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BIOGR AFIA
PROFUNDO CONHECEDOR do direito material e, principalmente,
processual, Frederico Marques obteve grande destaque dentre os juristas
brasileiros do século XX. Sua extensa obra permite que seu conhecimento
influencie a doutrina brasileira até os dias de hoje.
Nascido na cidade litorânea de Santos, em 14 de fevereiro de 1912,
Frederico Marques é filho de Frederico José Marques, Conselheiro do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e Nancy Novais Marques.
Contudo, é na cidade de Batatais que ele passa toda a sua infância.
Segundo relatos, suas lembranças dessa cidade do interior paulista são as
melhores possíveis.
Em 1922, entretanto, muda-se para a capital de São Paulo, a fim de
prosseguir seus estudos ginasiais no Colégio Arquidiocesano, concluindoos em 1928. No ano de 1929, ingressa na Faculdade de Direito do Largo
de São Francisco, onde seu pai e seu tio também tinham estudado.
Durante a graduação, dedica-se também ao jornalismo, sendo diretor
do jornal universitário “A Balança”. Sua colação de grau em Ciências
Jurídicas e Sociais (nome do curso na época) é no dia 5 de janeiro de
1933. Em seguida, retorna a Batatais, fundando escritório de advocacia.
Simultaneamente, exerce também as funções de Inspetor Federal do
Ensino Secundário junto ao Ginásio São José da cidade e de diretor do
jornal “A Folha de Batatais”. Casa-se na cidade de Ribeirão Preto, com
Maria do Carmo Ribeiro Meirelles, em 16 de dezembro de 1936.
Seu grande destaque profissional é a carreira na magistratura. Em
1937, presta três concursos para ingresso à magistratura em São Paulo.
Assim, em 1938, é nomeado juiz substituto de Penápolis. Já em abril do
mesmo ano, é removido para São José do Rio Pardo e, em janeiro de 1939,
Campinas. Em seguida, em maio de 1940, é promovido para a primeira
entrância, como juiz adjunto de Ribeirão Preto. Já em dezembro de
1944, chega à segunda entrância, em Avaré, sendo, em março de 1945,
transferido para a comarca de Jacareí. Em 1948, Frederico Marques é
transferido para a capital do Estado. Assim, torna-se, em fevereiro, juiz
auxiliar da Vara da Fazenda Estadual e, em dezembro, promovido para a
terceira entrância, como juiz substituto da capital (7ª e 16ª Varas Cíveis).
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Sua carreira acadêmica tem início em 1950, quando começa a
lecionar na Faculdade Paulista de Direito da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo (PUC-SP). Em maio de 1953, Frederico Marques
torna-se professor catedrático de Direito Judiciário Civil da mesma
faculdade. Completando sua titulação como grande processualista, presta
concurso de livre-docência para Direito Judiciário Penal na Faculdade de
Direito da Universidade de São Paulo (USP), não se tornando, contudo,
professor no Largo de São Francisco.
Avançando na magistratura, em junho de 1953, Frederico Marques
é promovido como substituto no então Tribunal de Alçada. No mesmo
ano, em setembro, é nomeado também como substituto no Tribunal de
Justiça. Já em dezembro de 1954, torna-se juiz do Tribunal de Alçada, o
mais jovem de seu tempo, com apenas 42 anos de idade. Do mesmo modo,
torna-se depois o mais jovem desembargador do Tribunal de Justiça de
São Paulo, com 46 anos de idade.
Ainda como juiz de Tribunal de Alçada, entretanto, em 1956, é
escolhido, ao lado de Vicente Rao, Mário Masagão, Cândido Motta Filho
e Washington de Barros Monteiro, para formar uma lista apresentada pelo
entãogovernador Jânio Quadros, para o preenchimento da vaga aberta
no Supremo Tribunal Federal, com a aposentadoria do ministro Mário
Guimarães.
Em 1958, juntamente com Luís Eulálio de Bueno Vidigal, Alfredo
Buzaid e Galeno Lacerda funda o Instituto Brasileiro de Direito Processual
Civil. Frederico Marques aposenta-se em outubro de 1962 como
desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em 1972,
recusa convite feito pelo então ministro da Justiça, Alfredo Buzaid, para
ocupar a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal pela aposentadoria
do ministro Moacyr Amaral Santos. Sua ligação com o ministro é forte:
em seguida, faz parte da comissão revisora do anteprojeto elaborado por
Buzaid para Código de Processo Civil (o nosso atual CPC de 1973).
Sua carreira é reconhecida por diversos prêmios: em 1979, recebe
a medalha “Teixeira de Freitas”, pelo Instituto dos Advogados Brasileiros
(IAB). Já em 1982, em homenagem aos seus setenta anos, é publicado
o livro “Estudos de Direito em homenagem a José Frederico Marques”,
promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil da seção de São Paulo.
Frederico Marques falece em São Paulo, no dia 28 de janeiro de 1993.

A grandeza da obra de Frederico Marques para o direito brasileiro é
inegável. Sua atuação como magistrado no Estado de São Paulo, bem como
sua carreira acadêmica são notáveis. Mas é o número de seus escritos que
se destacam. Podem ser citados, dentre outros: “Da competência penal”
(1953), “Curso de direito penal” (3 vols., 1956), “Ensaio sobre a jurisdição
voluntária” (1959), “Tratado de direito penal” (4 vols., 1961), “Instituições
de direito processual civil” (5 vols., 1958), “Estudos de direito processual
penal” (1960), “Instituições de direito processual penal” (4 vols, 1961) e
“Tratado de direito processual penal” (2 vols. 1980). Sua escrita era fácil e
de grande qualidade, características típicas dos grandes juristas.
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