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A CULPABILIDADE COMO LIMITE AO 
DIREITO PENAL DO TERROR 

Rainer Hamm1214

Ninguém consegue compreender o título de minha exposição uma vez 
que existe um direito penal específico contra os terroristas. Na Alemanha, 
desaprovamos preponderantemente um direito penal especial para combater 
o terrorismo. A Assembléia de Juristas Alemã, um congresso similarmente 
competente neste caso, deliberou essa idéia em setembro sem qualquer voto 
contrário. Uma deliberação única, que foi tomada por unanimidade. 

A propósito, deliberou-se também, com uma maioria dos participantes, 
tratando-se do combate contra o terrorismo internacional, que as autoridades 
alemãs fossem instruídas sobre a colaboração com todos os países dispostos  
a esse trabalho. O mesmo se aplica também à colaboração com países nos 
quais acreditamos serem aplicados recursos desonestos para a obtenção de 
informações, como por exemplo, a tortura, que é declarada ilegal em nível 
internacional. 

Se um serviço de inteligência alemão ou uma autoridade de persecução 
penal alemã receber de um serviço de inteligência estrangeiro uma informação 
sobre um ato terrorista iminente, devemos ir atrás dessa indicação quando a fonte 
de informação suspeitar que nós não poderemos aproveitar os conhecimentos 
obtidos neste caso em um processo penal alemão. Esse tipo de proibição está 
expressamente disposto no Código de Processo Penal (§ 136a “StPO”). 

É genericamente aceito e corresponde à prática dominante que não 
devemos ser tão rigorosos para fins da defesa contra os riscos. A já citada 
Assembléia de Juristas Alemã ratificou isso supondo que a utilização 
permanece restrita aos fins preventivos e à função do recurso investigativo e 
não é estendida ao processo penal.

Entretanto, um doutrinador do direito penal alemão, Günter Jakobs, 
declara que devemos reconhecer por fim, de forma sincera e honesta, que as 
formas e os direitos de preservação desenvolvidos no direito penal civil para os 
acusados não poderiam ser aplicados aos inimigos do estado de direito. 

Em um outro congresso de causídicos do direito penal, Jakobs afirmou 
que sua doutrina sobre os dois direitos penais (“direito penal dos inimigos” e 
“direito penal dos cidadãos”) possui hoje mais partidários na América do Sul (e 
imagino que ele também se refere ao Brasil) do que na Alemanha. Ora, o Brasil 
também é um pais muito maior do que a Alemanha e também tem, com certeza, 
outras experiências com as mais diversas formas de criminalidade. Com mais 
razão, alegra-me o fato de ter a oportunidade, neste caso, de questioná-los na 
discussão a seguir sobre o que vocês pensam disso.

1214.  Advogado penalista e professor da Universidade de Frankfurt. Trabalho original em 
alemão traduzido para o português por empresa especializada.
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O ponto de partida de minhas considerações é uma compreensão sobre 
o papel e a função do direito penal na sociedade, que não se entende com o 
direito do Estado para combater os inimigos do direito de estado com os seus 
próprios recursos.

O direito penal é o mais primitivista e mais arcaico de todos os 
instrumentos que fundam o direito e a ordem. Isto porque ele se serve 
estruturalmente dos mesmos métodos que as nações e as sociedades primitivas 
já aplicaram: Quem causar mal a um outro, terá causado um mal a ele mesmo. 
Quem ferir o outro, também será ferido. Na verdade, o mal reativo ao criminoso 
não é mais provocado pela própria vítima do crime - e o mal reativo também 
não deve mais estar na lesão corporal ou na pena de morte. A simples privação 
de liberdade com o encarceramento da pessoa criminosa representa, na verdade, 
um mal físico e psicológico como resposta à violação das leis. 

