetizar o que vi, vivi e convivi
com uma pessoa verdadeiramente admirável, um cidadão exemplar, obviamente
um presente de Deus destinado aos pernambucanos. Ele tem nome: Nildo Nery
dos Santos. Quem o conheceu, não poderá deixar de reconhecer que foi um agente modelado pela bondade do Altíssimo
e, por consequência, verdadeiro patrimônio da justiça e da promoção humana. Por minha parte, procurei desvendar
algo que pudesse traçar um paralelo entre sua pessoa e suas obras sociais. Não
será exagero compará-lo a uma sinfonia,
ou mais ainda a uma orquestra, considerando que, de todas as artes, a música é
a que mais enternece, mais aproxima a
humanidade com sua linguagem universal, tornando-se um deleite para o espírito. Na aludida orquestra da igualdade e
inclusão social, sempre foi um maestro,
com sua batuta regendo os garotos tão
carentes a orquestrarem seus sonhos.
Quem sabe, poderia compará-lo a um
instrumento musical, talvez o próprio
violino, com suavidade, orientando, conduzindo e alegrando. Mas, a depender
da necessidade, tornava-se de imediato
um trombone gritando em alto e bom
som, em defesa dos fracos e oprimidos.
Fundou inúmeras obras sociais, sempre aplicando a justiça aos injustiçados.
Idealizou a Olimpíada Criança Cidadã.
Esse atleta de Cristo sempre conseguia
chegar em primeiro lugar em defesa dos

menos afortunados. Um campeão da cidadania, superando o próprio recorde
em prol dos oprimidos. Será eternamente
aclamado e aplaudido por todos os que
tiveram a honra e o privilégio de conviver
com o maior incentivador do voluntariado. Ele era o atleta, a orquestra, o maestro, a batuta e os próprios instrumentos:
um ser múltiplo, a própria olimpíada, o
próprio concerto. Pernambuco vai sentir
muito a sua falta. Uma perda irreparável.
É aí onde me pergunto: o que faremos
sem ele? Seguramente há de permanecer
nos acordes da Orquestra Criança Cidadã
e vivo estará na Associação Beneficente
Criança Cidadã, não só na memória, mas
em todos os atos e gestos. Foi um grande
legado dirigido para todos esses jovens,
o que nos compromete a dar-lhe continuidade. É com profunda saudade que
agradeço a dádiva de ter partilhado durante tantos anos nesse serviço voltado
aos carentes. O inesquecível desembargador Nildo Nery, patrimônio imortal da
promoção humana, mesmo fisicamente
ausente, jamais se distanciará da ABCC
e de todos nós.
Myrna Targino
Presidente da Associação Beneficente
Criança Cidadã
Publicado originalmente no Jornal do
Commercio de 13-14 de janeiro de 2018, sob o
título “Dr. Nildo Nery: patrimônio imortal da
promoção humana”.
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DEPOIMENTOS

Nildo Nery dos Santos revolucionou a visão do Poder Judiciário pernambucano para
com os excluídos e apenados, criando programas sociais no seio do órgão máximo
da magistratura estadual, o Tribunal de Justiça de Pernambuco e propondo soluções
para o sistema carcerário brasileiro, ainda não avaliadas com a devida atenção pelos
três Poderes. Pessoalmente, foi um notório e apaixonado torcedor do Sport Club do
Recife; esposo, pai e avô dedicado; e uma figura ao mesmo tempo rigorosa no cumprimento da Justiça e misericordiosa com os necessitados. Nestas primeiras páginas da
edição especial da Revista Criança Cidadã dedicada a Dr. Nildo, como assim todos
os chamavam, segue uma série de depoimentos que dão um pequena dimensão de seu
caráter e suas posições.

Fernando Cerqueira

Idealizador e coordenador geral da
Orquestra Criança Cidadã

Desembargador do Tribunal de
Justiça de Pernambuco

RECORTE SOBRE FOTO DE JEIMESON LUNA

REPRODUÇÃO

João Targino

“Dr. Nildo foi um homem diferente da maioria. Eu acredito que existem as pessoas comuns e as diferenciais e, com
certeza, ele foi diferenciado. Foi uma pessoa muito humana,
que tem uma preocupação muito grande com o ser humano,
um ícone exemplar para magistratura pernambucana, além
de ter sido um exemplo como pai, amigo, em todas as atividades que exerceu na vida. Ele foi uma pessoa que produziu
luz e a Associação Beneficente Criança Cidadã deve muito
a ele, por oferecer tantas oportunidades. Desde quando nos
conhecemos em 2000, ele fez com que eu me tornasse uma
pessoa melhor, através do contato mais perto com a dor, com
as privações e com os sofrimentos do ser humano. Ele me
proporcionou uma nova perspectiva de vida, de ter mais responsabilidade social e poder proporcionar o princípio da dignidade às pessoas que mais precisam.”

