Hélio Fernandes Silva nasceu no dia 4 de fevereiro de 1939, na cidade de Luiz
Gomes/RN.
No ano de 1966, graduou-se no curso de Direito, pela Universidade Federal do
Rio Grande do Norte. Posteriormente, exerceu a função de Adjunto de Promotor nas
Comarcas de Portalegre, Caraúbas e Patu, todas localizadas no Estado Potiguar.
Em novembro de 1967, assumiu o cargo de juiz de Direito de São Paulo do
Potengi - Comarca de 1ª entrância. Atuou, também, como juiz substituto na Comarca
de São Tomé.
Promovido, por merecimento, ao cargo de juiz de Direito da Comarca de Pau
dos Ferros - de 2ª entrância -, tomou posse e assumiu o exercício em abril de 1970.
Igualmente, atuou como juiz substituto nas Comarcas de São Miguel e Luís Gomes.
Em fevereiro de 1971, foi removido, a pedido, para a Comarca de Açu.
Quase quatro anos depois, foi promovido, por merecimento, ao cargo de juiz de
Direito da 2ª Vara da Comarca de Mossoró, de 3ª entrância. Tendo tomado posse e
assumido em setembro de 1975.
Foi removido, a pedido, para o cargo de 2º juiz de Direito substituto de Natal,
tendo sido empossado e assumido a função em maio de 1976. Neste mesmo ano,
jurisdicionou em Natal, nas seguintes Varas: 1ª, 6ª, 8ª Cíveis, 2ª e 4ª Criminais e Vara
de Menores, até 1978.
Semelhantemente, foi designado pelo Corregedor Geral da Justiça, em 25 de
outubro de 1977 para auxiliar nos trabalhos de Correição Ordinária no Segundo Ofício
de Notas de Natal.
No dia 4 de agosto de 1978, foi indicado para exercer o cargo de juiz
corregedor, em substituição ao magistrado Jerônimo Rosado Neto. Em novembro do
mesmo ano, na sessão do Tribunal Pleno, foi eleito para exercer as funções do cargo
de juiz corregedor.
No ano de 1979 foi promovido, por merecimento, ao cargo de Desembargador
do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, em substituição ao magistrado Pedro
Januário de Siqueira. Tomou posse e assumiu as funções neste mesmo ano. Ocupou os
cargos de Corregedor Geral da Justiça, no período de dezembro de 1980 a dezembro
de 1982; Presidente das Câmaras Criminal e Cível do Tribunal de Justiça; Presidente do
Tribunal de Justiça, no período compreendido entre dezembro de 1988 a dezembro de
1990; Presidente do Conselho da Magistratura, Vice-Presidente e Presidente do
Tribunal Regional Eleitoral /RN – no período de 1984 a 1986.
Aposentou-se, por tempo de serviço, em setembro de 1992, como
Desembargador.

