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“Estamos em uma corrida de bastão. 

É preciso passar o bastão adiante na 

hora certa, para podermos alcançar a 

vitória.  Cada profissional deve fazer a 

sua parte e passar o ‘bastão’ adiante. 

Não podemos aceitar que um queira 

fazer o papel do outro”. 

  

Paulo Frota
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Desembargador Paulo Frota inscreveu seu nome na 
história da magistratura deste Estado ao dedicar seu 
carisma, seus conhecimentos e suas ações à tarefa de 

fazer chegar a Justiça, de forma célere e eficiente, aos 
que mais precisam dela.

A atitude de se colocar a serviço do próximo, de forma radi-
cal e profunda, delineou-se ainda na infância, quando se re-
velou o apelo da vocação religiosa que levou o menino a um 
seminário da Cidade Velha, em Belém.

Mais tarde, a opção pelo vestibular de Medicina parece ter 
sido a evolução natural para quem, na infância, buscava as 
curas para as dores da alma e, na juventude, decidiu-se por 
cuidar da saúde do corpo para resguardar a paz de espírito dos 
seus semelhantes.

Mas foi então que interferiu o arbítrio e a cena de uma 
violência policial o inspirou a buscar no estudo do Direito os 
remédios para as doenças sociais mais profundas de que a 

O

19

Paulo Frota: carisma, 
conhecimento e ação 
a serviço da Justiça

Apresentação
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humanidade padece: a violação dos direitos e a sonegação da 
Justiça.

Esta publicação é uma síntese da atuação de Paulo Frota 
como magistrado e um ponto de partida, uma referência ao 
estudo mais aprofundado sobre sua atuação e contribuição ao 
aperfeiçoamento do Judiciário no Pará, sobretudo no que se re-
fere a uma questão que nos é muito cara: o conceito de Justiça 
e Cidadania, caminhando pari passu.

Um dos mentores da criação dos juizados especiais, Paulo 
Frota nunca economizou esforços para viabilizá-los, mesmo 
diante da crônica falta de recursos que costumeiramente se 
abate sobre o Judiciário. Mais tarde, já no Desembargo, encon-
tramo-lo dispendendo o melhor de seus esforços em projetos 
sociais da mais alta relevância para fazer da Justiça um instru-
mento da cidadania, sobretudo para os mais pobres.

E, finalmente, o trabalho ao qual ele dedicou a vida e pelo 
qual será lembrado sempre, graças à eficiência e à sensibilida-
de que caracterizaram sua ação na implantação da Vara da In-
fância e da Juventude, responsável pela aplicação do Estatuto 
da Criança e do Adolescente no Pará a partir da década de 1990.

Para além das premiações nacionais e internacionais con-
quistadas, Paulo Frota destacou-se sobretudo pelo seu empenho 
em transformar a aplicação da letra fria da lei em uma espécie 
de semeadura de um novo tempo, no qual crianças e jovens em 
conflito com a lei sejam vistas não como delinquentes e infra-
tores, mas como pessoas humanas, sujeitos de direito, capazes 
de renovar-se e renovar o seu próprio meio se tiverem as opor-
tunidades certas oferecidas pelo Estado e por aqueles que têm o 
dever de assegurar o cumprimento da lei com Justiça.

Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Desembargador Paulo Frota: Justiça 
aos que mais precisam dela

20
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aulo Sérgio Frota e Silva foi um importante Magistra-
do do Judiciário Paraense, nasceu em Quixadá, Estado 

do Ceará , no dia 4 de janeiro de 1949. Filho de Geraldo 
Menezes e Silva e de Heliodina Frota e Silva, ambos faleci-

dos. Seu pai era cearense e foi funcionário da Caixa Econômi-
ca Federal, sua mãe era paraense e foi professora de latim em 
vários colégios, dentre eles o Colégio Paes de Carvalho.

Biografia

Vida em defesa 
da infância e da 
juventude

Dona Heliodina (a mãe), 
Paulo Frota e 

seu  Geraldo (o pai), 
em 1964

P
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Paulo teve seis irmãos: Margarida; Rosa; Hélio; Mauro; Vi-
cente e Carlos Alberto, sendo Paulo Frota o primogênito. 

Mudou-se para Belém com a família 
com apenas 4 anos de idade, pois sua 
mãe era professora e seu pai optou por 
transferir-se para a capital paraense a 
fim de  possibilitar que a esposa seguis-
se sua carreira profissional.

Realizou seus estudos em Belém, e 
na adolescência desejou seguir sua vo-
cação religiosa, entrando, então, para o 

Pai de Paulo 
Frota decidiu 

morar em 
Belém para 
que a esposa 

pudesse seguir 
sua carreira 
profissional

Dona Heliodina 
e Paulo Frota 
bebê 

Pais e irmãos de Paulo 
Frota, o primogênito 

(primeiro à direita)
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Seminário, que funcionava no bairro da Cidade Velha, na igre-
ja de Santo Alexandre. Naquela época cumpria o regime de 
semi-internato, entrando para os estudos às segundas-feiras 
e só saindo às sextas-feiras para passar os finais de semana 
em sua casa, na Avenida Castelo Branco, nº 803, com seus pais 
e irmãos. 

Paulo Frota 
na primeira 
comunhão

Fevereiro de 1950, foto 
de Paulo Frota com um 

ano de idade

Paulo Frota com 
quatro anos no Bosque 
Rodrigues Alves
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Mais tarde cursou o ensino científico. Nesta fase de sua 
vida, já havia abandonado o sonho de ser padre e o novo de-
sejo era ser médico. Para auxiliar na preparação do vestibular 
inscreveu-se no curso Hélio Dourado, especializado nas áreas 
de Ciência Exatas e Biológicas. Foi nessa época que conheceu 
e se apaixonou pela mulher que viria a ser sua esposa, Telma 
Frota, com quem viveu toda sua vida. O casal teve três filhos, 

Paulo Frota 
e colegas de 
Seminário

PERFIL DOS MAGISTRADOS  •  DESEMBARGADOR PAULO FROTA 2928

Paulo, Petrus e Patrícia.

Decidiu-se, finalmente, pela carreira jurídica e foi aprovado 
no vestibular de 1970 para o curso de Direito da Universidade 
Federal do Pará – UFPA. 

Quando ainda cursava a faculdade, Paulo Frota passou a 
trabalhar no Instituto de Previdência dos Servidores do Esta-
do do Pará - Ipasep, hoje transformado em Instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Pará – Igeprev.

Em 1973, casou-se com Telma Francisca Negrão Carvalho, 
filha de Orcimar Brabo de Carvalho e Maria de Lourdes Ne-
grão Carvalho. Após concluir o curso de Direito,  foi  nomeado 
Pretor de Porto de Moz e, posteriormente, de Colares. Exerceu 
o cargo de Pretor de 1975 a 1979. 

Foi aprovado em concurso público para Juiz de Direito em 
1979. Exerceu a função judicante em diversas comarcas do in-
terior do Estado, dentre elas, Gurupá, Conceição do Araguaia, 
São João de Pirabas, Redenção, Rio Maria, Xinguara, Santana 
do Araguaia, Ourém, Capitão Poço , Salinópolis e Capanema. 
Foi promovido ao Desembargo em 2000.

Paulo Frota teve uma vida profissional muito ativa, ele era 
uma pessoa de grande dinamismo e infinita generosidade. 
Contribuiu em muitas áreas, tendo destaque como magis-
trado na defesa da Infância e da Juventude. Seu trabalho foi  
reconhecido nacional e internacionalmente por várias enti-
dades representantes da sociedade, inclusive o Fundo das Na-
ções Unidas para a Infância (Unicef) e Instituto Ayrton Senna. 

