PREFÁCIO

Não é tarefa simples escrever o prefácio de um livro em homenagem a
uma pessoa tão pouco afeita a cultos pessoais e à autopromoção como Juarez
Tavares. Atendendo à lógica não de todo arbitrária segundo a qual a homenagem deve adequar-se ao caráter do homenageado, melhor seria, talvez,
deixar que o honroso número e a extraordinária qualidade das contribuições
a este volume falassem por si. Se não o fazemos, é porque não seria justo, se
não com a modéstia do indivíduo, certamente com o público e com a ﬁgura
pública do homenageado.
Juarez Tavares estudou direito na Universidade Federal do Paraná,
concluindo o curso em 1966. Foi orador da turma e recebeu vários prêmios
como melhor aluno do curso de direito. Ingressou no magistério da mesma
universidade, mediante concurso público, como auxiliar de ensino da cadeira
de direito penal em 1967. Segundo testemunho pessoal, foi por inﬂuência
de seu professor, Alcides Munhoz Netto, por quem nutre até hoje grande
admiração, que começou a interessar-se pelo direito penal.
Em 1969, transferiu-se para a Alemanha e lá permaneceu até 1972, com
bolsa de estudos concedida pelo Deutschland Akademischer Austauschdienst
(DAAD), ocasião em que realizou estudos de direito penal na Universidade de
Freiburg e foi pesquisador no Instituto Max-Planck de Direito Penal e Penal
Internacional, ambas as atividades sob orientação do Prof. Hans-Heinrich
Jescheck. Ali preparou sua dissertação de mestrado, Teorias do delito, bem
como sua tese de doutorado, Direito penal da negligência, as quais defendeu
perante a Universidade Federal do Rio de Janeiro, respectivamente, em 1979
e 1981.
De 1973 a 1976, lecionou na Universidade Estadual de Londrina. Nesse
tempo, foi membro da Comissão Organizadora do 1.º Congresso Brasileiro
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de Criminologia. Em 1976, traduziu o curso de Direito penal. Parte geral, de
Johannes Wessels, para a língua portuguesa. Mudou-se para o Rio de Janeiro
em 1977, onde ingressou como professor na PUC-RJ. Em 1978, começou
a lecionar igualmente na Universidade Gama Filho, da qual é professor até
hoje, titular da cadeira de direito penal nos cursos de mestrado e doutorado
em direito.
Em 1980, ingressou na carreira de Defensor Público da União junto à
Justiça Militar. Foi aprovado em 1.º lugar no concurso público, de âmbito
nacional. Em 1982, novamente aprovado em 1.º lugar em concurso público de
âmbito nacional, ingressou na carreira de Procurador da República. A partir
de 2007, exerceu o cargo de Subprocurador-Geral da República, promovido
por antiguidade, com atuação no Superior Tribunal de Justiça.
Realizou concurso para professor de direito penal na Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), em 1990. Foi aprovado com
nota máxima. Em 1999, foi nomeado professor titular de direito penal,
mediante concurso público, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ).
Juarez Tavares fez parte de três comissões de reforma do Código Penal.
A primeira delas, sob a presidência de Evandro Lins e Silva, elaborou um
esboço de Código Penal, de grande repercussão. Fez parte, também, como
relator, de uma comissão alternativa, do IBCCrim, sob a presidência de Nilo
Batista, a qual elaborou um projeto de parte geral do Código Penal, o qual
jamais foi posto em discussão.
Desde 1995, até hoje, é professor visitante na Goethe-Universität, em
Frankfurt am Main, Alemanha, a convite dos professores Winfried Hassemer
e Dirk Fabricius. Nessa instituição, participou do famoso Dienstagsseminar
do Instituto de Ciências Criminais e Filosoﬁa do Direito, inclusive na qualidade de palestrante. Coordenou seminários com os professores Winfried
Hassemer, Cornelius Prittwitz e Dirk Fabricius. Entre os anos de 2004 e
2005, realizou estudos de pós-doutorado na mesma instituição, sob a orientação de Winfried Hassemer.
Foi igualmente professor visitante nas universidades de Buenos Aires,
Argentina, e Pablo de Olavide, em Sevilha, Espanha. É professor honorário
da Universidad San Martín, em Lima, Peru.