Nildo Nery promoveu uma exuberante gestão do Poder Judiciário de Pernambuco, incentivando a cultura, o aprendizado
dos juízes e servidores e a eficiência na gestão pública, com a
realização de mutirões de cidadania em todo o estado (Nildo
foi o idealizador dos centros de cidadania, hoje denominados
de Compaz). A implantação pioneira do primeiro Centro de
Recuperação Judicial de Dependentes Químicos aproveitou
a sua experiência como professor de criminologia e os novos
conceitos da novel lei antidrogas. No seu amor puro e no sacrifício pela causa social, tal qual Dulcineia a Dom Quixote,
Nildo Nery foi um grande exemplo de ética e dignidade de
um cidadão e de um judiciário moderno. Os seus feitos e a
paixão pelo bem o tornaram um homem diferenciado com a
ternura dos que abraçam o sacerdócio do servir a sociedade
e ao bem comum.”
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Nair Andrade dos Santos
HOULDINE NASCIMENTO / ASCOM ABCC-OCC

Advogada e conselheira titular da OAB-PE

“Eu era advogada militante quando conheci Dr. Nildo Nery, que
era juiz. Ele era realmente uma luz para uma comunidade carente, necessitada de apoio, de soerguimento. Deu muito de si,
deu oportunidade para que as crianças crescessem, tanto com o
projeto da Orquestra Criança Cidadã quanto com o da ABCC. Ele
foi uma criatura que sempre trabalhou pelo benefício dos mais
necessitados, dos pobres. Sua trajetória é marcante porque levou
a vida como juiz, desembargador, mas sempre voltado à parte social, especialmente quando deixou a presidência do Tribunal de
Justiça de Pernambuco e passou a se dedicar exclusivamente a
isso — mesmo doente e tudo, mas presente em todos os momentos, fazendo o bem.”

Getúlio Cavalcanti
LANA PINHO / DIVULGAÇÃO

Cantor e compositor

“Conheci Nildo na época do vestibular, eu porque era muito amigo do irmão dele, Nilzo. Nesses anos de amizade, nossas famílias
já tiveram muito contato. Nossos filhos jogavam bola lá em Gravatá e sempre tivemos uma boa relação. Nildo era uma pessoa tão
amável, tão pura e eu gosto tanto dele, que eu comecei a detestar menos o Sport por causa dele, mesmo eu sendo tricolor. Para
mim, ele é um destaque no Judiciário e também na Orquestra
Criança Cidadã. Inclusive, estive aqui no dia da inauguração do
projeto e fico feliz em ver essa contribuição enorme que a ONG [a
ABCC] dá para nossa cultura.”

Jarbas Vasconcelos
REPRODUÇÃO

Deputado federal
“O trabalho e a dedicação em tudo o que faz sempre foram as
marcas do jurista Nildo Nery. Com uma reconhecida e renomada carreira, sua atuação em juizados, comarcas, na academia e
tribunais sempre teve grande repercussão e importância dentro
e fora de Pernambuco. Iniciativas pioneiras no Estado como mutirões da Justiça, a criação de Centros de Justiça Terapêuticas e
os trabalhos à frente das Escolas Superiores de Magistraturas de
Pernambuco e do Brasil são algumas das iniciativas que motivaram os mais variados e importantes reconhecimentos que
aconteceram, no âmbito internacional inclusive. A iniciativa de
inclusão social através da música e da cultura de um modo geral,
colocada em prática de forma muito especial por ele através da
Associação Beneficente Criança Cidadã, é algo inspirador e que
emociona a todos.”