Faleceu em 15 de dezembro de 2001. Deixou um legado 
inquestionável para os que militam na Justiça e um grande 
exemplo de vida para todos os que o conheceram ou foram 
tocados por seu trabalho.
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Paulo e Telma Frota no altar 
logo após o casamento

Certidão de 
casamento de Paulo 

e Telma Frota
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aulo Frota percorreu um longo caminho até decidir-se 
pela carreira jurídica. No começo da adolescência de-

sejava ser padre e, então, entrou para o seminário. Esta 
sólida formação religiosa, com certeza, foi seu maior dife-

rencial, somada, claro, à  formação acadêmica. Nas palavras do 
Desembargador Manoel de Christo Alves “ele era o verdadeiro 
cristão”.

Foi o sentimento de solidariedade 
que o fez, finalmente, optar pela carrei-
ra jurídica. Segundo sua esposa Telma 
Frota: “O Paulo decidiu-se pela carreira 
jurídica ao presenciar uma pessoa sen-
do brutalmente agredida por policiais, 
ele se sentiu na obrigação de fazer algu-
ma coisa para ajudar, e viu, no estudo 
do direito, o meio ideal para fazê-lo”.

Preparou-se para fazer Medicina, mas com a súbita mu-
dança de rumo para o Direito teve que, de forma quase que 
instantânea, estudar as matérias das Ciências Humanas e não 
mais as da área biológica. Neste momento contou com apoio 
e a ajuda valiosa de sua esposa, Telma, que à época estudava 
junto com ele, no curso Helio Dourado. Prestou Vestibular em 
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Luta contra arbitrariedade 
inspirou opção por Direito

P

Paulo Frota se forma 
em Direito na UFPA, em 1973

Esposa diz que 
ele decidiu-se 
pela carreira 

jurídica 
depois de 

testemunhar  
a violência 

policial
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1970 e foi aprovado para o curso de Bacharelado em Ciências 
Jurídicas da Universidade Federal do Pará - UFPA. Conforme 
ele mesmo dizia, e testemunhado por Telma, sua esposa, che-
gou a estudar à luz de vela.

Em 1979 prestou concurso para Juiz de Direito e foi aprovado 
em 3º lugar. Em 1980, foi empossado como Juiz Titular da Co-
marca de Conceição do Araguaia, passou aproximadamente 
um ano nesta localidade. Foi removido pelo critério de mereci-
mento para a Comarca de Capanema.

Paulo Frota atua 
como juiz

Paulo Frota toma 
posse como juiz

34
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Em 1988, foi promovido pelo critério de merecimento para a 
Comarca da Capital, sendo lotado na 5ª Vara Cível. 

Em 1993 foi removido para a 24ª Vara Cível da Capital e, nes-
ta unidade do Judiciário, Paulo Frota teve especial destaque, 
pois a matéria era a Criança e Adolescente em conflito com a 
lei, tema que lhe despertou grande interesse com a promulga-
ção do Estatuto da Criança e Adolescente.

Paulo Frota também teve uma participa-
ção ativa no mundo acadêmico. Foi professor 
da Universidade da Amazônia (Unama), de 
1989 a 1992, onde lecionava Direito Civil e Di-
reito Comercial. Também era especialista em 

Direito da Infância e Juventude pela Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro - UERJ.  Foi professor da Escola Superior da 
Magistratura - ESM, da  Escola Superior do Ministério Público - 
ESMP e Escola Superior da Advocacia - ESA.

Ele era reconhecido por seus pares como uma pessoa extre-
mamente generosa, que gostava de ajudar e estava sempre 
pronto a estudar um problema e pensar a sua solução.  

Posse de Paulo Frota como juiz: 
da esquerda para a direita, 
juíza Angélica, juiz Rômulo 
Nunes, juíza Marta Inês, juiz 
Paulo Frota e juíza Nazaré 
Gouveia
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Patrícia, Paulo Frota, Paulo Júnior 
e Petrus, no início da década de 
80 na residência oficial do juiz na 
comarca de Capanema

Paulo Júnior, Paulo Frota, 
Patrícia e Petrus  no 

jardim da residência
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Paulo foi um dos mentores da implantação dos Juizados 
de Pequenas Causas, hoje, Juizados Especiais no Pará. Por sua 
iniciativa foi apresentado ao Desembargador Almir de Lima 
Pereira, presidente do TJE à época, o projeto de criação dos Jui-
zados. 

Na época, o Desembargador Almir gostou da idéia, mas in-
formou ao Juiz Paulo Frota que não dispunha de recursos para 
a implantação do projeto, delegando ao mesmo que empe-
nhasse seus próprios esforços para realizar a tarefa. 

Não se importando com o desafio, Paulo Frota viajou para 
Salvador-BA a fim de conhecer o funcionamento do Juizado 
que já funcionava naquela capital. Ao retornar, conseguiu o 
que era necessário para  a implantação dos Juizados Espe-

ciais: emprestou móveis e contou com a ajuda de advogados 
voluntários, acadêmicos de Direito, além de outros colabora-
dores, inclusive de sua esposa Telma. Na época, ele e sua equi-
pe carregavam mesas, cadeiras e máquinas de datilografia 
emprestadas da Biblioteca do TJE, para montar o local onde 
seriam realizadas as audiências. O primeiro juizado funcio-
nou no térreo do prédio do atual Fórum Daniel Coelho de 
Souza, Fórum Cível da Capital, Cidade Velha. 

Mesmo com todas as dificuldades, os juizados da capital  fo-
ram implantados com êxito e Paulo Frota, já por delegação do 
Desembargador Christo Alves, Presidente do Tribunal de Jus-
tiça do Pará de 1995 a 1997, seguiu para o interior do Estado, 
implantando vários juizados, como por exemplo Santarém, 
Abaetetuba, Barcarena, Tucuruí, Capanema, Castanhal, dentre 

Inauguração do Juizado 
especial de São João do 

Araguaia, na companhia 
do presidente do TJPA 

Desembargador  Christo Alves

Juizados 
especiais 
têm o DNA 
de Frota
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outros.

Nesta área, Paulo Frota inovou ao valorizar a comunidade 
acadêmica. Tanto é que o 2º Juizado foi instalado nas depen-
dências da Universidade da Amazônia – UNAMA, onde os 
acadêmicos de Direito atuavam como conciliadores. Vale res-
saltar que este Juizado hoje leva seu nome e é sempre uma 
referência.

Posteriormente, foi instalado outro na Universidade Lute-
rana do Brasil – ULBRA, na Comarca de Santarém.

Paulo Frota também foi Auditor Militar, tendo julgado o 
famoso “Caso “Quintino”. Foi Juiz Eleitoral em diversas Co-
marcas do Interior do Estado e, quando promovido à Capital, 
foi Juiz da 1ª Zona Eleitoral, tendo presidido diversas eleições 
municipais, chegando a ser nomeado como Membro Efetivo 
do Tribunal Regional Eleitoral.

Foi membro da Comissão Estadual Judiciária de Adoção In-
ternacional - CEJAI.