Em um Estado democraticamente constituído, uma intervenção 
estatal dessa espécie sobre a liberdade de seus cidadãos e cidadãs requer uma 
legitimação. Neste caso, procedemos a uma diferenciação entre legitimidade 
e legalidade. A legalidade julga o princípio “nulla poena sine lege”, e a 
legitimidade julga a indigência penal e o mérito penal. Ambos (indigência 
penal e mérito penal) devem estar razoavelmente fundamentados antes que 
o legislador venha a ameaçar um comportamento com uma pena criminal. 
Nem um nem o outro deverá ser deduzido a partir de desejos emocionais, 
irracionais ou metafísicos. A reparação, vingança, recompensa ou apenas a 
intimidação de outros criminosos potenciais não se aplicam mais, em uma 
sociedade esclarecida, como legitimação satisfatória para a criação de fatos 
penais. Somente os fins penais positivos empiricamente apropriados poderão 
ser reconhecimentos como justificativa para as ameaças penais previstas pela 
lei.

Em minhas teses, vocês poderão encontrar o conceito um pouco 
enigmático de “Hipótese Zero”. Irei esclarecer: 

Por tratar-se também de testar o legislador penal quanto à sua honestidade 
e fidedignidade, procede-se a um determinado estímulo para observar um 
disciplina que se ocupa, no processo penal, da verificação da fidedignidade 
de testemunhas, para que os legisladores apliquem os seus métodos talvez 
também à questão da “veracidade”. 

Há muito tempo, os tribunais criminais alemães atuaram na análise de 
depoimentos testemunhais, dando prioridade ao depoimento testemunhal em 
relação à contestação do réu. A contestação do réu é considerada para verificar, 
no interrogatório para apresentação de provas, se podemos refutar o réu. Se uma 
única testemunha acusar o réu, acreditamos nela e não no réu. E se for utilizado 
o auxílio de um perito em psicologia de depoimento, o juiz terá perguntado 
a ele: O que se opõe ao fato de a testemunha estar dizendo a verdade? Quais 
motivos ela teria para mentir? Este seria também o procedimento típico da 
metodologia dos peritos. 

Somente no ano de 1999, o Supremo Tribunal de Justiça reconheceu e 
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os peritos e tribunais criminais fizeram indicação, em uma decisão fundamental 
sobre as exigências mínimas metódicas e técnicas de um laudo de psicologia 
testemunhal, ao fato de que o modelo de análise inverso é que está correto: 
Desde então os peritos e os juízes perguntam: Por que a testemunha deve estar 
dizendo a verdade?  O Supremo Tribunal de Justiça (Decisões do STJ em 
Assuntos Criminais “BGHSt” 45, 164) denominou esse método, em associação 
ao uso lingüístico na respectiva ciência: a Hipótese Zero. 

Minha exposição não é questionada apenas na análise da legitimidade 
das normas que fundamentam a culpabilidade: O que se opõe ao fato de redigir 
a ameaça de punição no Diário Oficial. Não só a carência de motivos para a 
impunidade, mas também a existência de motivos para a necessidade de uma 
ameaça de punição é que poderão justificar o novo direito penal.

O legislador penal também não deverá questionar: Alguma coisa 
contraria a penalidade de um comportamento? Ele deverá perguntar: O Estado 
necessita da ameaça de punição para estabilizar ao todo o código de direito? 

O resultado não é diferente da questão sobre a conveniência de uma 
ameaça de punição e de sua necessidade. 

A fundamentação da indigência penal direcionada para os objetivos 
socialmente relevantes e positivos pressupõe a comprovação de que outros 
instrumentos jurídicos não são suficientes para motivar os destinatários da lei 
ao comportamento conforme as normas. 

Além do princípio segundo o qual a ameaça de punição já pode ser 
permitida não apenas como último recurso, uma outra condição para a 
aplicação do direito penal é a exeqüibilidade em um processo penal do direito 
de estado. 

No direito penal material, a suposição da inocência no direito 
processual corresponde ao princípio da culpabilidade.

É especialmente difícil fundamentar o princípio da culpabilidade 
em uma base racional sólida. Surgem incertezas, neste caso, decorrentes de 
conceitos de culpabilidade ideologica-mente distintos e de teorias polêmicas 
sobre a extensão da liberdade de ação do indivíduo. 