6 Revista Criança Cidadã • jan-abr 2018 (edição especial)

Nilson Nery
HOULDINE NASCIMENTO / ASCOM ABCC-OCC

Assessor jurídico do TJPE

“A minha convivência com ele foi muito prazerosa. De todas as
virtudes que ele teve, para mim, o maior dom foi o de ser pai. Porque ele era muito família, se preocupava com todos os filhos. Foi
uma grande honra tê-lo como pai. Ele nos ensinou a ser mais humano, de não ter dureza no coração. Muitas vezes, ele nos dava
presentes no Natal. Em uma ocasião, ele iria me presentear com
uma bola, mas acabou dando a uma criança e falou para mim.
‘Meu filho, eu posso dar sua bola e depois eu lhe dou muito mais.’
Às vezes, saía matéria no jornal sobre a ABCC, aí alguém disse a
ele: ‘Mas Nildo, o senhor faz tudo e não aparece’. Ele respondeu:
‘O importante não é o reconhecimento dos homens, o importante
é o reconhecimento de Deus’. Aquilo me emocionou muito, me
fez chorar.”

Og Fernandes
REPRODUÇÃO

Ministro do Superior Tribunal de Justiça

“O desembargador Nildo Nery é a representação terrestre de um
santo. Ele, talvez, seja a pessoa que eu tenha conhecido mais próxima da perfeição, não apenas na magistratura, mas como uma
pessoa extremamente rica, como portador de virtudes. É um
exemplo de cidadão, de homem público, de correção, que consagrou sua vida enquanto magistrado, distribuindo Justiça. Após a
aposentadoria, reforçou esse aspecto, quando optou pelas pessoas pobres e pela promoção das crianças desassistidas. É um caso
para Prêmio Nobel da Paz. Se fosse para escrever um livro sobre
ele, o título seria ‘O Santo’. É uma pessoa por quem renovo sempre minha profunda admiração.”

Leopoldo Raposo
ASCOM TJPE

Desembargador e ex-presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco

“Ingressei na Magistratura em 1981 e Dr. Nildo já era da capital. Quando se passa no concurso, você começa logo no interior,
então tirávamos muitas dúvidas com ele. Depois ele criou a Escola de Magistratura, que foi quando tivemos um maior contato
profissional. Ele foi um magistrado que sempre deu uma grande
contribuição para efetivação da justiça em Pernambuco. É um
exemplo de competência, de reputação ilibada e sempre se preocupou em desenvolver ações voltadas para a sociedade, de inclusão social, tornando também a justiça mais rápida, enquanto
esteve na presidência do Tribunal.”
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Nildo Nery
(1934-2018)

RESUMO BIOGR Á FICO
1 93 4
19 5 7
1958
1958

Nascimento, em Goiana-PE (19/11)
Casamento com Lenice César dos Santos (20/12)
Conclusão do curso de Direito, na Faculdade de Direito do Recife
Conclusão, no Max Plank Institut (Alemanha), de curso de extensão com apresentação
de estudo sobre o Sistema Penitenciário Europeu (Portugal, Espanha, Alemanha e Itália)

1960
1 9 62
1 9 62
1964
19 6 5
19 6 5
1966
1968
1968
1 9 69
1 9 69
1 9 70
19 72

Nasce a filha Maria Dolores (10/09)
Nasce a filha Maria Cristina (27/02)
Nomeação para o cargo de juiz de Direito da comarca de Condado (18/05)
Promoção, por merecimento, para a comarca de Altinho (23/12)
Remoção para a Comarca de Quipapá (15/01)
Nasce a filha Gercina Maria (17/05)
Nomeação como corregedor das comarcas de 2ª entrância (17/05)
Nasce Nildo Filho (11/02)
Promoção, por merecimento, para a comarca de Garanhuns (12/03)
Remoção para a capital, onde assume a 32ª Vara (14/08)
Nasce o filho Newton Fernando (31/08)
Nasce o filho Nilson (29/10)
Nomeação como presidente da Comissão de Inquérito Administrativo da Corregedoria
Geral (28/11)

1 9 81

Estágio no Centro Internacional de Magistrados Luigi Saverini e participação nos
XXVIII Cursos de Estudos do Centro Internacional de Magistrados, com a tese Stampa,
radio, televisione e giustizia (Perugia, Itália)

1 9 82
1 9 83

Lançamento do livro 1.000 perguntas: Criminologia
Participação no II Congresso Internacional de Profissionais do Direito, no Rio de
Janeiro, com o tema Mercado de Trabalho dos Magistrados
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1 9 84
19 8 6
19 8 7
1990
1990
19 92
1 9 93
1996
19 9 8
1999

