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JUIZ FEDERAL

HERALDO VIDAL CORREIA

40 anos de falecimento



Em dezembro de 2022 completam-se 40 anos da
morte do Juiz Federal Heraldo Vidal Correia,
ocorrida no dia de Natal de 1982...

E esta edição do "Momento Memória - Biografias"
não poderia deixar de homenagear este grande homem e
magistrado, um dos quatro primeiros Juízes Federais
nomeados para concretizar a reinstalação da Justiça
Federal no Paraná, em 9 de maio de 1967!

 
O Juiz Federal Heraldo Vidal Correia

doação da família

https://www.trf4.jus.br/trf4/upload/jfpr/2021/05/Maio-2021-A-Segunda-Fase-da-JFPR.pdf


Heraldo Vidal Correia nasceu em Paranaguá, no dia 8 de abril de
1917, filho do cartorário Doralício Correia e da professora Maria
Cândida Vidal Correia. Casou-se com a enfermeira Nair Irony
Roedel Correia, com quem teve cinco filhos: Luiz Alberto Roedel
Correia, Luiz Cláudio Roedel Correia, Rejane Maria Correia
Maranhão, Rosana Terezinha Roedel Correia e Luiz Fernando Roedel
Correia.

Em 1937 foi aprovado no concurso público para o IAPI – Instituto de
Aposentadorias e Pensões dos Industriários. O certame é
considerado o primeiro concurso público realizado no país, e teria
atraído 5 mil candidatos para disputar os cargos de auxiliar
administrativo, fiscalização, contabilidade e secretaria. O processo
seletivo teve a aplicação de exame psicotécnico e prova escrita
abordando noções de português, matemática, previdência social e
legislação do trabalho. 

 
Diploma do curso primário – 1927

https://www.gazetadopovo.com.br/curitiba/falecimentos/lista-de-falecimentos-0tqrws3db2q35oqj3a6udt1se/


A carteira de identidade de Heraldo Vidal Correia, emitida em 1936, quando tinha
19 anos - doação da família

Certificado de aprovação no concurso do IAPI



 
O casal Heraldo e Nair Irony em seu casamento

álbum de família
 

Em 29 de abril de 1939, casa-se com a pontagrossense
Nair Irony Roedel, que preferia ser chamada somente
de Irony.

Graduou-se em Direito em 1944 pela Faculdade de
Direito de Niterói/RJ.

 
Diploma de graduação em Direito - 1944



Heraldo passou parte de sua vida em Ponta
Grossa/PR, onde exerceu a advocacia e foi
secretário-geral da Associação Comercial,
Industrial e Rural do Município. 

Foi também membro do Instituto Brasileiro
de Direito Financeiro, filiado à International
Fiscal Law Association. 



Em 1955 transfere-se para Curitiba, onde foi
o primeiro diretor administrativo da Copel –
Companhia Paranaense de Energia Elétrica,
que havia sido criada em 26 de outubro de
1954. A Copel é considerada a terceira
empresa de energia criada no Brasil. 

PARA SABER MAIS: A REVISTA COMEMORATIVA AOS 25 ANOS
DA COPEL – SETEMBRO DE 1979 – FAZ O RESGATE HISTÓRICO
DA COMPANHIA!

Revista da Copel – 1979
(Na primeira foto, à
direita, vê-se o então
advogado Heraldo Vidal
Correia, na primeira
reunião como Diretor
Administrativo da Copel,
em 1955)

https://www.copel.com/ci/antigas/ci_revista065.pdf




De 1961 a 1965, Heraldo Vidal Correia foi presidente da Fundação
Paranaense de Imigração e Colonização.

Entre 1964 e 1965, atuou como membro do Grupo Executivo para as
Terras do Sudoeste do Paraná (GETSOP), órgão misto da União e do
Estado do Paraná, subordinado diretamente ao Gabinete Militar da
Presidência da República.

Vidal Correia foi também representante do governo do Estado do
Paraná na Escola Superior de Guerra (ESG), em 1965.

Ào lado, a carteira dos
diplomados da ESG, emitida
em 1965 - doação da família.

À direita, acima, Escola
Superior de Guerra - tour em
Washington-DC – 30-08-1965.

À direita, abaixo, evento sem
identificação. (Provavelmente
recebe certificado do curso
realizado em Washington pela
Escola Superior de Guerra).
"Doações da Família".



Em 1967, foi nomeado Juiz Federal da Seção Judiciária do Paraná, cuja posse ocorreu em 9 de maio daquele ano. Foi Diretor do Foro em
1972 e de 1976 a 1978. 



É de sua lavra a primeira sentença expedida pela Justiça Federal após a reinstalação,
datada de 14 de junho de 1968.

