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Desembargador JOSÉ DOMINGUES FERREIRA ESTEVES

NOTA BIOGRÁFICA*

Faleceu no último dia 13 de agosto. Na homenagem por ocasião de sua aposentadoria, prestada pela
Corte Superior, em sessão realizada no dia 13 de maio
de 2009, o Desembargador Reynaldo Ximenes Carneiro
se manifestou nestes termos:

DESEMBARGADOR JOSÉ DOMINGUES
FERREIRA ESTEVES
(1940-2010)

[...] Vejo que essa despedida do Desembargador José Domingues Ferreira Esteves é, ao mesmo tempo, triste, porque
nos desfalca da sua alegria, da sua sagacidade, da sua facilidade em alegrar o ambiente, mas é também alegre, porque
vemos que um colega nosso, que prestou serviços com eficiência, com decência, com hombridade, com muita segurança e presteza, sai da Magistratura como entrou, deixando
um nome respeitado e admirado, não só para ele, para a
sua família, mas, sobretudo, como legado à Magistratura
Mineira, que, no seu elemento humano, é o que há de mais
importante, porque tudo é passageiro, é fugaz, mas o que fica mesmo da figura do Magistrado é a sua toga sem mancha, e ele deixou isso [...].

José Domingues Ferreira Esteves, mineiro de Aiuruoca, nasceu em 26 de julho de 1940. Foi casado com
a Sr.ª Lúcia Helena Abranches Esteves, com quem teve
cinco filhos: Vanina, Renata, Carolina, Bernardo e
Otávio.
Bacharelou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, em 17 de dezembro de 1971.
No magistério, foi professor na Faculdade de
Ciências Econômicas e Contábeis de Visconde do Rio
Branco e de Direito Civil - Parte Geral, na Faculdade de
Direito de Conselheiro Lafaiete.
Foi Promotor de Justiça nas Comarcas de Guarará
e Ubá.
Aprovado em concurso público para a Magistratura, foi nomeado Juiz de Direito da Comarca de Tombos,
em 1977, onde entrou em exercício no dia 19 de outubro. Posteriormente, em 25 de setembro de 1980, assumiu a função na Comarca de Raul Soares, de Segunda
Entrância, para onde foi promovido por merecimento.
Em 19 de agosto de 1981, é promovido, também por
merecimento, para o cargo de Juiz de Direito de Terceira
Entrância, passando a atuar na 1ª Vara da Comarca de
Conselheiro Lafaiete.
Em novembro de 1983, foi designado pelo Conselho
da Magistratura para desempenhar as funções de Diretor
do Foro da Comarca de Conselheiro Lafaiete, por um
biênio. Foi promovido para Belo Horizonte em 6 de julho
de 1984, pelo critério de merecimento. Entra em exercício
no dia 17 daquele mês, atuando, primeiramente, como 7º
Juiz de Direito Substituto. Em 14 de abril de 1988, foi designado para o cargo de Juiz Titular da 4ª Vara Cível.
Em 12 de março de 1992, foi promovido, igualmente por merecimento, ao cargo de Juiz do extinto
Tribunal de Alçada, onde ocupou a Presidência da 2ª
Câmara Criminal.
Em 14 de setembro de 2001, atingiu o grau máximo de sua carreira. Nessa data, foi promovido, por merecimento uma vez mais, ao cargo de Desembargador
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, compondo a 6ª Câmara Cível.
________________________

Por sua vez, o Desembargador Brandão Teixeira assim se expressou:
[...] A convivência ao longo dos anos de Magistratura mostrou-me, além de uma pessoa detentora de uma alegria de
viver esplendorosa, um espírito vivo, uma verve atuante, um
Juiz de compostura digna, de extraordinária formação de
caráter e, principalmente, muito leal com os colegas [...].
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