Talvez eu venha a ser contestado, mas no sentido de um problema no 
mínimo no caso dos terroristas, pois eles se voltam contra o código de direito 
em vigor de forma inequívoca e consciente. 

Quem argumentar dessa forma, abrangerá duas objeções:  

1. A ignorância religiosa também pode representar um motivo de 
exclusão da culpabilidade.  

2. No estágio do processo penal, a suposição da inocência também se 
aplica ao suspeito.

Mas quem elaborar essas objeções e desejar aplicá-las ao terrorismo 
moderno, deverá primeiramente demonstra que tem consciência absoluta da 
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nova qualidade da criminalidade do terrorismo e que não está argumentando 
no âmbito irreal. 

Os novos tipos de criminosos dos autores de atentados dispostos a 
qualquer sacrifício pessoal anularam importantes elementos de suas “Condições 
Sociais Gerais” no confronto entre o estado de direito e “seus” crimes: 

O estado de direito liberal pôde aderir, de acordo com o seu conceito 
original, ao fato de que quaisquer membros da sociedade, que cometeram crimes, 
tinham consciência, de fato, de que estavam infringindo as leis aplicáveis a 
todos. E o mesmo foi aplicado ainda àqueles que seguiram a manifestação 
e em geral o objetivo, como criminosos por convicção política, com os seus 
atentados contra o código social e jurídico estabelecido para substitui-los por 
um outro código. 

Tivemos algo parecido na Alemanha, nos anos setenta do século 
passado. Neste caso, desejou-se melhorar o mundo, modificar a sociedade 
e introduzir o socialismo também no Ocidente, que somente existia naquela 
época na Alemanha Oriental, com uma “Facção Exército Vermelho” com 
bombas, seqüestros e seqüestros em trânsito aéreo. Mas, esses jovens 
criminosos ideologicamente sugestionados nada queriam arriscar. E ainda 
hoje alguns deles imploram ao Presidente Federal por misericórdia  por seus 
crimes vitalícios. Outros fugiram durante muito tempo da persecução penal e 
se esconderam na Alemanha Oriental, a RFD, sob a proteção dos soberanos 
locais. 

Assim que o Estado e o aparelho de persecução penal conseguiram 
perceber que também os seus piores inimigos temiam a punidade, ele teve 
que garantir, de forma mais simples, a todos os suspeitos e acusados o que nós 
chamamos na Alemanha de direitos básicos judiciais, que podem ser resumidos 
conforme segue: 

Qualquer cidadão tem um direito, desde que ele não se torne 1. 
suspeito em função de um comportamento próprio, a não ser 
perturbado pelo Estado.

Se alguém estiver sob suspeita de ter cometido um crime, 2. 
ele deverá ser considerado inocente, bem como ser tratado como 
um inocente. Neste caso, caberá a ele o direito à defesa ativa, 
mas também ao silêncio e à defesa passiva, sem o risco de que 
sejam tiradas conclusões negativas desse fato (nemo tenetur se 
ipse accusare).

As determinadas sanções legalmente suficientes 3. 
anteriormente e adequadas à culpabilidade individual não 
podem ser impostas somente de acordo com um processo aberto 
e conduzido publicamente, que renuncia à apresentação de 
provas secreta realizada às escondidas do réu e que trata o réu 
não apenas como objeto, mas também como sujeito.

De forma tipicamente ideal, os direitos básicos entendem que o 
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criminoso comete os seus crimes na confiança dessas garantias, que o inocente 
tem contato com a justiça penal eventualmente como testemunha ou que será 
absolvido e que o estado de direito concede aos seus cidadãos esses direitos na 
confiança dos interesses de sobrevivência e resguardo do criminoso potencial.

