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PREFÁCIO 

DOMINGOS FRANCIULLI NETTO 

Ministro do Superior Tribunal de Justiça 

José Frederico Marques, sem dúvida um dos maiores juristas 
brasileiros do século passado, notabilizou-se sobretudo como 
processualista, obtendo praticamente a nota máxima para livre 
docência de Direito Judiciário Penal da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo e para a cátedra de Direito Judiciário 
Civil, da Faculdade Paulista de Direito da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo. 

Basta rememorar as doutas palavras do então ilustre 
desembargador e, depois, ministro do Excelso Supremo Tribunal 
Federal, o notável Pedro Rodovalho Marcondes Chaves, que sau
dou o preclaro José Frederico Marques, em nome do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo, no ensejo de sua posse no 
nobilitante cargo de desembargador da centenária Corte: 

'.fi modernização do nosso processo com o advento do 
Código de Processo Civil provocou entre nós um verda
deiro renascimento. Estávamos nesse terreno com um 
século de atraso, confinados na cortina de ferro de uma 
legislação obsoleta dentro de dois marcos que eram o 
Regulamento n. 737 de 1850, e o Código de Processo 
Criminal de 1832, chanfrados nas idéias de uma dou
trina de há muito relegada que cerceava o pensamento 
dos nossos juristas. Não obstante a valia de Pimenta 
Bueno, deJoãoMendesJúnior, de Paula Baptista, pon
tos culminantes da nossa literatura processual, e pio
neiros algo indecisos da autonomia e assento constítu
cíonal da matéria, os mestres e divulgadores da moder
na processualística, germano-italiana, os mais vulgari
zados, hoje, eram conhecídos apenas de um punhado 
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de juristas teóricos ainda há menos de duas décadas. A 
renovação legislativa teve o condão de provocar as no
vas manifestações dos escritores, em cujas hostes desde 
logo firmou posição de destaque o Desembargador José 
Frederico Marques, com os estudos de que nos dão con
ta o notável 'Ensaio Sobre aJurisdição Voluntária' e a 
excelente monografia 'Da Competência em Matéria Pe
nal', versando doutrinariamente os pontos especificos 
da moderna concepção processual e que mais de perto 
as relacionam com as bases constitucionais da institui
ção estatal. Nesses estudos, encontra o crítico, o meticu
loso pesquisador da verdade jurídica, o analista forra
do de espírito cientifico, terçando com galhardia a lin
guagem pátria, num estilo claro e limpo, onde se casam 
a utilidade da exposição com o prazer da leitura". 

Bem se vê, pois, que as festejadas Instituições de Direito Pro
cessual Civil foram marca indelével do entendimento hodierno 
da ciência do processo à luz do Código de Processo Civil de 1939. 

Logo após o advento do Código de Processo Civil atual, hoje 
com 30 anos de idade, também chamado Código Buzaid, José 
Frederico Marques trouxe a lume as lições enfeixadas no presente 
manual, obra que, conquanto de menor fôlego do que as Institui
ções, veio em boa hora permitir aos operadores do direito se 
abeberarem das inovações ocorridas, por meio de ensinamentos 
lastreados na melhor e mais autorizada doutrina. 

A atualização de Ovídio Barros Rocha Sandoval, juiz aposen
tado e figura de escol na magistratura paulista, conceituado e ético 
advogado militante, a par de jurista respeitado e escritor primoro
so, dá segurança à qualidade da obra, que permanecerá de igual 
peso e valor. 

José Frederico Marques foi um dos mais brilhantes integran
tes da Escola Paulista de Processo Civil ou, simplesmente, Escola 
Processual de São Paulo, fundada por Enrico Tullio Liebman, ao 
lado de juristas maiores, tais como Alfredo Buzaid, Moacyr Amaral 
Santos, Bruno Afonso de André, Luís Eulálio de Bueno Vidigal, 
Benvindo Aires e Celso Neves, além de outros. 

O professor Liebman lecionou a disciplina Direito Processual 
Civil, em nível de pós-graduação, na Faculdade de Direito da USp, 
na primeira metade do decênio de 1940. Além das aulas na facul-
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dade, O processualista italiano, defensor do conceito abstrato do 
direito processual, aos sábados, reunia os seus alunos e juristas em 
sua residência, oportunidade em que, entre 15 e 17 horas, eram 
discutidos os mais relevantes e variados temas do processo civil. 

