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 Discurso pronunciado pelo procurador de Justiça Walter Paulo 

Sabella em nome do Órgão Especial do Colégio de Procuradores 

de Justiça, no dia 6 de novembro de 2019, em cerimônia de 

entronização do retrato do doutor Fernando José Marques na 

galeria de Decanos do Ministério Público de São Paulo. 

 

 

 Honrado com a missão de falar pelo Órgão 

Especial, nesta homenagem ao querido amigo 

Fernando José Marques, vi-me tentado ao 

improviso da saudação, impulso que não 

desgarra dos que vêm da tribuna do júri. 

Todavia, bem sopesando as circunstâncias, 

logo me convenci de que deveria escrever e 

ler.  

 A galeria dos decanos do Ministério Público 

hoje se engrandece com a inclusão de mais um 

retrato, em cujos traços e expressões plasma-

se uma história de vida merecedora de apreço 

e respeito. 

 Ressoam, ainda, em meus ouvidos, os 

aplausos que se seguiram ao pronunciamento 
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do estimado amigo Fernando, por ocasião da 

reunião ordinária de 6 de fevereiro último. Os 

aplausos foram consagradores; o 

pronunciamento, breve e singelo, porém 

revelador das qualidades do homem que, 

então, anunciava ao colegiado sua iminente 

aposentadoria. 

 Expressando, segundo suas próprias 

palavras, “honra e alegria por ter sido promotor 

de Justiça”, agradeceu aos companheiros de 

jornada pelo que com todos pudera aprender. 

Reafirmou, naquele momento, seu entusiasmo 

quanto ao modelo de composição do Órgão 

Especial, destacando a importância da fração 

de membros eleitos proporcionalmente igual a 

de membros natos, pondo em relevo a 

oxigenação do órgão e a oportunidade de 

aprendizado para todos. Encerrou sua fala, 

generosa e lúcida, com esta afirmativa: - “O 

homem que não se dispõe a aprender não tem 
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mais disposição para estar vivo. Eu continuo 

disposto a aprender”. De algum modo, sua 

frase relembra outra, escrita no século XIX, por 

alguém que Vossa Excelência, dileto amigo 

Fernando, como francófono, haverá de ter lido, 

o grande Honoré de Balzac, precursor do 

realismo literário, para quem “o homem começa 

a morrer na idade em que perde o entusiasmo”. 

Sem qualquer favor ou concessão da amizade, 

considero sua frase melhor que a de Balzac, 

pois a dele se estreita de significação por 

enaltecer um estado de espírito, o entusiasmo, 

e a sua se engrandece por exaltar uma virtude, 

a humildade para aprender. Na escala dos 

valores humanos, o primeiro se expõe à 

transitoriedade, porquanto pode arrefecer em 

face dos percalços, enquanto a segunda se 

predestina à perenidade, por pressupor 

preexistente lapidação do caráter e indicar 

valioso estágio evolutivo da alma. 
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 Assim, sua fala de decano que deixava a 

Casa, na sessão de 6 de fevereiro, não 

obstante rápida e concisa, soou marcante e 

reveladora, bem retratando o homem que, 

então, se despedia de seus pares. Após quase  

quarenta e sete anos de incondicional entrega 

pessoal ao Ministério Público, o derradeiro 

sentimento foi o da gratidão, as derradeiras 

palavras foram de alento aos que ficavam e de 

agradecimento aos que consigo partilharam 

caminhos, e a derradeira disposição, uma lição 

de vida, uma exemplar abertura ao novo, uma 

concitação ao constante crescimento pessoal. 

 Os aplausos que naquele dia percutiram 

nesta sala, aprovavam o homem, sancionavam 

sua carreira, proclamavam sua vitoriosa 

trajetória, consagravam, enfim, as opções de 

uma consciência guiando os passos de uma 

vida. Nem todos conseguem concluir assim a 

travessia, no oceano de adversidades e 
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desafios da existência humana. Fernando José 

Marques, meu amigo! Você viveu as horas 

finais como membro do quadro ativo de nossa 

Instituição do mesmo modo que vivera no curso 

de quase meio século nas trincheiras 

cotidianas da atividade institucional. Com 

simplicidade de conduta, nobreza de gestos, 

palavras se sabedoria.  