Desta forma, propaga-se recentemente no mundo uma espécie de 
cremosos, que anularam esse consenso básico: 

Eles já planejam o crime como “atentado suicida” e deduzem 1. 
a sua morte desse atentado. Com essa disposição de sacrificar-
se, demonstram simultaneamente que eles não deverão ser 
dissuadidos de seu crime com ameaças de punição e que também 
não lhes cabe o objetivo penal da reabilitação social.

Eles agem sob a cobertura de milhares de pessoas 2. 
inocentes e não suspeitas, das quais eles abusam como vítimas 
facultativamente substituíveis de atentados terroristas, mas 
também - de acordo com o tipo de escudo protetor humano - 
como iscas para as medidas de persecução penal.

Eles investem um consumo de logística conspirativa, sem 3. 
efeito amplo em relação aos métodos de investigação abertos e 
transparentes. 

Diante das alterações da “situação de combate” entre as democracias 
defensivas deste mundo, de um lado, e as formas atuais do terrorismo, do 
outro lado, esboçadas somente neste caso e genericamente conhecidas em 
suas múltiplas características pela distribuição de relatórios dos meios de 
comunicação globais, um partidário da fidelidade ao princípio do direito de 
estado também não pode ficar de olhos fechados.

Entretanto, em uma consideração mais exata, as novas formas de 
criminalidade definidas pelos terroristas não revelam lacunas da culpabilidade 
nem déficits de persecução. 

No direito processual, o Estado está de mãos atadas. Ele não pode 
separar o criminoso do grande número de não suspeitos e inocentes com a 
mesma sofisticação conspirativa e segredos, com os quais os terroristas 
trabalham. Caso contrário, o estado de direito se tornaria o estado policial. No 
mais, houve inúmeras extensões nos últimos anos, em vários países (também 
na Alemanha), dos poderes de investigação, que já estão muito próximos de 
uma fiscalização completa de todos os cidadãos. 

O direito penal material também está preparado suficientemente contra 
a atividade dos novos terroristas. O homicídio é passível de punição, os 
atentados explosivos, seqüestros e incêndios culposos também. E, há muito 
tempo, existem também os crimes organizacionais (associação criminosa, 
formação de uma associação terrorista). No entanto, elas são problemáticas 
sob os aspectos do princípio da culpabilidade. Mas, em quaisquer hipóteses, 
quando nós as aplicamos de modo que também sejam ameaçadas com pena a 
imputação e a atribuição puramente objetivas independentemente de culpa, 
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deve haver uma correção do fato anticonstitucional. Desta forma, não seria 
aceitável uma interpretação do § 129a do Código Penal “StGB” (associação 
terrorista), que já consideraria passível de punição a amizade, o conhecimento 
ou o contato regular com pessoas que foram identificadas nos atentados 
terroristas.

Não existe a culpabilidade por contato em si. Uma ameaça de punição 
contra as pessoas, que nada fizeram a não ser ter contato com os criminosos, 
não deveria ser compatível com o princípio constitucional de “nulla poena sine 
culpa”. O princípio da culpabilidade pressupõe a reprimenda pessoal também 
no sentido de uma relação subjetiva com a contribuição objetiva do crime e 
decisão voluntária pela criminalidade. 

Sob o mesmo aspecto, também deverão ser descartados os fatos penais 
planejados na Alemanha atualmente sob o título “Crimes para a Preparação de 
Atos Terroristas”, que visam os comportamentos de valores realmente neutros, 
cuja penalidade deverá existir somente para evitar problemas de provas do 
processo penal na ação contra violações do real interesse legalmente protegido, 
ou também para transferir às autoridades competentes, já no campo do crime 
terrorista, novos poderes para fiscalizar também pessoas não suspeitas e 
inocentes no sentido da preservação dos riscos. 