Seus livros são clássicos do direito penal brasileiro. Sua tese de
mestrado, Teorias do delito, foi traduzida já em 1983 para o espanhol. O
mesmo destino teve, em 2010, sua tese de cátedra, na UERJ, Teoria do
injusto penal, prefaciada por Eugenio Raúl Zaffaroni, já em terceira edição
no Brasil. A comprovar o interesse internacional que sua obra tem encontrado, o opúsculo sobre Bem jurídico e função no direito penal foi publicado
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diretamente naquele idioma. A versão modiﬁcada de sua tese de doutorado,
agora sob o título de Teoria do crime culposo, recebeu elogioso prefácio de
Claus Roxin em sua terceira edição. Publicada este ano, saborosa demonstração de inexaurível fôlego intelectual, a magnus opum sobre os Crimes
omissivos conta com laudatório prefácio de Winfried Hassemer.
Desde o início de suas reﬂexões, Juarez Tavares tratou de incorporar
à sua obra não só os mais modernos desenvolvimentos da dogmática penal
internacional, com a qual nunca deixou de dialogar, como a delicada sensibilidade de uma visão de mundo que reconhece a proteção da pessoa humana
como centro necessário de toda e qualquer ordem jurídica digna deste nome.
Seu olhar meditativo sobre o mundo e a opressão individual são momentos
decisivos de uma obra que dá testemunho da amplitude dos interesses de
seu autor, a espraiar-se até a ﬁlosoﬁa e a psicologia. Sua visão humanista
tornou-o, com o passar dos anos, um crítico cada vez mais feroz do direito, do
sistema penal e da instituição pública da pena como tal. A reﬁnada tradução
dogmática de tais preocupações compõe uma obra singular, que apresenta
contribuições inovadoras sobre as teorias da conduta e da causalidade,
o conceito de omissão, a teoria do bem jurídico, a sistemática dos delitos
culposos e os lineamentos da culpabilidade penal.
Querido por seus alunos, admirado por seus colegas, com uma legião
de amigos mundo afora – com essa singela aﬁrmativa, o máximo que nos
permitimos, malgrado suas próprias preferências, sobre o indivíduo Juarez
Tavares, fechamos esta introdução. Não sem antes agradecer profundamente
a todos os professores que, gentilmente, dedicaram seu tempo a escrever
os belos trabalhos que aqui vão publicados. O impressionante número de
autores das mais diversas nacionalidades reﬂete a repercussão do trabalho
de nosso homenageado e, da perspectiva dos organizadores, torna desaconselhável qualquer esforço de uniformização das formalidades de citação. Os
estudos em espanhol vão publicados na língua em que foram escritos, o que
corresponde à praxe das revistas especializadas no Brasil; já os estudos em
outras línguas foram traduzidos ao português.
Gostaríamos de prestar um agradecimento póstumo ao Prof. Dr. Dr. h.c.
mult. Hans-Joachim Hirsch, que se comprometera a apresentar uma contribuição, mas lamentavelmente faleceu antes de poder concluí-la; e estender
nosso agradecimento, ainda, ao Prof. Dr. Geraldo Prado, que, por um motivo
pessoal de natureza trágica, o qual lamentamos muito, acabou por ver-se
impedido, a contrapelo de sua vontade e de seus esforços, de enviar-nos
sua contribuição. Dirigimos um especial agradecimento aos tradutores, sem
cuja ajuda o presente projeto não poderia ter sido realizado: Augusto Assis
(mestrando na Universidade de Ludwig Maximilian, Munique); Rui Carlo
Dissenha (mestre pela UFPR; doutorando na USP; Especialista em Direito
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Penal pela Université de Paris II; Masters in Law pela Leiden Universiteit;
advogado); Fernanda Lara Tórtima (LL.M. Universidade de Frankfurt
a.M.; advogada); Alaor Leite (LL.M. Universidade de Ludwig Maximilian,
Munique; doutorando na mesma instituição); André Ribeiro Giamberardino
(mestre pela UFPR e pela Università degli Studi di Padova; doutorando
na UFPR; professor; advogado), e Eduardo Saad Diniz (doutor pela USP;
professor adjunto da USP Ribeirão Preto). Por ﬁm, agradecemos à casa
editorial Marcial Pons, que, na pessoa do dr. Marcelo Porciúncula, desde
o início acreditou no ambicioso projeto do presente livro. A todos, o nosso
muito obrigado.
Ao querido Prof. Dr. Juarez Tavares, nosso desejo de muitos anos de
vida e de ativa produção acadêmica!
LUÍS GRECO
ANTONIO MARTINS
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