Como fruto do seu trabalho, recebeu diversas comendas, 
dentre as quais destacam-se

•  Título Honorífico de “Cidadão do Pará”, conferido pela As-
sembléia Legislativa do Estado do Pará;

•  Titulo de “Cidadão de Belém”, conferido pela Câmara Mu-
nicipal de Belém;

•  Medalha do Mérito “Intendente Antônio Lemos”, conferi-
da pela Guarda Municipal de Belém;

•  Medalha Condecorativa “Brazão D’armas de Belém”, con-
cedido pela Câmara Municipal de Belém;

Paulo Frota discursa na 
cerimônia de instalação dos 
Juizados de Pequenas Causas 
em Santarém
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• Medalha do Mérito da Proteção Integral, conferida pela As-
sociação Brasileira de Magistrados e Promotores de Justiça da 
Infância e Juventude – ABMP;

•  Honra ao Mérito na área da Prevenção às Drogas Lícitas e 
Ilícitas, conferido pelo Conselho de Entorpecentes do Distrito 
Federal – CONEN-DF;

•  Voto de Louvor da Assembléia Paraense, pelo relevantes 
serviços prestados ao Estado do Pará;

•  Diploma de Amigo da 2ª CIPOMA, pelos relevantes servi-
ços prestados à Polícia Militar;

•  Certificado de Honra ao Mérito, de incansável estimulador 
e colaborador do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente 
- CEDECA; 

•  Honra ao Mérito pela valiosa colaboração prestada à Fun-
dação da Criança e do Adolescente do Pará – FUNCAP, hoje 
Fundação Socioeducativa do Pará – FASEPA;

•  Medalha do Mérito Tiradentes – conferida pelo Comando 
Geral da Polícia Militar do Estado do Pará;

•  Diploma da Ordem do Mérito Policial-Militar “Coronel 
Fontoura”, outorgado pelo Governador do Estado do Pará;

•  Ordem do Mérito “Cabanagem”, conferida pela Assem-
bléia Legislativa do Estado do Pará; dentre outros.

Além disso, foi conferencista e palestrante em diversos Se-
minários e Encontros.

Dentre seus trabalhos publicados, merece destaque o “Guia 
do Adolescente Internado”, obra dedicada aos adolescentes 

que estavam cumprindo medida socioeducativa de Interna-
ção, com todas as informações necessárias para exercerem 
seus direitos, bem como os deveres aos quais estavam sujeitos. 
A obra também foi de grande valia para aqueles que militam 
na área da Infância e Juventude. Prova disso é que o Guia foi 
um dos projetos vencedores do “Prêmio Socioeducando”, na 
categoria “Juízes”.     

Foi promovido por merecimento, no ano de 2000, para o De-
sembargo, tomando posse no dia 20 de novembro do mesmo 
ano. Atuou na 3ª Câmara Criminal Isolada, nas Câmaras Crimi-
nais Reunidas e no Tribunal Pleno.

No Desembargo teve importante atuação como Coordena-
dor de Justiça e Cidadania, no período em que o Tribunal era 
presidido pela desembargadora Climeniè Pontes, nos anos 
de 2001 a 2003. Vale ressaltar, que embora tenha passado um 
curto período de tempo nessa função, realizou vários projetos 
durante essa gestão, entre os quais destacam-se: Casamento 
Comunitário, Projeto Cidadania desde o Nascimento, Forma-
ção de Agentes Comunitários de Cidadania. 

O Projeto Cidadania desde o Nascimento surgiu com a 
experiência judicante de Paulo Frota, pois, durante as au-
diências no Juizado da Infância e Juventude, ele passou a 
identificar a dificuldade das pessoas em obter a certidão de 
nascimento dos filhos, apesar deste ser um direito e não ter 
custo algum. Articulou, então, com o Cartório de Registro 
de Pessoas Naturais do 2º Ofício e instalou o primeiro posto 
avançado na Santa Casa de Misericórdia. A partir daí, a crian-
ça passou a sair do hospital já com o documento essencial à 
cidadania. Mais tarde, esses postos avançados foram instala-
dos no Hospital da Beneficente Portuguesa e no Hospital da 
Ordem Terceira, ambos em Belém. 
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Paulo Frota toma posse 
como Desembargador, em 
20 de novembro de 2000

Paulo Júnior, Telma e Paulo Frota, Patrícia e 
Petrus na cerimônia de posse no desembargo

Paulo Frota faleceu, prematuramente, em 15 de dezembro de 
2001. Sua brilhante carreira foi interrompida, mas o seu traba-
lho se perpetuou. Deixou um grande legado para as gerações 
futuras. Sua família, seus colegas da magistratura, os servido-
res que com ele trabalharam, e as crianças e adolescentes de 
toda parte vão recordá-lo e senti-lo em cada passo que a Justi-
ça der para assegurar o direito à criança e ao adolescente.      

Vale ressaltar, que até hoje, mesmo passados quase 13 anos 
do seu falecimento, Paulo Frota ainda é merecedor de muitas 
homenagens. Atualmente, o prédio que abriga as Varas da 

Infância e Juventude da Capital leva seu nome, assim como o 
Restaurante Popular da Prefeitura de Belém, o Centro de Saúde 
de Ananindeua, o CREAS do município de Muaná, no Marajó, a 
antiga Rodovia dos Trabalhadores, que hoje se chama Rodovia 
Desembargador Paulo Frota, a medalha de Direitos Humanos 
“Paulo Frota”, instituída pelo Poder Legislativo para homena-
gear personalidades que tenham se destacado em defesa dos 
Direitos Humanos no território paraense, projeto “Flauta Doce 
Paulo Frota”, homenagem da Associação dos Magistrados do 
Estado do Pará (AMEPA), Núcleo de Prática Jurídica “Desem-
bargador Paulo Sérgio Frota e Silva”, inaugurado pela Escola 
Superior Madre Celeste (ESMAC), e, mais recentemente, rece-
beu homenagem do Tribunal Regional Eleitoral, que atribuiu 
seu nome ao prédio onde funcionam as zonas eleitorais da Co-
marca de Santa Maria do Pará.  
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e todas as áreas em que o Desembargador Paulo Frota 
atuou, a Infância e Juventude foi aquela em que ele 
teve maior satisfação profissional e relevância. 

Segundo seu assessor à época, o servidor do TJE/PA Lu-
ciano Negrão Carvalho, a 24ª Vara Cível foi criada para dar 
cumprimento ao recém-promulgado Estatuto da Criança e do 
Adolescente - ECA.

De imediato, Paulo Frota aceitou o 
desafio de assumir uma vara em que 
muitos não queriam trabalhar, por 
tratar com crianças e adolescentes em 
conflito com a lei. Além disso, a mes-
ma contava com uma estrutura dife-
renciada das outras varas, por ser mul-
tidisciplinar, pois envolvia as áreas de 
Serviço Social, Pedagogia e Psicologia. 
Conta Luciano que “o Desembargador 
Paulo Frota se apresentou prontamen-

te para assumir o desafio, tornando-se o primeiro titular da 
nova unidade judiciária. Na ocasião, recebeu um prédio na 
Av. Tamandaré, contando apenas com dois funcionários, um 
Diretor de Secretaria e um Auxiliar Judiciário. Nessa época, 
eu ainda era acadêmico de Direito, mas já o acompanhava na 

Pará não esquece seu primeiro 
juiz da Infância e Adolescência

D

Desembargador Paulo Frota, Patrícia, sua 
filha, Liana, técnica do juizado, sua esposa 
Telma, Paulo e Adelaíde Fonteles, presidente 
da Fundação Papa João XXIII, a Funpapa

O juiz 
Paulo Frota 

apresentou-se 
de imediato 

para instalar a 
Vara da Criança 
e do Adolescente 
e o ECA no Pará
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5ª Vara Cível, no Eleitoral e no Juizado de Pequenas Causas, como vo-
luntário ”. 

Dando seguimento ao trabalho, articulou junto ao Tribunal de 
Justiça e a outros órgãos do governo a organização da estrutura ne-
cessária, sobretudo quanto à Equipe Interdisciplinar, uma vez que 
contou, inicialmente, com servidores cedidos.

Posteriormente, implantou o Centro Integrado de Atendimento 
ao Adolescente - CIAA, que inicialmente funcionou na antiga Cen-
tral de Polícia. Atualmente, funciona na Rua dos Caripunas, com Av. 
Roberto Camelier, no bairro do Jurunas. No local funciona hoje a 4ª 

Vara da Infância e da Juventude da Capital, que foi criada recente-
mente pelo TJE. 