Um exemplo seria a culpabilidade de uma permanência nos assim 
chamados “campos de treinamento” em países, que são considerados refúgio 
para grupos terroristas. Neste caso, deverá ser aplicada uma pena, embora e 
mesmo porque não é possível saber, à distância, o que se treina realmente nesses 
campos de treinamento. Mas mesmo quando se acredita saber, por fontes do 
serviço de inteligência, que tipo grave de exercícios físicos e lavagem cerebral 
é oferecida aos “formandos” nesse local, não existe um déficit das autoridades 
de persecução penal em nossas respectivas regiões nacionais em não ter uma 
norma que seria aplicada aos atos terroristas preparados nesse sentido!

Por isso, os solidários também reconhecem, de forma bastante aberta, no 
confronto político, a necessidade e a representação desses novos fatos básicos, 
tratando-se de: Se o contato com os campos de concentração já é passível de 
punição em função da fiscalização, posso considerar culpadas muito mais 
pessoas do que agora para investigar minuciosamente a circulação de e-mails e 
conversas telefônicas com várias pessoas suspeitas e outras inocentes. E, nessa 
semana, o legislador alemão permitiu até mesmo ao departamento criminal 
federal espiar também computadores particulares em segredo e on-line pela 
Internet. Desta forma, serão afetadas inevitavelmente também pessoas que 
ainda não foram expostas, de nenhuma forma, a uma suspeita concreta de 
terem infringido o direito penal em vigor. 

Assim, esbocei uma tendência predominante atualmente na Alemanha no 
direito de processo penal, no direito policial de defesa contra riscos e no direito 
da defesa contra riscos pelos serviços de inteligência, que está caracterizada 
pelos aspectos a seguir e contra a qual se adapta a resistência política: 

A separação entre prevenção e repressão, na verdade, a separação entre 
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os métodos dos serviços de informação e a apresentação de provas do processo 
penal, é nivelada progressivamente de modo que também são permitidas 
freqüentemente intervenções (secretas) nos direitos básicos dos cidadãos e 
cidadãs, caso ainda não exista uma suspeita inicial segundo o processo penal e 
caso também sejam necessariamente afetadas pessoas inocentes. 

Por isso, devemos manter sob os olhos, em se tratando de nosso tema, 
não apenas o direito penal material, mas também o direito processual. Não 
poderá haver em um estado de direito apenas um direito penal do inimigo, mas 
também  um direito processual do inimigo.

Não deverá ser considerado que cada cidadão seja tratado como um 
terrorista potencial, o qual, se entrar na rede de fiscalização de malhas finas, 
poderá ser liberado dessa fiscalização comprovando ele mesmo a sua inocência. 
Desta forma, o equivalente do princípio da culpabilidade segundo o direito 
processual também seria o contrário: a frase “in dubio pro reo”.

Interrompo, nesse momento, agradecendo pela sua atenção e ao senhor 
Tradutor pelo seu difícil trabalho, e expresso a única palavra em português que 
conheço: Obrigado! 

Tese resumida sobre a exposição

O princípio da culpabilidade como fator restritivo para o direito 
penal contra o terrorismo

Não poderá haver um direito penal específico ou um direito 1. 
do processo penal específico para o suspeito de terrorismo 
(“direito penal do inimigo”) em diferenciação do “direito penal 
do cidadão”, pois estaríamos renunciando, desta forma, ao 
próprio estado de direito. 

O direito penal como um sistema de reação estatal 2. 
verdadeiramente arcaico sobre a proposição e a implementação 
de normas requer uma legitimação, que não se esgote 
necessidade por reparação coletivamente emocional, irracional 
ou metafísica.

A questão sobre a legitimidade e legalização da pena estatal 3. 
deverá ser feita com base em uma “Hipótese Zero” de modo que 
somente os fins penais a serem definidos positivamente devam 
ser reconhecidos como justificativa para as ameaças de punição 
previstas pela lei.O mérito penal de um comportamento não 
pode derivar da carência de motivos para uma liberdade penal, 
mas sim da existência de motivos para a necessidade de uma 
ameaça de punição na ausência simultânea de alternativas. 