 Essa extensa jornada, como sabem os que 

lhe são mais contemporâneos, teve início no 

distante ano de 1972. Promotor de Justiça 

Substituto, atuou em Bauru, Agudos, Pirajuí, 

Piratininga e na capital. Titular, teve 

passagens, no interior, por Duartina, Garça, 

Itapecerica da Serra.  Aportando à capital, 

seguiram-se experiências múltiplas: 

Promotorias Distritais de Vila Maria e da Lapa. 

Depois, o foro central: 2ª e 4ª Curadorias de 

Família, 1ª Curadoria de Registros Públicos, 

Curadoria de Massas Falidas, 7ª, 8ª, 21ª e 27ª 
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Varas Criminais e 2º Tribunal do Júri. Sua 

ascensão à Segunda Instância, em 1983, 

marcou o início de longa atuação na área 

criminal, incluída aí a Procuradoria de Habeas 

Corpus. Dez anos depois, seu estágio de seis 

meses na Seção Internacional da Escola 

Nacional da Magistratura Francesa, em Paris. 

Membro nato do Órgão Especial desde o ano 

2000, Fernando Marques cumpriu, antes, dois 

mandatos como membro eleito do colegiado. 

Ainda na Administração Superior, foi membro 

do Conselho Superior e substituto do 

Procurador-geral de Justiça, cargo que 

assumiu mais de uma vez, tendo sido, também, 

substituto do Corregedor-geral, exercendo as 

funções próprias do titular em mais de uma 

ocasião. Na Procuradoria de Justiça Criminal, 

foi vice-secretário executivo, impondo-se o 

registro de haver sido o primeiro ouvidor do 

Ministério Público Paulista. 
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  Em referências ligeiras, que ficam 

muito aquém dos largos méritos do nosso 

homenageado, eis a sinopse de uma vida 

devotada ao Ministério Público no transcurso 

de quase cinco décadas. Fernando José 

Marques conheceu o interior distante e a 

cidade grande; as peculiaridades das regiões 

periféricas, com suas carências primárias,  e o 

fervilhar constante do grande fórum; as 

angústias dos conflitos de família e os embates 

acalorados do plenário do Júri, as tecnicidades 

da área falimentar e os formalismos do sistema 

regente dos registros públicos; teve acesso a 

postos de Administração Superior e foi o 

pioneiro da Ouvidoria Paulista do Ministério 

Público, uma ponte pela qual chegam à 

Instituição, diuturnamente, em verdadeiras 

avalanches, os reclamos e demandas de uma 

sociedade conflituosa e mal atendida pelo 

Estado despossuído de meios e de recursos, 
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malgrado a voraz carga tributária que o 

alimenta, e não raro sujeito à condução de 

competências discutíveis ou de incompetências 

comprovadas.  Fernando Marques, nosso 

decano e companheiro de bons e maus 

tempos, parceiro nas vitórias e nas 

dificuldades, presente nas bonanças e nas 

tormentas, a tudo atendeu com zelo; a tudo 

acudiu com serenidade; em tudo interveio e 

atuou com apurado senso de justiça. Não se 

furtou aos chamados de sua Instituição; não se 

ausentou das refregas que o cotidiano enseja; 

não se absteve dos enfrentamentos próprios de 

uma carreira compromissada com a defesa da 

causa pública.  