Trata-se de um local onde todos os entes envolvidos com o aten-
dimento do adolescente infrator estão concentrados - Judiciário, Mi-
nistério Público, Defensoria Pública e Polícia Civil, através da Delega-
cia de Atendimento ao Adolescente (DATA). O Centro Integrado até 
hoje é a porta de entrada para o Sistema Socioeducativo e o objetivo 
é garantir a maior celeridade dos processos, principalmente de ado-
lescentes custodiados provisoriamente.

 Vale ressaltar que o Juiz passou a acumular também essa função, 
além de julgar os processos de conhecimento e a execução das me-
didas socioeducativas.

Desembargador Paulo Frota recebe o prêmio do Unicef das mãos 
do Excelentíssimo Sr. Presidente da República Fernando Henrique 
Cardoso, observado por Renato Aragão, Dona Ruth Cardoso, o 
vice-presidente Marco Maciel  e a cantora Daniela Mercury

Desembargador Paulo Frota  com o presidente do Supremo, 
ministro Celso de Melo  recebe "Prêmio Sócio-Educando" em 
solenidade realizada no STF
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Em 1995, Paulo Frota recebeu o Prêmio Criança e Paz do Fundo 
das Nações Unidas para a Infância (Unicef), em reconhecimento aos 
relevantes serviços prestados à defesa dos direitos da criança e do 
adolescente. O prêmio foi recebido em 1995, em Brasília, das mãos 
do excelentíssimo Sr. Presidente da República, Fernando Henrique 
Cardoso.

Paulo Frota teve atuação em outros estados e países, sendo mem-
bro de várias entidades de defesa da criança e do adolescente. 

Foi Presidente da Associação de Apoio à Pastoral da Criança/Coor-
denação Pará. 

Foi Vice-Presidente para a Região Norte da Associação Brasileira de 
Magistrados e Promotores de Justiça da Infância e da Juventude – ABMP. 
Nos seminários e encontros da ABMP, em diversos estados, era comum 
Paulo Frota atuar como palestrante. 

Recebeu a Comenda “Proteção Integral” da Associação Brasileira de 
Magistrados e Promotores de Justiça da Infância e da Juventude – ABMP.

 Foi vencedor do prêmio Sócio-Educando em 1999, concedido pelo 
Unicef, Agência de Notícias dos Direitos da Infância – ANDI, Funda-
ção Dpaschoal e Instituto Latino Americano da Nações Unidas para 
a Prevenção de Delito e Tratamento do Delinqüente – ILANUD.

Um dos projetos premiados foi o intitulado “Liberdade Assistida 
Comunitária” e dizia respeito ao Pólo de Liberdade Assistida que o 
magistrado implantou na Universidade da Amazônia – UNAMA, 
utilizando a comunidade acadêmica dos cursos de Direito, Serviço 
Social, Psicologia e Pedagogia, como orientadores dos adolescentes 
sentenciados a cumprir a medida socioeducativa de Liberdade As-
sistida, prevista no art. 112, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescen-
te.

Posteriormente, Paulo Frota estendeu a experiência para o Centro 

Prêmio 
Sócio-Educando

Espírita “Ivon Costa”, além de outros centros comunitários. 

Outro projeto premiado, também em parceria com a UNA-
MA, foi o livro “Guia do Adolescente Internado”. Na obra, Paulo 
Frota trazia aos adolescentes informações acerca de seus direi-
tos e deveres.

perfil paulo frota final revisado.indd   52-53 22/10/2014   16:02:54



Como parte da premiação, o magistrado ganhou uma via-
gem para a Colômbia (Bogotá e Medelin), a fim de conhecer 
como funcionava o Sistema Socioeducativo naquele País. Na 
segunda edição do “Prêmio Sócio-Educando”, em 2000, Paulo 
Frota recebeu a Menção Honrosa, tendo como um dos projetos 
a “Escola da Família”, que trazia orientações e informações aos 
adolescentes e seus familiares.

Este projeto, inclusive, foi matéria do Programa Fantástico, 
da Rede Globo. Vale ressaltar que sua esposa Telma participa-
va voluntariamente do projeto, dando aulas na área da Saúde.   

Tudo isso demonstra como Paulo Frota mantinha um rela-
cionamento próximo com as crianças e com os adolescentes 
em conflito com a lei que atendia. Um fato revelador disso foi 
contado por seu assessor: “Certa vez vínhamos de carro pela Av. 
Presidente Vargas, passando pela Praça da República, quando 
o Dr. Paulo viu um adolescente que deveria estar cumprindo 
uma medida socioeducativa. De imediato ele pediu que eu 
parasse o carro. Então ele chamou o adolescente, que se apro-
ximou do veículo, e, com um jeito paternal, pediu ao mesmo 
que retornasse ao cumprimento da medida, pois iria ajudá-lo. 
Convencido pelo magistrado, no dia seguinte o adolescente se 
apresentou no Juizado e retornou à unidade de execução”.

Em outra ocasião, Paulo Frota chegou a colocar três adoles-
centes infratores para trabalhar no Juizado, auxiliando em seu 
gabinete e na Secretaria. Outro fato marcante ocorreu quando 
Frota convidou um casal de irmãos adolescentes que estavam 
cumprindo medida socioeducativa em regime fechado, para 
passar o Natal junto com ele e a família. 

Outro fato narrado por seu assessor, Luciano Negrão, é o de 
uma menina que cumpria medida e que um dia se apresentou 
ao, então Juiz, Paulo Frota, para dizer-lhe que estava grávida e 
que queria abortar a criança. Sem titubear, este lhe ofereceu 

ajuda para que esta desistisse da idéia. O magistrado prome-
teu que ele e sua esposa seriam os padrinhos e ajudariam na 
criação do menino, o que foi aceito. A criança nasceu e foi ba-
tizada na Igreja de São João. Assim, Paulo Frota cumpriu a pro-
messa e foi seu padrinho, juntamente com sua esposa Telma.

O trabalho realizado pelo juiz, e mais tarde desembargador 
Paulo Frota, em prol da criança e do adolescente transcendeu 
em muito o arco da magistratura. Ele foi um protetor incan-
sável, atuando em vários setores da sociedade, não lhe impor-
tando cores partidárias ou credos religiosos. Sua missão era 
proteger as crianças e adolescentes e o fez com muita dedica-
ção e competência.   

Por esses motivos, assim que a notícia da sua morte veio ao 
conhecimento público, um grupo de aproximadamente vinte 
meninos e meninas de rua se dirigiu ao salão do Tribunal do 
Júri, onde o corpo estava sendo velado, e passou a rezar por ele, 
muitos em prantos por terem perdido, segundo eles, “seu pai”, 
aquele que foi seu maior defensor e, que acreditavam que po-
deria mudar suas realidades de vida. 
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Trechos do discurso proferido pelo excelentíssimo 
senhor desembargador Milton Augusto de Brito 
Nobre, por ocasião da Solenidade de Posse do 
desembargador Paulo Frota

inhas senhoras e meus senhores:

Esta solenidade, repetida periodicamente para 
o preenchimento de vagas nesse Egrégio Tribunal, 

tem um significado muito peculiar que a distingue de todas 
as outras, pois, sem dúvida alguma, passa a fazer parte de sua 
história, não apenas por ser a última desse milênio ou aquela 
em que ocorreu a maior renovação dos seus integrantes, mas, 
sobretudo, em razão de concretizar uma grande mudança na 
sua estrutura organo-funcional, possibilitada graças à edição 
da Emenda Constitucional n° 20, de 17.06.00, que abriu cami-
nho ao aumento do número de membros do Conselho Supe-
rior da Magistratura e, em conseqüência, da chamada Câmara 
de Férias, garantindo, assim, maior celeridade aos processos 
que tratam da matéria social mais crítica da prestação juris-
dicional que é e disso, certo, ninguém sensato discorda, a cri-
minal.