Participação no grupo especial de trabalho Pró-Memória Jurídica
Nomeação como presidente da Comissão Estadual de Racionalização dos Serviços Judiciários
Dirige a Escola Superior da Magistratura de Pernambuco até 1991
Promoção, por antiguidade, para o cargo de desembargador (17/10)
Visita o Centro de Estudos Judiciários de Portugal
Posse como diretor-adjunto da Escola Nacional da Magistratura até 1998
Nomeação como vice-presidente do TJPE para o biênio 1994/1995 (23/12)
Lançamento do livro Direito comunitário - perguntas e respostas
Lançamento do livro Teoria do crime
Assina capítulo do livro O juiz, seleção e formação do magistrado no mundo contemporâneo
(org. Sálvio de Figueiredo Teixeira), junto com José Renato Nalini

2000
2000
2 0 03
2004
2006

Posse no cargo de presidente do TJPE para o biênio 2000/2002 (13/02)
Criação do Programa Criança Cidadã, no TJPE
Fundação da Associação Beneficente Criança Cidadã (ABCC)
Aposentadoria do cargo de desembargador
Inauguração da Orquestra Criança Cidadã dos Meninos do Coque

CONDECOR AÇÕES
19 8 3
2000
2001
2001
2 0 02

Ordine al merito della Repubblica Italiana
Medalha Pernambucana do Mérito Policial Militar
Título de Cidadão do Recife
Título de Cidadão de Belo Jardim
Honorary Member of the International Judicial Training Program of the Dean Rusk
International Law Center, the Comparative and Graduate Legal Studies and the Institute of

FOTOS: ASCOM TJPE

2004
2012
2013

Continuing Judicial Education of the School of Law
Medalha do Mérito Judiciário
Diploma do Mérito do Instituto Urbano Vitalino
Ginásio do Sesc Goiana recebe o nome Nildo Nery dos Santos (18/10)

Fonte:
Memória Judiciária de
Pernambuco - Desembargador
Nildo Nery dos Santos
(Tribunal de Justiça de
Pernambuco. Centro de
Estudos Judiciários, 2015)
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CAPA

Nildo Nery: uma vida dedicada
ao social
Trajetória do magistrado pernambucano foi marcada pela criação de projetos sociais, em especial a Associação
Beneficente Criança Cidadã
Houldine Nascimento
ASCOM ABCC

“A

melhor maneira de ser feliz
é ajudando o próximo.” Essa
forma de pensar guiou a trajetória do
desembargador Nildo Nery dos Santos (1934-2018), um magistrado sempre
voltado para o social. Desde o período
em que era estudante universitário até
a fundação e manutenção da Orquestra Criança Cidadã (OCC), sua vida esteve dedicada à busca do bem-estar do
próximo.
Prova de tamanha preocupação é que,
um dia após assumir a presidência do
Tribunal de Justiça de Pernambuco
(TJPE), no biênio 2000/2002, o magistrado lançou o Programa Criança Cidadã, responsável por garantir moradia a

1
24 famílias desabrigadas que se amontoavam nas calçadas da Rua do Imperador, no bairro de Santo Antônio, centro
do Recife. De lá, elas se transferiram
para as vilas Nossa Senhora de Fátima
e São Francisco, no Cordeiro, que foram
criadas especialmente para recebê-las.
“A minha preocupação com o social,
especialmente com o descaso com as
crianças que perambulavam pelas ruas
do Recife, foi crescendo. Um tanto quixotescamente, implorei às demais autoridades e à sociedade em geral que se
aglutinassem para enfrentar tão delicado problema”, discursou, em cerimônia
que marcou sua aposentadoria como
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desembargador após 42 anos e seis meses de judicatura, em 2004.
O juiz de Direito João Targino, que conviveu por quase duas décadas com Dr.
Nildo, foi convidado para coordenar o
projeto. “Tive sorte e privilégio por ter
convivido, diariamente, desde o início
de sua gestão como chefe do Judiciário
pernambucano, com uma figura humana plúrima, de virtudes excelsas nas vitórias e nos reveses”, comenta.
O programa também proporcionou a
formação do Coral Criança Cidadã, que
reunia as crianças retiradas das ruas do
Recife. Em 2003, o projeto se expandiu,
resultando na criação da Associação
Beneficente Criança Cidadã (ABCC),