 Antes de integrar-se aos quadros do 

Ministério Público, Fernando Marques fora 

procurador jurídico concursado do Município de 

São Paulo, atividade exercida por curto tempo, 

dois meses e vinte dias. Não conheceu apenas 
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o mundo dos processos, dos livros jurídicos e 

dos litígios. Outras experiências precederam 

sua opção pelos caminhos do Direito. Um ano 

no Curso de Engenharia, título de formação 

como técnico de estradas e topógrafo 

concursado do município de Bauru. Um 

raciocínio simplista e baldo de profundidade, 

com alguma carga de gracejo, assim se 

expressaria:  Ora, um especialista em abrir 

estradas e mensurar lugares -parece um 

truísmo dizê-lo- muito presumivelmente 

haveria, mesmo, de desbastar os próprios 

caminhos e demarcar os próprios espaços no 

mundo. Todavia, longe de nos comprazermos 

em construções pseudológicas, que mais se 

prestam a um circunstancial jogo linguístico ou 

a um pueril dito espirituoso, estejamos 

advertidos para reflexões de mais fundo 

alcance. Com efeito, o que impulsiona o 

homem a marchar pelas veredas do mundo e o 
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anima a ocupar espaços nos cenários da vida, 

não é, por óbvio, a titulação técnica, nem só a 

reiterada prática de um ofício, mas -antes- a 

energia interior que o agiganta, a consciência 

de seu papel na existência. E por serem assim 

as coisas -regra de validade para todos- 

Fernando Marques, vencidas as estradas, 

vivenciados os lugares, agrega-se à galeria dos 

decanos, predestinando-se a ser, para todos os 

que no futuro se detenham diante de seu 

retrato, paradigma e referência. 

 Fluídos todos esses anos, relembrados tão 

numerosos combates, listadas tão variadas 

missões, o itinerário percorrido pelo querido 

amigo encontra síntese adequada numa 

expressão muito cara a todos os homens de 

bem: dever cumprido. Alguns preferem usar a 

palavra ‘sucesso’. Para estes, Fernando 

Marques trilhou uma jornada de sucesso. Se 

assentirmos à substituição de uma expressão 
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pela outra, torna-se impositiva a advertência de 

outro ícone do realismo francês, Gustave 

Flaubert, para quem, “o sucesso é uma 

consequência, e não um objetivo”. De nossa 

parte, caro Fernando, bem sabemos que em 

sua caminhada, você não se guiou pelo êxito 

como escopo. Não nos escapa à percepção 

que seu objetivo foi sempre o dever, a missão e 

a entrega do melhor de si nessa obstinada 

busca. 

 O que as convenções humanas chamam 

sucesso, com o valor semântico de resultado 

feliz, na verdade, e segundo o agudo registro 

do genial criador de Madame Bovary, é o 

consectário das vidas bem vividas, do tempo 

bem aplicado, do livre-arbítrio bem exercido. 

 Chegando às linhas terminais desta 

saudação, acode-me à memória a frase com 

que você, amigo Fernando Marques, abre o 

capítulo final de seu livro “Reflexões sobre 
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temas bíblicos”, que guardo com zelo desde 

que, em 2006, o passou às minhas mãos, com 

bondosa dedicatória. A figura de linguagem a 

que me refiro, lavrada por sua pena e 

frutificada de seus pensares sobre os destinos 

do homem, foi esta: - “O caminho espiritual é 

como a escalada de uma grande montanha”. 

Depreendo da comparação que, 

implicitamente, você fala do esforço, do 

empenho, da pertinácia, da luta permanente do 

homem consigo mesmo e com suas 

imperfeições, no rumo da necessária e 

inevitável evolução, visto que, não sendo 

assim, não se faz possível qualquer escalada. 

 Mas, com certeza, você fala também de 

virtudes outras, imanentes e condicionantes da 

evolução humana, dentre as quais, a razão e a 

fé, o que transporta minha memória aos 

escritos de Santo Agostinho, em especial ao 
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seguinte: -“A fé e a razão caminham juntas, 

mas a fé vai mais longe” 

Essas e outras virtudes, que sedimentam 

sua consciência, que o trouxeram até aqui, 

certamente o levarão mais adiante e mais 

acima, na escalada rumo ao topo de sua 

montanha. E que possa ela se destacar, em 

altitude e grandeza, dentre as montanhas que 

se alinham nas cordilheiras da existência. São 

os nossos votos, dileto amigo. 
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