(...) 

Por esse motivo, rogando a indulgência de todos por alguma 
falha que, premido pelo tempo ou traído pela memória, pos-
sa vir a cometer, devo, sem mais delongas, dizer que, embora 
quatro dos ilustres empossados estejam assumindo em vagas 
abertas em decorrência da aposentação de eminentes mem-
bros deste Tribunal e três em razão da primeira investidura 
nos cargos criados pela Emenda Constitucional antes referida, 
numa homenagem maior àqueles que estão sendo substitu-

ídos e bem exatamente para traduzir 
a dimensão de suas contribuições ao 
engrandecimento da Magistratura em 
nosso Estado, não destacarei individu-
almente cada qual destes.

Em outras palavras, quero, sem ne-
nhuma comparação ou juízo de valor 
de ordem pessoal, mas sim, e tão so-
mente, usando de uma licença que a 
retórica me faculta, projetar o porte dos 
quatro desembargadores cuja substi-

tuição se ultima com este ato de posse, na idéia de proporção 
que, por uma dessas coincidências do além, como, por certo, 
diria o grande poeta baiano – permite o número, quase em do-
bro, dos desembargadores hoje empossados.

Creio, sinceramente, que essa imagem, longe do exagero, 
porém, sem dúvida alguma, carregada da consideração pelos 
Desembargadores Nelson Silvestre Rodrigues Amorim, Carlos 
Fernando de Souza Gonçalves, Wilson de Jesus Marques da Sil-
va e Humberto de Castro, traduz exclusivamente justiça, em 
contrapartida pelos relevantes serviços que todos prestaram 
ao Poder Judiciário e à sociedade paraense.

Discurso 
de saudação

M
Aumento 

do Conselho 
Superior da 

Magistratura 
e da Câmara 
de Férias deu 

mais celeridade 
aos processos 

criminais
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(...) 

Aos que hoje assumem, portanto, sejam as minhas primei-
ras palavras de boas vindas resumidas, mais do que na con-
fiança, na certeza de que este Egrégio Tribunal é hoje enrique-
cido e se fortalece, não somente porque a lacuna aberta pelos 
que se aposentaram está sendo preenchida à altura, mas, so-
bretudo, porque assim me permitem afirmar os dados de suas 
biografias, a respeito dos quais, em de-
corrência do curto tempo de que dispo-
nho, passo a fazer breves referências, 
exclusivamente ligadas ao exercício 
profissional.

(...) 

O Doutor Paulo Sérgio Frota e Silva 
exerceu, de início, o Cargo de Pretor do 
Termo Judiciário de Porto de Moz e, pos-
teriormente, o mesmo cargo na Comar-
ca de Colares, para a qual foi removido por critério de mereci-
mento. Foi nomeado Juiz de Direito da Comarca de Conceição 
do Araguaia, após aprovação em concurso público, por decreto 
de 27 de julho de 1979, sendo promovido para a Comarca da 
Capital, igualmente por merecimento, em 21 de dezembro de 
1987, onde atuou primeiramente no Fórum Criminal, desta-
cando-se, porém, como Juiz Titular da 24ª Vara Cível (Infância 
e Juventude), cargo em cujo desempenho obteve o reconheci-
mento público, materializado em diversas premiações. O Dr. 
Paulo Frota e Silva, em 1997, ocupou a função de Coordenador-
Geral dos Juizados Especiais, tendo sido nomeado ao desem-
bargo por critério de merecimento.

(...)

Esta desalinhavada e concisa síntese, mas indubitavelmen-
te um testemunho significativo do passado profícuo de cada 
qual dos ilustres Desembargadores ora empossados, basta 
para demonstrar que não exagerei ao afirmar a convicção de 
que, com as suas eminentes presenças, esta Corte fica mais for-
te e engrandecida, e, igualmente, permite-me garantir que, ao 
lado da comunidade jurídica, toda a sociedade paraense tem 
hoje mais uma razão para renovar as suas esperanças no futu-
ro da Justiça em nosso Estado.

(...)

Por tudo isso, ao parabenizar os colegas ora empossados, 
manifestando, em meu nome e no de todos os demais inte-
grantes deste Egrégio Tribunal de Justiça, todo o regozijo que 
temos ao recebê-los, quero reiterar-lhes a convicção de que 
todos nós sentimo-nos engrandecidos em tê-los como compa-
nheiros na nobre e difícil tarefa de conduzir o Poder Judiciário 
do Estado do Pará.

Ao encerrar, manifesto também, do mesmo modo, os votos 
de pleno sucesso, rogando a Deus que os ilumine no exercício 
do novo cargo.

Muito obrigado”.

Como juiz 
titular da vara 
da Infância e 

Juventude obteve 
o reconhecimento  

público, 
materializado 

em diversas 
premiações
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Escritos de Paulo Frota
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“Com as suas 
eminentes 
presenças, 

esta 
Corte 

fica mais 
forte e 

engrandecida”
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Frases marcantes do 
desembargador Paulo 
Frota

“Ter acesso à Justiça 
não significa somen-
te ter acesso ao juiz 
ou ao Tribunal, mas 
também receber 
informações sobre 
seus direitos, bem 
como, orientações 
em como exercê-los”

“O Estatuto não é o 
evangelho da impunidade”

“É preciso que pela decepção com 
que nos deparamos no quotidiano 
da luta pelo Direito da Criança e do 
Adolescente, fiquemos mais desafia-
dos a promover as mudanças neces-
sárias. Quanto mais me decepciono 
mais me sinto desafiado”

“A separação ocorre entre o casal, 
nunca entre pais e filhos”

“Apreciando-se o Estatuto, consta-
ta-se a existência de dois “Brasis”, o 
Brasil Legal e o Brasil Real, ou seja, 
temos uma excelente lei, mas na 
prática inexistem retaguardas para 
viabilizar as garantias previstas na 
legislação”

Os verdadeiros 
pensamentos 
se concretizam 
em ações
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Reportagens
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Programas mais relevantes

“Carta mensal do juiz ao adolescente 
privado da liberdade”

Neste programa, o adolescente privado de liberdade tinha a 
possibilidade de se comunicar com Paulo Frota e contar seus 
problemas e necessidades, para os quais o magistrado, ao to-
mar conhecimento através desse programa, respondia dando-
lhes soluções e tomando medidas para uma melhor recupera-
ção dos mesmos.

A seguir exemplos de cartas pessoais de adolescentes priva-
dos de liberdade ao dr. Paulo Frota e as respectivas respostas.
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“Guia do Adolescente Internado”
Neste programa Paulo Frota informava aos adolescentes pri-

vados de liberdade sobre seus direitos e deveres, bem como os 
orientva sobre como exercê-los. O guia era entregue aos ado-
lescentes pelo próprio magistrado no momento da audiência 
em que eles eram sentenciados. Para os que não soubessem 
ler, era designado um monitor que fazia a leitura durante o pe-
ríodo de cumprimento da medida socioeducativa.

A seguir, a palavra do juiz ao adolescente a respeito do guia.
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Homenagens
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Como era formado o Tribunal de Justiça, quando Dr. Paulo Sérgio Frota e Silva 

ingressou no Desembargo.