Evento sem identificação realizado nas dependências do
curso de Direito da UFPR, em 1976; o Juiz Heraldo está à
direita, entre os Juízes Milton Luiz Pereira e Licio Bley Vieira;
vê-se ainda, ao fundo, o Juiz Federal Silvio Dobrowolski.

 
CLIQUE PARA AMPLIAR O DOCUMENTO.

https://drive.google.com/file/d/1Hrg8K0-0LG_iKUsvtH8bw3ALY6gC69QV/view?usp=share_link


Faleceu em 25 de dezembro de 1982, em consequência de um mieloma múltiplo.

De 1973 a 1975 foi membro do Tribunal Regional Eleitoral. 

SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO EM PROCESSO DE EXECUÇÃO - RJ - 3 A 21-11-1980.



Em 4 de maio de 1983 a Justiça Federal do Paraná nomina sua
biblioteca como “Biblioteca Juiz Federal Heraldo Vidal Correia”, em
homenagem ao magistrado falecido no ano anterior.

Dona Irony faleceu em 23 de maio de 2010, aos 92 anos. 

A Biblioteca Central da JFPR - Acervo JFPR

Dona Nair Irony Roedel Correia
Arquivo da família





Todavia, em Curitiba, quando estava a falar com ele, constatei que havia perdido meu documento de identidade. Desgostoso, comentei a desdita. Com sua calma de sempre, ele olhou-me e
disse: “não tem problema, resolvo isto já”. Colocou um cartão da Justiça Federal na máquina de escrever e datilografou, solenemente: “ Declaro que o portador era Vladimir Passos de Freitas,
Juiz Federal em Porto Alegre”, colocando abaixo seu nome, cargo e assinatura. 

Aliviado, agradeci. Mais tarde, a caminho da Estação Rodoviária, a fim de apanhar o ônibus da Viação Penha para Santos, dei-me conta de que aquela declaração dele e nada tinham o mesmo
valor. Afinal, quem lesse não teria razão alguma para crer que Vladimir Passos de Freitas era eu, uma vez que eu, disto, não tinha qualquer prova. Mas, sem alternativa, fui em frente.

Na entrada do ônibus da Viação Penha, exibi o cartão ao motorista e usando todas as técnicas de convencimento aprendidas, consegui convencê-lo a deixar-me embarcar. 

Moral da história: o Dr. Heraldo, como juiz experiente que era, deu a solução certa. Podia não ser perfeita, mas resolveu.

MINHA CONVIVÊNCIA COM O DR. HERALDO VIDAL CORREIA

* Desembargador Federal aposentado, foi Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (biênio 2003-2005); foi Juiz Federal no Rio Grande do Sul e no Paraná, de onde foi Diretor do Foro de 1984 a 1986 e de 1990 a 1991.

Desembargador Federal Vladimir Passos de Freitas*

Nomeado Juiz Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, em março de 1980, em julho de 1981 removi-me para a Seção Judiciária
do Paraná, com sede e três Varas Federais em Curitiba.

Convivi com o Dr. Heraldo Vidal Correia por todo o tempo, na 2ª. Vara Federal, até o seu falecimento. Nossas relações foram sempre de
grande cordialidade. Homem calmo, afável, gostava de contar casos de sua vida. E eu de ouvi-los. A afeição era recíproca e por várias
vezes visitei-o em casa e, em outras, jantamos juntos.

Uma passagem de nosso relacionamento nunca esqueci. Foi em junho de 1981, quando eu estava no período de trânsito a tratar de
detalhes da remoção. Certa feita vim de ônibus de Porto Alegre (avião era caro e ganhava-se pouco) e planejava, depois de solucionadas
as demandas, seguir para Santos, minha cidade de origem.



Agradecimentos especiais ao Dr.

Luiz Fernando Roedel Correia,

filho do magistrado, pelas muitas

informações, fotos e documentos

doados à Sala da Memória da JFPR,

que permitiram construir uma

biografia à altura da importância

do Juiz Federal Heraldo Vidal

Correia para a História da Justiça

Federal do Paraná!



JUSTIÇA FEDERAL DO PARANÁ
DIVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO E MEMÓRIA

SEÇÃO DE MEMÓRIA INSTITUCIONAL
 

 
Juiz Federal José Antonio Savaris

Diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná
 

Juíza Federal Anne Karina Stipp Amador Costa
Vice-Diretora do Foro da Seção Judiciária do Paraná

 
Daniela Hideko Ynoue

Diretora Administrativa da Seção Judiciária do Paraná
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"As vidas dos grandes homens nos lembram que
podemos fazer nossa vida sublime, e deixando atrás de

nós, pegadas nas areias do tempo"
  

(HENRY WADSWORTH LONGFELLOW)