Aqui compareço na qualidade de ex-aluno do saudoso mes
tre José Frederico Marques, que lecionava Direito Processual Civil 
e Direito Processual Penal na Faculdade Paulista de Direito da Uni
versidade Católica de São Paulo. Na oportunidade, e já se vão mais 
de 40 anos, o corpo docente dessa querida faculdade era formado 
por uma plêiade de juristas da melhor cepa, entre os quais se en
contravam André Franco Montoro (Introdução à Ciência do Direi
to), Manoel Gonçalves Ferreira Filho (Introdução à Ciência do Di
reito), José Pedro Galvão de Sousa (Teoria Geral do Estado), 
Thomas Marky (Direito Romano), cognominado pelos alunos de 
Puskas, grande futebolista húngaro, nacionalidade também do re
ferido mestre, José Horácio Meirelles Teixeira (Direito Constitu
cional), Oswaldo Aranha Bandeira de Mello (Direito Administrati
vo), carinhosamente apelidado de Bandeirão, para distingui-lo de 
seu filho Bandeirinha, Celso Antônio Bandeira de Mello, que en
tão despontava como promissor administrativista, que, depois, o 
tempo consagrou, J. Papaterra Limongi (Economia Política), Ruy 
Barbosa Nogueira (Direito Tributário), João Bernardino Gonzaga 
(Direito Penal), Rubens Limongi França (Direito Civil), Agostinho 
Alvim (Direito Civil), Paulo Bonilha (Direito Comercial), Monsenhor 
Enzo (Ética), Dalmo Belfort de Mattos (Direto Internacional Públi
co), Nicolau Nazo (Direito Internacional Privado), Leonardo Van 
Acker (Filosofia do Direito), Waldemar Mariz de Oliveira Júnior 
(Direito Processual Civil), Costa Júnior (Medicina Legal) e Sérgio 
Monteiro SaUes (Prática de Direito Processual Penal), entre outros. 

Lecionou também para minha turma João Marcelino Gonzaga 
(Direito Comercial), que fez parte da banca examinadora do con
curso de ingresso na magistratura prestado por José Frederico 
Marques, que, ao ascender ao cargo de Desembargador, voltou a 
encontrar-se com seu ex-examinador, então emoldurando o 
decanato do Sodalício bandeirante. 

Foram contemporâneos de José Frederico Marques na Cató
lica, juristas como Alexandre Corrêa (Direito Romano), Washing
ton de Barros Monteiro (Direito Civil), Queiroz Filho (Direito Pe-
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nal) , José Carlos Ferreira de Oliveira (Direito Civil), Bruno Monso 
de André (Direito Processual Civil) e Carlos Alberto Carvalho Pin
to (Ciência das Finanças), depois Governador do Estado. 

À guisa de curiosidade, não é demais lembrar que Frederico 
Marques, além das matérias acima lembradas, ocupou também as 
cadeiras de História do Direito Nacional, de Direito Penal e de 
Ciência das Finanças, todas na mesma Pontifícia Universidade Ca
tólica, além de substituir ocasionalmente outros mestres, o que 
demonstra a formação enciclopédica de que era portador. 

Seu acendrado amor à terra paulista, entre outras oportuni
dades, foi primorosamente exteriorizado em seu discurso de pos
se na desembargadoria de São Páulo: 

"Ainda há poucos dias, bem no centro de nossa imensa e 
querida pátria brasileira, vi a cruz do Anhanguera plan
tada na vetusta cidade de Goiás, bem em frente à ponte 
do rio Vermelho, cujas águas deslizam pela bacia ama
zônica em direção às caudalosas correntes do lendário 
Araguaia. Foi com unção quase mística que contemplei 
aquele símbolo de uma religião eterna, levado ao cora
ção e âmago do Brasil pela indômita gente do planalto 
que gizou as fronteiras da nacionalidade ao sopé da 
cordilheira andina. É que tinha diante de meus olhos, 
em peça de secular existência, a imagem viva de São 
Paulo e da vocação incoercível dos paulistas de coloca
rem a serviço da pátria comum, sob o signo do cristianis
mo, a vitalidade criadora do espírito bandeirante. 

Quando ingresso neste Tribunal cuja atuação tão bem 
reflete a grandeza de São Paulo, é para o meu Estado 
natal que me volvo genuflexo e respeitoso. E ao 
rememorar o lenho sacrossanto que as bandeiras carre
garam pelo sertão, prometo tudo envidar para honrar, 
em meu novo posto, as tradições imorredouras de nossa 
gente e de nossa terra". 