Presidente  Desembargador    JOSÉ ALBERTO SOARES MAIA         

Vice-Presidente  Desembargadora  CLIMENIÈ BERNADETTE DE  

   ARAÚJO PONTES

Corregedora  Desembargadora  MARIA DE NAZARETH BRABO  

   DE SOUZA

TRIBUNAL  PLENO 
Reúne somente quando convocado 

(no Plenário  “Des. Oswaldo Pojucan Tavares”) 

Desembargadora        MARIA LÚCIA GOMES MARCOS DOS SANTOS

Desembargador           JOSÉ ALBERTO SOARES MAIA  (Presidente)       

Desembargadora         IZABEL VIDAL DE NEGREIROS  LEÃO

Composição do Tribunal
Desembargadora         CLIMENIÈ BERNADETTE DE ARAÚJO PONTES (Vice- 

                                                    Presidente)

Desembargadora         MARIA DE NAZARETH BRABO DE SOUZA (Corregedora)

Desembargador           PEDRO PAULO MARTINS

Desembargador           JOÃO ALBERTO CASTELLO BRANCO DE PAIVA

Desembargador           WERTHER BENEDITO COÊLHO 

Desembargadora         YVONNE  SANTIAGO MARINHO    

Desembargadora         RUTÉA NAZARÉ VALENTE DO COUTO FORTES

Desembargador           JAIME DOS SANTOS  ROCHA 

Desembargadora         ALBANIRA LOBATO BEMERGUY    

Desembargador           BENEDITO DE MIRANDA ALVARENGA

Desembargadora         OSMARINA ONADIR SAMPAIO NERY     

Desembargadora         MARIA HELENA COUCEIRO SIMÕES     

Desembargador           FELÍCIO DE ARAÚJO PONTES 

Desembargadora         MARIA HELENA D’ALMEIDA FERREIRA     

Desembargador           OTÁVIO MARCELINO MACIEL 

Desembargadora         MARIA IZABEL DE OLIVEIRA BENONE    

Desembargadora     CARMENCIN MARQUES CAVALCANTE     
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Desembargadora     HERALDA DALCINDA BLANCO RENDEIRO  

Desembargadora     SONIA MARIA DE MACEDO PARENTE    

Desembargador       MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

Desembargador       GERALDO DE MORAES CORRÊA LIMA

Desembargadora     MARIA DO CÉU CABRAL DUARTE 

Desembargadora     RAIMUNDA DO CARMO GOMES NORONHA

Desembargadora     ROSA MARIA PORTUGAL GUEIROS 

Desembargador       PAULO SÉRGIO FROTA E SILVA

Desembargadora     THEREZINHA MARTINS FONSECA

Desembargador       RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

ÓRGÃO ESPECIAL
Reúne todas as quartas-feiras (no Plenário “Des. Oswaldo Pojucan Tavares”)

    

Desembargadora      MARIA LÚCIA GOMES MARCOS DOS SANTOS

Desembargador        JOSÉ ALBERTO SOARES MAIA  (Presidente)        

Desembargadora      IZABEL VIDAL DE NEGREIROS  LEÃO

Desembargadora      CLIMENIÈ BERNADETTE DE ARAÚJO PONTES (Vice-

                            Presidente)

Desembargadora      MARIA DE NAZARETH BRABO DE SOUZA (Corregedora)

Desembargador        PEDRO PAULO MARTINS

Desembargador        JOÃO ALBERTO CASTELLO BRANCO DE PAIVA

Desembargador        WERTHER BENEDITO COÊLHO 

Desembargadora      YVONNE  SANTIAGO MARINHO    

Desembargadora      RUTÉA NAZARÉ VALENTE DO COUTO FORTES

Desembargador        JAIME DOS SANTOS  ROCHA

Desembargadora      ALBANIRA LOBATO BEMERGUY       

Desembargador           BENEDITO DE MIRANDA ALVARENGA

Desembargadora         OSMARINA ONADIR SAMPAIO NERY     

Desembargadora         MARIA HELENA COUCEIRO SIMÕES     

Desembargador           FELÍCIO DE ARAÚJO PONTES 

Desembargadora         MARIA HELENA D’ALMEIDA FERREIRA     

Desembargador           OTÁVIO MARCELINO MACIEL 

Desembargadora        MARIA IZABEL DE OLIVEIRA BENONE    

Desembargadora       CARMENCIN MARQUES CAVALCANTE     

Desembargadora       HERALDA DALCINDA BLANCO RENDEIRO  

Desembargadora       SONIA MARIA DE MACEDO PARENTE    

Desembargador         MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE 
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CONSELHO DA MAGISTRATURA  
Reúne  às 2ªs e 4ªs quartas-feiras 

(no Plenário “Des. Oswaldo Pojucan Tavares”)

Desembargador       JOSÉ ALBERTO SOARES MAIA (Presidente)         

Desembargadora     CLIMENIÈ BERNADETTE DE ARAÚJO PONTES

Desembargadora     MARIA DE NAZARETH BRABO DE SOUZA

Desembargadora     MARIA LÚCIA GOMES MARCOS DOS SANTOS

Desembargadora     MARIA HELENA D’ALMEIDA FERREIRA     

CÂMARA DE FÉRIAS 

Desembargador       JOSÉ ALBERTO SOARES MAIA (Presidente)         

Desembargadora     CLIMENIÈ BERNADETTE DE ARAÚJO PONTES

Desembargadora     MARIA DE NAZARETH BRABO DE SOUZA

Desembargadora     MARIA LÚCIA GOMES MARCOS DOS SANTOS

Desembargadora     MARIA HELENA D’ALMEIDA FERREIRA     

 

Sessões às Segundas-Feiras 

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS 
Sessões às segundas-feiras  (no Plenário “Des. Oswaldo Pojucan Tavares”)

Desembargadora     CLIMENIÈ BERNADETTE DE ARAÚJO PONTES (Presidente)

Desembargador       WERTHER BENEDITO COÊLHO 

Desembargadora     YVONNE  SANTIAGO MARINHO    

Desembargador        JAIME DOS SANTOS  ROCHA 

Desembargador       BENEDITO DE MIRANDA ALVARENGA

Desembargador       FELÍCIO DE ARAÚJO PONTES 

Desembargador       OTÁVIO MARCELINO MACIEL 

Desembargadora     HERALDA DALCINDA BLANCO RENDEIRO  

Desembargador       MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE 

Desembargadora     RAIMUNDA DO CARMO GOMES NORONHA

Desembargadora     ROSA MARIA PORTUGAL GUEIROS 

Desembargador       PAULO SÉRGIO FROTA E SILVA

Desembargadora     THEREZINHA MARTINS FONSECA
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1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA 

Sessões às segundas-feiras  (no Plenário Adjunto “Des. Orlando Dias Vieira”)

Desembargadora     MARIA LÚCIA GOMES MARCOS DOS SANTOS

Desembargadora     RUTÉA NAZARÉ VALENTE DO COUTO FORTES

Desembargadora     MARIA HELENA COUCEIRO SIMÕES     

Desembargadora     MARIA HELENA D’ALMEIDA FERREIRA     

Desembargador       RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Sessões às terças-feiras  

                      

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS 
Sessões às terças-feiras  (no Plenário “Des. Oswaldo Pojucan Tavares”)

Desembargadora     CLIMENIÈ BERNADETTE DE ARAÚJO PONTES (Presidente)

Desembargadora     MARIA LÚCIA GOMES MARCOS DOS SANTOS

Desembargadora     IZABEL VIDAL DE NEGREIROS  LEÃO

Desembargador       PEDRO PAULO MARTINS

Desembargador       JOÃO ALBERTO CASTELLO BRANCO DE PAIVA

Desembargadora     RUTÉA NAZARÉ VALENTE DO COUTO FORTES

Desembargadora     ALBANIRA LOBATO BEMERGUY    

Desembargadora     OSMARINA ONADIR SAMPAIO NERY     

Desembargadora     MARIA HELENA COUCEIRO SIMÕES     

Desembargadora     MARIA HELENA D’ALMEIDA FERREIRA   

Desembargadora     MARIA IZABEL DE OLIVEIRA BENONE    

Desembargadora     CARMENCIN MARQUES CAVALCANTE     

Desembargadora     SONIA MARIA DE MACEDO PARENTE

Desembargador       GERALDO DE MORAES CORRÊA LIMA

Desembargadora     MARIA DO CÉU CABRAL DUARTE 

Desembargador       RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

1ª CÂMARA CRIMINAL  ISOLADA
Sessões às terças-feiras  (no Plenário Adjunto “Des. Orlando Dias Vieira”)