ASCOM ABCC

que se tornou reconhecida internacionalmente por seus feitos em prol de
crianças em situação de vulnerabilidade social. Atualmente, a organização
não governamental gere três projetos
sociais: o da própria ABCC, focado em
esportes, a Olimpíada Criança Cidadã e
a Orquestra Criança Cidadã.
Segundo Targino, Dr. Nildo Nery enfrentou resistência para implantar ações
sociais no Judiciário. Na condição de
juiz, enxergava que a prevenção era um
caminho mais eficaz do que decisões
meramente punitivas. “Ele reverteu
uma ordem: primeiro, prevenir; depois
reprimir. Como todos os que quebram
paradigmas, enfrentou muitas críticas
e incompreensões. Mas essas pessoas
tiveram tempo para reconhecer seus
feitos.”
A ideia de formar uma orquestra jovem
em uma localidade carente do Recife estava nos planos da dupla. Assim, Targino e Nery recorreram ao maestro Cussy
de Almeida para conduzir a parte artística do projeto social inaugurado em 25
de julho de 2006 na comunidade do Coque, uma das áreas com o pior Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) da cidade. De lá para cá, centenas de instrumentistas foram formados na Orquestra
Criança Cidadã dos Meninos do Coque,
que tem como princípio a preparação
destes jovens para o bom convívio em
sociedade.
O êxito da OCC proporcionou a expansão do projeto, em 2014, com a criação
de um núcleo em Camela, distrito do
Ipojuca, que tem o suporte da Prefeitura
do Ipojuca; e, em 2017, com uma extensão na zona rural de Igarassu, dentro do
complexo das usinas termoelétricas Pau
Ferro I e Termomanaus, da EBrasil Epesa.
A conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco (OAB-PE)
Nair Andrade dos Santos participou da
idealização da ABCC e integra ativamente o Conselho Administrativo da
ONG. Colega de tribunal de Nildo Nery,
ela destaca as ações sociais de que participou ao lado do magistrado. “Na primeira vez em que atuei no tribunal, Dr.
Nildo presidia a sessão do júri. Eu era
recém-formada. Desde então, estivemos juntos em trabalhos sociais como a

2
fundação da ABCC. Cheguei a trabalhar
durante quatro anos em tempo integral
no Espaço Cultural e Esportivo Criança
Cidadã [ABCC Sede]. Movimentamos a
parte social ofertando cursos às mulheres da vila”, ressalta.
VIDA NO RECIFE — Nascido em 14 de
novembro, em Goiana, na Zona da Mata
Norte de Pernambuco, Nildo Nery foi o
terceiro de quatro filhos que o comerciante carioca Newton Nery dos Santos
e a goianense Gercina César dos Santos
tiveram. No entanto, foi no Recife que
o desembargador construiu boa parte de
sua trajetória, ao se estabelecer nos bairros da Boa Vista e São José, no centro da
cidade. “O Recife sempre viveu em mim
e eu nele”, afirmou, demonstrando carinho pela capital pernambucana.

Ainda jovem, viu a cidade passar por diversas transformações, como a chegada
da eletricidade, o êxodo da população
interiorana para o Recife, a consequente explosão das favelas e o aterro de
manguezais, ocasionando o crescimento desenfreado do setor imobiliário. Foi
também no Recife que se casou com
Dona Lenice César dos Santos, em 20 de
dezembro de 1959. Do matrimônio, nasceram seis filhos: Maria Dolores, Maria
Cristina, Gercina Maria, Nildo Filho,
Newton Fernando e Nilson.
A relação com a família era bastante
afetuosa, como relata um dos filhos, o
assessor jurídico Nilson Nery. “Quando eu era criança, tinha cinco, seis anos
de idade, papai saía para trabalhar pela
manhã. Ele era professor na Unicap e
à tarde ia para o Tribunal. Ele chegava
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ACERVO ABCC

cansado à noite, éramos seis filhos. Eu
me preocupava com ele, escondia uma
comidinha, muita gente para comer em
casa. Eu já sabia do jeito que ele gostava do ovo, um pouco cru. Desde criancinha, ele era muito importante. O carinho que dava para a gente. Tínhamos
muito respeito por ele”, rememora.
Na capital pernambucana, também surgiu a paixão pelo Sport Club do Recife.
O afeto pelo time era tão grande que
filhos e netos passaram a torcer pelo
clube por influência dele. Foi o caso de
um dos netos, o advogado Nilson Nery
Filho, 23 anos. “Nós morávamos em prédios vizinhos e assistíamos aos jogos do
Sport juntos. Sempre que tinha um lance de perigo, ele segurava meu ombro e
eu sempre gostava muito”, comenta.

