
pREFÁCiO

 

 

Poucas vezes uma reunião de discípulos foi tão feliz quanto a proporcionada 
pelo saudoso Professor Antonio Luis Chaves Camargo. Ao longo de anos, com 
acertos maiores ou menores, o renomado mestre reuniu em torno de si, nas velhas 
Arcadas, algumas gerações de estudiosos com especial gosto pelo Direito Penal.

Com seu estímulo, incompreendido por muitos, cativou em tantos a vontade 
pelo apreender, criando, em tempos distintos, novos professores. Dizia ele da 
existência de tantas faculdades, e que o jovem professor necessitava buscar novas 
praças, e ali, por sua vez, criar sua própria escola, difundindo seu saber. hoje, 
passados anos desde sua formação, a verdade é que inúmeros docentes do Largo 
de São Francisco, bem como todos os Titulares de Direito Penal em atividade da 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo são oriundos daquele grupo. 
Mas não só. seguindo os ditames de seu orientador, também outros ganharam o 
mundo.

Das gerações mais novas, alguns nomes são motivo de todo o destaque. e, 
dentre estes, Beatriz Corrêa Camargo é portadora de singular brilho. Aluna dileta 
de Chaves Camargo, com ele frequentou os primeiros momentos de suas provoca-
ções intelectuais. Com ele, descortinou os primeiros mistérios e teceu as primeiras 
pesquisas. Através dele, e de seus conselhos, foi por primeiro à Alemanha, em 
um difícil trajeto, necessário ao desenvolvimento do penalista. Lá, em Bonn, 
posteriormente titulou-se Mestre em Direito Penal. O destino não permitiu que 
cuidasse ele do término de sua formação, glória que coube a mim, ladeando-a em 
seu percurso doutoral, completado, também, com período sanduíche na sempre 
Alemanha. A imagem de Chaves Camargo, no entanto, foi perene naqueles dias, 
e de parte-a-parte.
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Mais recentemente, e ao depois de aprovação com todas as glórias na Facul-
dade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia (local também de tanta 
estima de Chaves Camargo), a agora jovem professora buscou a continuidade de 
suas pesquisas em instâncias pós-doutorais, quer na europa, quer, agora, em sua 
antiga casa franciscana. O orgulho que sentiria ele, portanto, também é hoje por 
mim compartilhado ao ver a formação de uma tão séria penalista de escol.

suas pesquisas e seus escritos são, por igual, de indelével importância. e é 
sobre isso que se trata o trabalho que se inicia.

De se recordar que, dos temas de Parte Geral, alguns são peculiarmente 
árduos e difíceis, quanto mais no Brasil. e a então jovem doutoranda, jamais 
negando suas origens, optou por um dos menos adequadamente tratados para o 
passo inicial de sua pesquisa. Cuidou ela, em seu doutorado, do tema “A teoria 
do concurso de pessoas: uma investigação analítico-estrutural a partir da contro-
vérsia sobre o conceito de instigação”, trabalho que ora é apresentado em versão 
comercial ao público brasileiro.

Dando sequência à lucidez e ao brilho iniciados por professoras que a ante-
cederam, como foi o caso de Esther de Figueiredo Ferraz, ainda na década de 
1940, a hoje professora Beatriz Camargo tece suas considerações da dogmática 
à casuística, da evolução do sistema brasileiro à constatação de seus problemas, 
chegando, finalmente, em uma aprofundada verificação da temática atual. Ao 
procurar desvendar ao tão simploriamente tratado no dia-a-dia, revela, pois, 
invulgar capacidade de pesquisa.

Assim, propõe seu trabalho em um equilíbrio ideal em três partes. A primeira, 
versando sobre a instigação e o concurso de pessoas no Direito Penal brasileiro; a 
segunda, sobre a tipicidade e concurso de pessoas; e a terceira, sobre as disputas 
em torno do conceito de instigação.

A primeira parte – instigação e concurso de pessoas no Direito Penal brasi-
leiro – inicia sobre a premissa das distinções entre conceito de pessoas e a própria 
instigação. E realiza esse trabalho a partir da verificação de decisões jurispru-
denciais, em particular com foco na dificuldade dos tribunais em realizarem essa 
distinção. E, diga-se, isso fica ainda mais evidente quando examinada a evolução 
histórica do conceito de concurso nos variados códigos nacionais, em especial sob 
a lógica monista.

Já a segunda parte – sobre a tipicidade e concurso de pessoas – faz ampla 
e pormenorizada avaliação da teoria do delito. Com vistas às preferências de seu 
antigo mestre, cuida detalhadamente sobre a autoria como conceito de imputação. 
indo para além das regras da participação, estipula o que entende por regras e 
conclusões para o sistema brasileiro do concurso de pessoas.

Derradeiramente, a terceira parte – disputas em torno do conceito de impu-
tação – mostra-se extremamente rica em suas ponderações sobre a instigação e 
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suas teorias. Com isso, procura finalmente, resoluções para as dificuldades coti-
dianas verificadas em casos concretos, onde não se mostram respostas pontuais e 
distintivas.

Marcando um Direito Penal ágil e arguto, Beatriz Corrêa Camargo inaugura 
sua presença com um grande e significativo trabalho. Honra suas Escolas, dos 
dois lados do Atlântico. Emociona seu leitor. E, sem dúvida, glorifica a memória 
de seu primeiro mestre. Para ela, os parabéns. Ao leitor, as boas vindas a um 
Direito Penal de primeira grandeza.

Arcadas, inverno de 2018.

 

renato de mello Jorge silveira 
Professor Titular de Direito Penal da

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo
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