
PREFÁCIO

Os dois primeiros artigos desta coletânea analisam problemas 
da imputação objetiva à luz da teoria da explicação causal, conhe-
cida internacionalmente sob a designação da “condição-INUS” ou 
do “teste NESS”. Seu ponto de partida é a concepção de que para 
a fundamentação da imputação objetiva, nos crimes comissivos e 
nos omissivos, não há que se indagar quais cursos causais teriam 
transcorrido se o autor não tivesse atuado de maneira contrária ao 
seu dever, ou ainda, caso ele tivesse obedecido seu dever de ação. 
Em realidade, a pergunta que deve ser posta diz respeito a saber se a 
ação efetiva do autor, com suas características contrárias ao dever, do 
mesmo modo como a omissão do agente, é necessária para a expli-
cação do curso causal efetivamente ocorrido. O terceiro e o quarto 
artigo tratam do dolo, em especial, o dolo eventual. Este não se deixa 
compreender como uma atitude interna do autor, efetivamente exis-
tente no momento de ocorrência do resultado e favorável ao mesmo. 
No momento da ação, geralmente não se encontram tais coisas na 
mente do ofensor. O dolo somente pode ser determinado como uma 
atribuição justificada normativamente. Na medida em que ocorre 
por força de lei, tal atribuição deve respeitar regras gerais.  O quinto 
artigo congrega as ideias presentes nos textos anteriores, a fim de se 
decidir a questão acerca de quais são as condições pelas quais um 
resultado pode ser imputado à ação dolosa de um agente, isto é, a 
ocorrência do resultado possa ser imputável como realização de seu 
dolo. Para decidir sobre essa questão, não se pode, como geralmente 
se faz, concentrar-se naquelas características do curso causal em 
relação às quais o curso desvia da representação do agente, deven-
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do-se, ao contrário, olhar para as características que estão abarcadas 
por sua representação. 

Devo agradecer sobretudo à Professora Camargo, que não 
apenas impulsionou este livro, como também realizou grande parte 
dos trabalhos de tradução. Meus agradecimentos se dirigem igual-
mente a Wagner Marteleto Filho, pela co-organização e tradução, 
e aos demais tradutores Professor Dr. Luís Greco e Luiz Henrique 
Carvalheiro Rossetto.

Visitei São Paulo por duas vezes e ali dei palestras em um 
congresso científico internacional e na Universidade de São Paulo. 
As discussões animadas e o entusiasmo científico dos jovens estu-
diosos do Direito Penal brasileiro causaram uma profunda impressão 
em mim.

Bonn, 27 de Junho de 2019.

                                                      Ingeborg PuPPe



APRESENTAÇÃO

O livro que o público brasileiro recebe em mãos é fruto de uma 
visita realizada pela Profa. Dra. Ingeborg Puppe ao Brasil no ano de 
2018. 

Conhecida no cenário nacional sobretudo em razão de seus 
escritos sobre o tema do dolo,1 foi também este o mote de sua estadia 
na cidade de São Paulo, nas duas oportunidades em que ali esteve 
para participar como conferencista no Seminário Internacional de 
Ciências Criminais do IBCCrim. 

A ideia de publicar um livro em português com artigos da Profes-
sora Puppe surgiu de um encontro dela com os organizadores, por esta 
ocasião. Em razão das pesquisas de Wagner Marteleto a respeito do 
conceito de dolo, não apenas nossas conversas com a autora giraram 
em torno de tema tão intrigante, como ficou claro para nós que o 
livro deveria ampliar a literatura da autora sobre o dolo disponível 
em português. Por sua importância e contribuição para o debate já 
iniciado no Brasil, Marteleto escolhe o artigo “Concepções acerca 
do conceito de dolo eventual”, publicado originalmente no ano de 
2006, na Revista Goltdammer’s  Archiv für Strafrecht. Com o intuito 
de oferecer uma visão atualizada sobre o tema, incluímos igualmente 
“O dolo eventual e sua prova”, que consiste na versão elaborada da 
palestra de Ingeborg Puppe no Seminário Internacional de Ciências 
Criminais do IBCCrim, no ano de 2018. Na última década, Ingeborg 

1.  No Brasil, destaca-se a tradução feita por Luís Greco do livro A distinção 
entre dolo e culpa (Barueri: Manole, 2004), da autora.