Desembargadora      YVONNE  SANTIAGO MARINHO    

Desembargador        FELÍCIO DE ARAÚJO PONTES (Presidente) 

Desembargadora      HERALDA DALCINDA BLANCO RENDEIRO  

Desembargadora      RAIMUNDA DO CARMO GOMES NORONHA
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Sessões às quintas-feiras  

2ª CÂMARA CRIMINAL  ISOLADA 
Sessões às quintas-feiras  (no Plenário Adjunto “Des. Orlando Dias Vieira”)

Desembargador      WERTHER BENEDITO COÊLHO 

Desembargador      OTÁVIO MARCELINO MACIEL (Presidente) 

Desembargadora    ROSA MARIA PORTUGAL GUEIROS 

Desembargadora    THEREZINHA MARTINS FONSECA

2ª CÂMARA CÍVEL  ISOLADA
Sessões às quintas-feiras  (no Plenário “Des. Oswaldo Pojucan Tavares”)

Desembargadora       IZABEL VIDAL DE NEGREIROS  LEÃO (Presidente)

Desembargador         PEDRO PAULO MARTINS

Desembargadora       ALBANIRA LOBATO BEMERGUY    

Desembargadora       OSMARINA ONADIR SAMPAIO NERY     

Desembargadora       CARMENCIN MARQUES CAVALCANTE     

 Sessões às sextas-feiras  

 3ª CÂMARA CÍVEL  ISOLADA
Sessões às sextas-feiras  (no Plenário “Des. Oswaldo Pojucan Tavares”)

Desembargador       JOÃO ALBERTO CASTELLO BRANCO DE PAIVA

Desembargadora     MARIA IZABEL DE OLIVEIRA BENONE (Presidente)    

Desembargadora     SONIA MARIA DE MACEDO PARENTE

Desembargador       GERALDO DE MORAES CORRÊA LIMA

Desembargadora     MARIA DO CÉU CABRAL DUARTE 

3ª CÂMARA CRIMINAL  ISOLADA 
Sessões às sextas-feiras  (no Plenário Adjunto “Des. Orlando Dias Vieira”)

Desembargador      JAIME DOS SANTOS  ROCHA 

Desembargador      BENEDITO DE MIRANDA ALVARENGA

Desembargador      MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE (Presidente) 

Desembargador      PAULO SÉRGIO FROTA E SILVA
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onheci o Paulo Frota nos idos de 1979, quando pres-
távamos concurso para Juiz de Direito de primeira 
entrância. Nosso primeiro contato foi puramente 

formal logo após a aprovação na primeira fase do 
certame, e nossa conversa girou em torno das dificuldades 
que enfrentávamos para nos mantermos atualizados. Naque-
le tempo, obviamente, não havia computador e tampouco a 
internet. Tínhamos que comprar ou emprestar livros indis-
pensáveis à nossa preparação. Logo percebi que o Paulo, como 
depois passei a chamá-lo, era um homem do seu tempo, ante-
nado, como se diz hoje e, sobretudo, extremamente estudioso 
e inteligente. Realizadas todas as provas foram aprovados seis 
candidatos, dos quais apenas cinco foram empossados depois 
de serem nomeados pelo governador do Estado da época. Eu 
fui para Oriximiná; o Paulo, para Conceição do Araguaia; a 
Marta Inez, para Altamira; a Nazaré Gouveia, para Itaituba; 
a Angélica, para Óbidos. Aliás, antes que esqueça, todos che-
garam ao desembargo. No dia da posse, lembro do Paulo, feliz 
com a Telma, com imensas costeletas, parecidas com as do El-
vis Presley. A partir de então, em razão da profissão, estivemos 
muito próximos, com preocupações idênticas, honrar a toga e 
contribuir para elevar o conceito do Poder Judiciário paraense. 

O Paulo, depois de fazer excelente trabalho em Conceição do 

Exemplos são a 
lembrança viva 

Depoimentos
Araguaia, e depois em Capanema, para onde havia sido remo-
vido por merecimento, foi promovido para a capital (terceira 
entrância), quando então se destacou ainda mais, aumentan-
do minha admiração por ele. Primeiro, numa Vara de Família, 
e posteriormente na Vara da Infância e Juventude, onde rea-
lizou um trabalho notável nas delicadas questões atinentes à 
delinqüência juvenil, que lhe rendeu, além do reconhecimen-
to como juiz dedicado às causas menoristas, o recebimento de 
vários prêmios, como o Criança e Paz outorgado pelo Unicef 
em 1995, que lhe foi entregue pelo então Presidente da Repú-
blica. Lembro que nós dois fizemos parte da primeira composi-

ção da Comissão Estadual Judiciária de 
Adoção Internacional -CEJAI, criada sob 
inspiração do saudoso Desembargador 
Wilson Marques.

Em 2000 ocorreu a posse de sete de-
sembargadores, o maior número até 
agora, em cujo grupo estavam o Paulo, 
Geraldo Lima (oriundo do quinto), Ma-
ria do Céu, Rosa Portugal, Raimunda 
Noronha, Terezinha Fonseca e eu, ali-
ás, o único em atividade. Como magis-

trado, muito contribuiu com sua força de trabalho para o en-
grandecimento do Poder Judiciário. Exercia a docência, fazia 
palestras pelo país afora, integrava o Conselho Municipal de 
Entorpecentes e a Pastoral da Criança, julgador de primeira li-
nha, e por derradeiro foi Coordenador de Justiça e Cidadania 
durante a gestão da Desembargadora Climènie Pontes no Tri-
bunal de Justiça. Passou pouco tempo como Desembargador, 
pois, logo em 2001, acometido de grave moléstia, Deus o cha-
mou prematuramente, aos 51 anos de idade, para seu reino ce-
leste, deixando-nos todos órfãos: seus filhos Paulo, Petrus (de 
quem fui professor) e Patrícia, sua esposa Telma e seus inúme-
ros amigos dentre os quais me incluo.  

C
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“Paulo era 
um homem 

de seu tempo, 
antenado e, 
sobretudo, 

extremamente
estudioso e 

inteligente”
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É claro que eu queria estar reverenciando o Paulo cheio de 
vida, alegre, sorridente, brincalhão, o Paulo preocupado com a 
causa do menor, o Paulo professor e palestrante e sobretudo o 
Paulo jurista, porém,  infelizmente, não está mais entre nós. O 
Paulo era tão querido que o seu funeral foi de verdadeiro esta-
dista, tantas foram as homenagens que recebeu, sendo a mais 
marcante a que foi prestada por um grupo de jovens formado 
por meninos e meninas de rua quando num gesto espontâneo 
oraram em sua memória.

Quando Presidente do Tribunal de Justiça, por ocasião da 
inauguração do prédio localizado à avenida Almirante Ta-
mandaré, que homenageia o saudoso Desembargador Paulo 
Sérgio Frota e Silva, tive a oportunidade de dizer:  “...o Desem-
bargador Paulo Frota legou desde os tempos de juiz e, depois, 
quando merecidamente elevado ao desembargo, a notável 
referência  de trabalho e dedicação à nobre causa da infância 
e juventude, a ela devotando precioso tempo de sua vida infe-
lizmente curta, mas de grandes e belos exemplos, por isso tem 
sido desenvolvido dignamente pelos magistrados que o têm 
sucedido nesta Vara”. 

