
ALGUMAS PALAVRAS DO AUTOR

A iniciativa de meus alunos e amigos, Eduardo Viana, Lucas 
Montenegro e Orlandino Gleizer, da qual é resultado o presente livro, 
enche-me de alegria, orgulho e gratidão. Uma vez que parece quase 
sacrílego acrescentar qualquer parágrafo à bela introdução com que 
me honraram, serei extremamente breve, limitando-me, em especial, 
a mencionar algo sobre o contexto em que escrevi cada um dos textos 
aqui compilados. 

O primeiro deles, sobre “Dogmática e Ciência do Direito Penal” 
foi destinado à revista Rescriptum, uma publicação dos estudantes 
da Faculdade de Direito da Ludwig-Maximilians-Universität, de 
Munique, na qual me formei, doutorei-me e habilitei-me (não exata-
mente nessa ordem). Esse estudo, o mais curto dos três, foi aquele 
a que menos acrescentei adaptações tendo em vista o público brasi-
leiro, uma vez que não queria acrescentar assimetrias à estrutura do 
texto. Por isso, acrescentei algumas notas, explicando os aspectos da 
realidade acadêmica alemã que o original podia dar por conhecidos. 

Nos outros textos, tomei maiores liberdades no sentido de adap-
tá-los para o leitor brasileiro. O segundo texto, sobre o conceito de 
tortura, complementa trabalho anterior sobre a legitimidade desse 
instituto.1 Uma síntese do argumento do terceiro texto, sobre culpa-

1. As regras por trás da exceção: reflexões sobre a tortura nos chamados 
“casos de bomba-relógio”, in: Revista Brasileira de Ciências Criminais 78 
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bilidade e pessoa jurídica, acaba de ser publicada;2 a versão completa 
do trabalho é, contudo, a que o leitor agora tem em mãos. O último 
artigo, sobre a cumplicidade por meio de ações neutras, é um retorno 
ao tema a que dediquei meu primeiro livro.3 

Por fim, esse não é apenas um lugar para agradecimentos, 
como também para desculpar-me. Os dois anos e meio que passei 
na Universidade de Augsburg foram de intenso convívio com os três 
organizadores/tradutores do presente livro. A ideia original, segundo 
vejo, teria sido publicar o livro como um pequeno documento desse 
convívio, quando ainda de sua duração; o trabalho foi concluído em 
fevereiro de 2017. Uma sobrecarga de afazeres, da qual fez parte 
também minha mudança para a Humboldt-Universität zu Berlin em 
outubro de 2017, fez com que eu só conseguisse proceder às adapta-
ções que pensava necessárias agora, mais de um ano depois. Devo, 
assim, mais do que um obrigado, um sincero pedido de desculpas, 
que espero os três possam aceitar. 

Berlim, setembro de 2018.

Luís Greco 

(2009), pp. 7 e ss.; também disponível online em versão espanhola, Las reglas 
detrás de la excepción. Reflexiones respecto de la tortura en los grupos de 
casos de las ticking time bombs, trad. Eduardo Javier Riggi, in: InDret 4/2007, 
Nr. 423, p. 1 e ss.

2. Por que é ilegítimo e quase de todo inconstitucional punir pessoas 
jurídicas, in: Busato (org.), Seminário Brasil-Alemanha Responsabilidade 
Penal de Pessoas Jurídicas, Florianópolis, 2018, p. 69 e ss.

3. Cumplicidade através de ações neutras: a imputação objetiva na 
participação, Rio de Janeiro, 2004.
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