A fundamentação voltada aos fins socialmente relevantes 4. 
e positivos da indigência penal pressupõe a comprovação 
empiricamente criminológica de que outros instru-mentos 
jurídicos não são suficientes para motivar os destinatários da lei 



1344

A
na

is
 d

a 
X

X
C

on
fe

rê
nc

ia
 N

ac
io

na
l d

os
A

dv
og

ad
os

ao comportamento conforme as normas.

A ameaça de punição pressupõe ainda que existe uma 5. 
possibilidade de garantir também a eqüidade processual 
observando as garantias mínimas do estado de direito no direito 
de processo penal e do princípio do tratamento eqüitativo, que 
exclui a seleção arbitrária de persecução.

A base para o cumprimento dessas condições de legitimação 6. 
são:

a vigência do princípio de que já pode ser permitida a ameaça •	
de punição somente como último recurso;
a subsidiariedade do direito penal;•	
a acessoriedade do direito penal em relação ao código •	
jurídico do direito penal extraordinário;
o princípio da determinação tanto em relação às condições •	
da culpabilidade quanto às ameaças de sanção;
o princípio da legalidade (“•	 nulla poena sine lege”) e da 
ressalva legal dos direitos básicos;
o princípio da culpabilidade no direito penal material e •	
correspondentemente a ele a suposição da inocência.

7. Todos os princípios e bases do direito material são 
interpretados no sentido de reprimir e limitar a um proporção 
racional as indigências penais, que se alimentam das avaliações 
morais e da ordem política, bem como de tornar calculável a 
ameaça de punição.

8. Enquanto os outros princípios podem ser fundamentados, por 
sua vez, sob o aspecto racional, o princípio da culpabilidade requer 
um estabelecimento correspondente com base nas incertezas 
confusas dos conceitos de culpabilidade ideologicamente 
diferenciáveis e teorias polêmicas sobre a proporção da liberdade 
de ação do indivíduo.

9. O princípio da culpabilidade e a suposição da inocência 
como princípio condutor contra a condenação preliminar e 
as intervenções antecipadoras de culpa das autoridades de 
segurança e de persecução penal também devem ser garantidos 
no esclarecimento dos crimes mais graves como o terrorismo. 

10. Entretanto, na correlação com os atos terroristas planejados 
e cometidos por fanatismo religioso, surge a questão sobre a 
qualificação da ameaça de punição para impres-sionar os autores 
de atentados suicidas  potenciais. A esse respeito, não podemos 
ava-liar uma importância dos fins penais da prevenção especial. 
Mas, a prevenção geral (positiva) (direito penal para intensificar 
a norma dos sistemas de valor coletivo estabilizadores) 
desempenha muito bem, também nesses casos, um papel 
importante na legitimidade dos fatos penais e da justiça penal 
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em funcionamento. 

11. Em comparação, de que maneira a prevenção geral negativa 
(dissuasão dos criminosos potenciais) também deve ser 
reconhecida como finalidade penal adequada, irá depender se, 
além da precaução política societária e social contra a motivação, 
em especial, de pessoas jovens à adesão de agrupamentos 
terroristas ou também apenas ao seu círculo de simpatizantes, 
ainda requer a “dissuasão” por penalidade ou se ela pode 
funcionar de forma efetivamente jurídica.

12. Deverão ser descartados os novos fatos penais (planejados 
na Alemanha atualmente sob o título “Crimes para a Preparação 
de Atos Terroristas”), que visam os comportamentos de valores 
realmente neutros, cuja penalidade deverá existir somente para 
evitar problemas de provas do processo penal na ação contra 
violações do real interesse legalmente protegido, ou também 
para transferir às autoridades competentes, já no campo do 
crime terrorista, novos poderes para fiscalizar também pessoas 
não suspeitas e inocentes no sentido da preservação dos riscos. A 
ameaça de punição contra a mera “culpa por contato” não deveria 
ser compatível com o princípio constitucional de “nulla poena 
sine culpa”. Um exemplo disso seria a culpabilidade de uma 
permanência nos assim chamados “campos de treinamento” em 
países, que são considerados refúgio para os grupos terroristas.




