Zacarias Gurgel Cunha nasceu na cidade Augusto Severo/RN, no
Estado do Rio Grande do Norte/RN, em 05 de Novembro de 1912. Sendo filho do Sr.
Avelino de Azevedo Cunha e da Srª Maria dos Mercês Gurgel Cunha, tendo casado com
a Srª Alba Barbosa Cunha, com a qual constituiu família.
Cursou o ginásio no colégio Diocesano Santa Luzia, em Mossoró. Na
mesma cidade, serviu ao exército no Tiro de Guerra “18”, tendo ocupado o posto de
sargento, em 1931.
No ano de 1940, concluiu o curso de Direito, em Fortaleza/CE; tendo
sido escolhido o orador da turma. Iniciou sua carreira jurídica um ano depois, quando
assumiu o cargo de Juiz Municipal, em Apodi/RN.
Posteriormente, pediu exoneração para ser nomeado Promotor
Público, na cidade de Martins/RN, função que exerceu por um ano. Em seguida, foi
nomeado e empossado no cargo de Juiz de Direito da Comarca de Angicos/RN.
Em 1947 foi removido, a pedido, do cargo de Juiz de Direito de
Angicos para a Comarca de Caraúbas/RN, de onde foi removido para Mossoró e,
finalmente, em 1952, por merecimento, foi promovido ao cargo de Juiz de Direito da
4ª Vara da Comarca de Natal. Neste mesmo ano, tomou posse como Desembargador.
Nos anos de 1954, 55 e 57 assumiu a Corregedoria Geral da Justiça.
Como Desembargador, integrou o Tribunal Regional Eleitoral, no período de 1º de
outubro de 1956 a 30 de setembro de 1958, tendo assumido a Presidência do
colegiado no mencionado período.
Em 14 de dezembro de 1959 foi empossado como Vice-Presidente do
Tribunal de Justiça. Exatamente um ano depois assumiu como Presidente.
Em 1965, foi eleito Presidente, pela segunda vez, tendo tomado
posse neste mesmo período.
Por intermédio do Decreto do Governo do Estado do Rio Grande do
Norte, datado de 15 de maio de 1968, foi aposentado no cargo de Desembargador.

Depois de aposentado, passou a exercer a advocacia e em 1970,
candidatou-se a deputado estadual, sendo eleito.
Como deputado, assumiu a Presidência da Comissão de Constituição
e Justiça, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte.
Também foi professor do ensino médio, na Escola Normal, em Natal
e na Faculdade de Filosofia da Fundação José Augusto.
Faleceu em Natal, no dia 23 de julho de 1993, sendo homenageado
pelo Tribunal de Justiça do RN, que denominou o Fórum da Comarca de Campo Grande
e o salão do Tribunal do Júri da Comarca de Apodi, “Desembargador Zacarias Gurgel
Cunha”.