3
HOULDINE NASCIMENTO / ASCOM ABCC-OCC

Foi durante uma partida do Sport, em
2010, que Dr. Nildo Nery sofreu um
AVC, um dos episódios mais difíceis de
sua vida. “Estávamos eu, meu pai e meu
tio”, recorda Nilson Filho. Desde então,
a saúde do ex-presidente do TJPE não
foi a mesma. Em setembro de 2017, Dr.
Nildo foi internado em um hospital do
Recife, onde lutava contra um quadro de
debilidade dos órgãos decorrente da fragilidade física crescente ano a ano. No
último dia 3 de janeiro, faleceu, tendo
sido sepultado no cemitério Morada da
Paz, em Paulista.
CARREIRA NA JUSTIÇA — O início
da produtiva carreira como magistrado
ocorreu em 1954, quando ingressou na
Faculdade de Direito do Recife, onde
concluiu a formação quatro anos mais
tarde. No ambiente acadêmico, Nildo
Nery demonstrava uma preocupação
com os diversos entraves que envolviam
o sistema carcerário brasileiro já naquele momento. Para apresentar soluções,
fez uma imersão no sistema penitenciário de países europeus, elaborando um
estudo da situação das prisões de Portugal, Espanha, Itália e Alemanha.
Em 1957, passou a integrar o quadro do
Tribunal de Justiça de Pernambuco, no
cargo de oficial judiciário. Desde então, foi avançando na Corte de Justiça
local, passando a ser oficial de gabinete (1959), diretor das Seções Criminal e
Cível até chegar ao cargo de Secretário
Geral do Tribunal, em 1961. Um ano de-
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pois, após aprovação em concurso, se
tornou Juiz de Direito e passou a atuar
em comarcas do interior, como Quipapá e Altinho, retornando ao Recife em
1966 na condição de Juiz Corregedor de
Comarcas da 2ª Entrância. Em 1968, foi
promovido para Garanhuns, mas voltou
a trabalhar no Recife no ano seguinte,
na 2ª Vara Privativa do Júri. Nildo Nery
atuou em casos de grande repercussão
em Pernambuco, como o assassinato de
Padre Henrique, em 1969, no auge da repressão da Ditadura Militar no Brasil. A
vítima assessorava naquela época o arcebispo do Recife, Dom Hélder Câmara,
e foi encontrada com diversos sinais de
tortura.
O Direito Criminal sempre mereceu sua
atenção. Em 1974, se tornou professor de
Criminologia na Universidade Católica
de Pernambuco (Unicap), em paralelo à
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atividade de magistrado. Assim, Nildo
Nery seguiu desenvolvendo pesquisas,
como o trabalho “Jornal, rádio, televisão
e justiça”, finalizado em 1981 como extensão no Centro de Estudos Jurídicos
da Universidade de Umbria, na Itália. O
estudo apresentava de forma contundente as influências negativas de matérias divulgadas por veículos da imprensa no estímulo à criminalidade, gerando
grande repercussão à época.
Por essa tese, única aprovada por unanimidade no curso, recebeu diversas
homenagens no país e o governo o premiou com a comenda de Cavaleiro da
Ordem do Mérito da República Italiana pelo serviço público prestado. Mais
adiante, fundou a Escola Superior da
Magistratura de Pernambuco (Esmape)
e se tornou o primeiro diretor-geral dela
(1987-1991).

GALERIA DE FOTOS

Páginas 11 e 12: Dr. Nildo Nery dos
Santos em ação, durante eventos
diversos dos projetos da ABCC.
Páginas 13 e 14: registros da
trajetória de Dr. Nildo no TJPE e na
ABCC. Agradecemos à Assessoria de
Comunicação do Tribunal pelo envio
das imagens indicadas. As demais
fotos são do arquivo da Assessoria
de Comunicação da ABCC.
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