O Paulo se foi, mas sua lembrança continua viva em nós, pe-
los exemplos que deixou. 

Desembargador Rômulo Nunes

Diretor Geral da Escola Superior da Magistratura

o conhecimento de que o egrégio Tribunal de Justi-
ça do Estado decidiu publicar o perfil biográfico 

desse benemérito Magistrado, quero associar-
me à homenagem com o presente depoimento. 

PAULO FROTA descende de antepassados que dele fizeram 
um homem de bem. Sua mãe ministrou-lhe as primeiras li-
ções de vida herdadas de seu pai, Dr. Hélio Frota Lima, modelo 
de professor, uma das mais completas vocações para o Magis-
tério, por sua honestidade, competência e assiduidade, incan-
sável em seu Ministério, locomovendo-se pelos Colégios de 
Belém, no tempo do bonde, como transporte coletivo, quando 
lecionava quase todas as matérias do currículo escolar. Dele 
falo na condição de seu ex-aluno, inclusive do curso de prepa-
ração para o vestibular de Direito, oportunidade em que, após 
nos ensinar todas as disciplinas do respectivo programa, foi 
este mudado e, não obstante, renovou toda a nossa aprendi-
zagem, sem nenhum acréscimo pecuniário, gesto de louvável 
desprendimento. 

Conheci PAULO FROTA, quando ainda era ele servidor do 
IPASEP. Titulado em direito, seu ingresso na Magistratura 
aconteceu com a nomeação de Pretor de Porto de Moz, termo 
judiciário da comarca de Gurupá, da qual fui Juiz de Direito. 
Afeiçoou-se à comarca por sua devoção a São Benedito, san-
to ali festejado todos os dias com fogos de artifício pelos que 

N
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demandam o Baixo-Amazonas e, de modo mais eloqüente, no 
dia de seu onomástico, quando reúne na procissão incontáveis 
peregrinos, oriundos de todos os municípios daquela região. 
Razão que o levou a escolher essa Comarca como seu Titular, 
após aprovado no concurso. Deus, porém, o destinou a outro 
lugar. Exerceu a judicatura em Salinópolis e, após, transferiu-
se para Capanema, onde mais demorou. Das reminiscências 
ali vividas, contava que, certa vez, depois de presidir o Júri, tra-
zia de volta a Belém em seu “Jeep” o promotor e a advogada 
atuantes no feito. Viajando de noite, sentiu que lhe apalpavam 
as pernas. Embora incrédulo, suspeitava da advogada. Para li-
vrar-se do incômodo, parou o veículo, 
constatando o seu equívoco, era um 
caranguejo desgarrado do cofo, que lhe 
subia pelas pernas... Já na Capital, no 
exercício de uma das varas da Fazen-
da Pública, prolatou notável sentença 
a respeito de um tema incomum, que 
versava sobre consórcio, quando ainda 
vigorava galopante inflação, cujo “deci-
sum” mereceu plena aprovação do Tri-
bunal e demais instâncias superiores. 

Na Justiça eleitoral, como presidente do pleito de Belém, foi 
o precursor da aplicação da lei que permitia a apuração pelas 
mesas receptoras, iniciativa que lhe rendeu mais “ônus” do 
que “bônus”. Valeu, porém, sua benefazeja ousadia. 

No Juizado de Menores encontrou extraordinária notorie-
dade por sua predestinada obra de ressocialização de adoles-
centes, o que lhe custou imenso sacrifício pessoal 

De par com a Justiça menoril, foi o introdutor do Juizado 
de pequenas causas, em sua fase experimental, posto efeti-
vamente a funcionar na gestão presidencial do signatário, 
que inaugurou os núcleos do PAAR, Cidade Nova VIII, Marco, 

Consumidor, implementando também o do Trânsito, possivel-
mente o pioneiro do País, além da respectiva Turma Recursal, 
Des. Agnano Lopes, com sede na Unama. Da Capital, outros Jui-
zados especiais foram estendidos para o Interior e de todos eles 
tornou-se responsável como seu primeiro coordenador, tendo 
afinal o Doutor Frota chegado ao Desembargo, por justo título. 

Cedo o Pai Eterno o chamou ao seu “reino de amor e paz”. 

Na oportunidade de sua morte e sepultamento recebeu 
consagradora manifestação da sociedade. Foi uma comovente 
prova de admiração a que fazia jus pela excelência dos servi-
ços por ele prestados e solene despedida para ingresso no con-
vívio dos eleitos do Senhor! 

Realçaram-lhe todos os atributos pessoais, um porém dei-
xou de ser proclamado, o que ora faço, o de sua absoluta dis-
ponibilidade ern bem servir quando solicitado, virtude que 
distingue o verdadeiro cristão. 

PAULO era sempre pronto a atender quem o requisitasse. 
Sou testemunha desse seu desprendimento. Nas minhas an-
danças em visita às comarcas, onde havia Juizado de Pequenas 
Causas, nunca se negou a compartilhar das missões empreen-
didas. 

Formava com a esposa Telma um casal exemplar, enriqueci-
do pelos filhos que choram com a mãe a sua ausência, confor-
tados e amparados pela Divina Providência. 

Falo dele com a emoção a me subir aos olhos, pela gratidão 
de me haver ajudado por mercê de Deus, a carregar a pesada 
cruz de dirigir um Poder incompreendido, malfadado à ma-
ledicência, que pouco ou nada satisfaz a ninguém, mas que é 
a garantia dos jurisdicionados e sustentáculo da democracia. 
Por suas virtudes cristãs, PAULO está na Glória do Senhor! 
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“Na Justiça 
eleitoral, foi o 
precursor da 

aplicação da lei 
que permitia 

a apuração 
pelas mesas 
receptoras”
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Que nossos Governantes nele se inspirem na política de 
assistência à menoridade, confiando às religiões constitucio-
nalmente reconhecidas, mediante convênios, o encargo de re-
educá-los e reinseri-los na sociedade, melhor solução para tal 
problemática, a exemplo do que acontece com a Escola Sale-
siana do Trabalho e outras, que tem produzido ótimos frutos a 
demonstrar o acerto da iniciativa. 

Deus seja louvado!

Belém, 06 de junho de 2014. 

Desembargador Manoel de Christo Alves Filho

Ex-Presidente do T.J.E/PA (1995/1997) 

 

Anexos
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Paulo Arthur Frota e Silva Santos, 
o primeiro neto de Paulo Frota, 
filho de Patrícia
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Luciano Negrão Carvalho e o 
dembargador Paulo Frota na 
solenidade de posse

Patrícia, Telma e Paulo Frota na 
formatura dos seus filhos Paulo 
Jr. (à esquerda) e Petrus como 
bacharéis em Direito

116

perfil paulo frota final revisado.indd   116-117 22/10/2014   16:04:01



PERFIL DOS MAGISTRADOS  •  DESEMBARGADOR PAULO FROTA 119118

Da esquerda para 
direita: Patrícia (filha), 
Telma Frota (esposa), 
Dom Vicente Zico e o 
Desembargador Paulo 
Frota

Desembargador Paulo Frota com a 
esposa, Telma Frota, a filha Patrícia 

e o grande amigo  e conselheiro 
espiritual padre José Gonçalo 

Vieira, Cura da Sé de Belém
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Cerimônia de inauguração da 
Escola Bosque de Outeiro, que 

leva seu nome, junto com o 
então prefeito de Belém, Hélio 

da Mota Gueiros 

Paulo e Telma Frota 
em encontro social 
na Associação dos 
Magistrados
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Paulo Frota homenageia 
Telma em seu aniversário

Paulo Frota após a posse 
no desembargo
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Desembargador Paulo Frota 
na sede do UNICEF, nos Estados 
Unidos da América 
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