ApRESENTAÇÃO

O presente livro configura uma expansão e adaptação de meu
estudo “Kausalitäts- und Zurechnungsfragen bei unechten Unterlassungsdelikten”, originalmente publicado em Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik, 2011, p. 674 e ss. a versão brasileira é,
em primeiro lugar, fruto dos esforços de meu amigo Ronan de Oliveira
Rocha, nesse meio tempo já bastante conhecido pela monografia A
relação de causalidade no direito penal, sua dissertação de mestrado.
Ronan Rocha, enquanto se dedicava à sua obra, teve contato com
o meu estudo e o traduziu por completo para o português. apesar
de ter finalizado o trabalho em 2013, a tradução ficou por alguns
anos inerte em meu computador, não só porque a sempre necessária
revisão final tivera de ceder lugar a compromissos mais urgentes, mas
provavelmente porque eu desconfiava de que o trabalho, escrito no
denso estilo característico de artigos científicos alemães (que sempre
têm de atender a limites de página bastante estritos, o que penaliza o
autor por usar exemplos ou frases curtas), necessitasse de um maior
esforço de adaptação para o público brasileiro.
Finalmente, ofereceu-se a lacuna de que eu necessitava para
proceder a essa adaptação, que transformou o que era um longo artigo
em um pequeno livro. nesse meio tempo, ao trabalhar em meu grande
projeto atual, a nova edição da Parte Geral do Tratado de Direito
Penal de meu professor Claus Roxin, revi algumas opiniões defendidas no estudo de 2011, de modo que o presente estudo é publicado
já com base nos meus novos pontos de vista. essas mudanças de
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opinião serão documentadas e fundamentadas nos momentos oportunos no texto que se segue.
não procedi a uma atualização sistemática, senão pontual da
bibliografia citada no estudo original, para não correr o risco de o
estudo retornar à metafórica gaveta que é a pasta de textos quase
concluídos de meu computador. tampouco me preocupei em vestir a
camisa de força das regras da abnt. se o leitor quiser localizar um
artigo, não necessitará da cidade de revista que o publica ou do fascículo em que ele se encontra. Forneci referências bastante completas
na primeira vez que cada trabalho é citado e, ao final, na bibliografia.
Por fim, não segui a convenção de colocar termos de língua estrangeira em itálico, pela razão de que isso me parece poluir visualmente
a página e de que, por vezes, faço uso do itálico para destacar a ideia
central de alguns parágrafos.
agradeço principalmente a Ronan Rocha, cuja tradução é o
tronco do texto, e também a Heloisa estellita e a alaor Leite, que
releram o trabalho com cuidado. agradeço, também, à editora marcial
Pons, em especial na pessoa de marcelo Porciuncula, por apostarem
nesta publicação de formato inusitado.
berlim, outubro de 2017.

ABREviATuRAS

aDPCP – anuario de derecho penal y ciencias penales (periódico)
at – allgemeiner teil (Parte Geral)
bayvbl – bayerische verwaltungsblätter (periódico)
bGH – bundesgerichtshof (tribunal Federal, equivalente ao nosso
stj)
bGHst – Repertório de Decisões do bundesgerichtshof em matéria
penal
Fs – Festschrift (estudos em homenagem)
Ga – Goltdammer’s archiv für strafrecht (periódico)
ja – juristische arbeitsblätter (periódico)
jR – juristische Rundschau (periódico)
jZ – juristenzeitung (periódico)
jus – juristische schulung (periódico)
LG – Landgericht (tribunal do Land)
mDR – monatsschrift für deutsches Recht (periódico)
njW – neue juristische Wochenschrift (periódico)
nstZ – neue Zeitschrift für strafrecht (periódico)
OLG – Oberlandesgericht (tribunal superior do Land)
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RGst – Repertório de Decisões do Reichsgericht (tribunal do
Reich) em matéria penal
nm. – Randnummer (número de margem)
schwZstR – schweizerische Zeitschrift für strafrecht (periódico)
stGb – strafgesetzbuch (Código Penal alemão)
stPO – strafprozeßordnung (Código de Processo Penal alemão)
stv – strafverteidiger (periódico)
wistra – Zeitschrift für Wirtschafts- und steuerstrafrecht
(periódico)
Zis – Zeitschrift für internationale strafrechtsdogmatik
(periódico)
Zjs – Zeitschrift für das juristische studium (periódico)
ZstW – Zeitschrift für die gesamte strafrechtwissenschaft
(periódico)
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