12 INGEBORG PUPPE

Puppe realizou uma defesa “apaixonada”, como já o afirmou Roxin, 
de um conceito de dolo centralizado no conhecimento de um risco 
qualificado, qual seja, do perigo doloso. Essa defesa é retomada nos 
artigos colacionados para esta obra, em suas linhas fundamentais, 
permitindo-se a compreensão de sua importante construção concei-
tual em um dos temais mais disputados da dogmática contemporânea.

Outros dois textos que completam esse conjunto se devem a 
uma palestra proferida pela Professora Puppe na Universidade de 
São Paulo, organizada pelo Departamento de Direito Penal, Medicina 
Forense e Criminologia, no mesmo período de 2018. Nesta casa, 
Ingeborg Puppe apresenta aos ouvintes um assunto que também a 
consagrou internacionalmente, embora ainda pouco discutido no 
Brasil. Trata-se de sua análise crítica em relação à visão da doutrina 
majoritária acerca da teoria da causalidade e da teoria da imputação 
objetiva. Sua palestra consistiu em uma versão simplificada do texto 
“A imputação objetiva do resultado a uma ação contrária ao dever de 
cuidado” agora publicado. Algumas das ideias e dos casos apresen-
tados reproduzem parte da discussão realizada pela autora também 
em seu manual sobre a Parte Geral do Direito Penal.2

No debate que se seguiu à palestra de Puppe na Universidade 
de São Paulo, a leitura atenta e as indagações pertinentes de Luiz 
Rossetto levaram a Professora a compartilhar conosco a informação 
de que somente há pouco tempo encontrara uma solução que julgava 
realmente satisfatória para o problema da causalidade na omissão. Eis 
que nos confia junto ao pesquisador a tradução da versão atualizada 
e expandida de um artigo publicado recentemente por ela na Zeitsch-
rift für Internationale Strafrechtsdogmatik a respeito da “causação 
decorrente do impedimento de cursos salvadores e da omissão”.

Para concluir a composição, contamos ainda com o artigo “Dolo, 
curso causal, imputação”, traduzido pelo Prof. Dr. Luís Greco, consa-
grado tradutor da autora para o português, a quem agradecemos a 
gentileza de disponibilizar-nos o trabalho. O texto completa um breve 
panorama da obra de Ingeborg Puppe sobre a imputação objetiva e 
subjetiva no Direito Penal, congregando ambos os tópicos no polê-

2. Trata-se do livro Strafrecht Allgemeiner Teil im Spiegel der Rechts-
prechung, publicado pela Editora Nomos, que já se encontra na 4. edição 
(2019).
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mico assunto do chamado “desvio do curso causal”. Originalmente, 
foi publicado no Livro em Homenagem ao Professor Figueiredo 
Dias, em 2010.

Para nós, a organização deste livro é uma enorme satisfação. 
Primeiramente, porque evoca a memória afetiva de termos acompa-
nhado já desde tantos anos a obra e a pessoa da Profa. Dra. Inge-
borg Puppe. Do outro lado do oceano, o contato pessoal deu-se pela 
primeira vez quando Beatriz Camargo teve a oportunidade de ouvir 
as palestras da Professora Puppe no Seminário do Instituto de Direito 
Penal da Universidade de Bonn, bem como de participar do curso 
de Metodologia do Direito ofertado pela professora. No Brasil, por 
uma feliz coincidência, puderam Beatriz Camargo e Wagner Marte-
leto compartilhar de breves, mas significativos, momentos com a 
Professora Puppe, oportunidade em que, por interesse científico dos 
primeiros, e por absoluta generosidade da Autora, nasceu e já se 
consolidou a ideia da presente publicação.

Sobretudo, nos felicita a oportunidade de contribuir ao desen-
volvimento da ciência jurídico-penal brasileira por meio destes traba-
lhos de tradução.

Os temas abordados pela Profa. Dra. Ingeborg Puppe, para 
muito além da atualidade, configuram matérias nucleares da dogmá-
tica clássica, sendo certo que a Autora, como de costume, apresenta 
soluções originais para problemas tradicionais com fundamentação 
lógica e rigorosa, qualidades que por certo fazem da Profa. Dra. 
Ingeborg Puppe um dos nomes mais importantes da dogmática penal 
internacional.

Uberlândia, inverno de 2019.

                                                   os organIzadores
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