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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por escopo analisar a real função e alcance dogmático da 
inexigibilidade de conduta diversa no pós-finalismo. Partindo do fato inquestionável de que as 
noções de exigibilidade e inexigibilidade nasceram e se desenvolveram conjuntamente com a 
dimensão material-normativa da culpabilidade, objetiva-se demonstrar que não existe uma 
relação de dependência entre tais institutos. Verifica-se, então, que a 
exigibilidade/inexigibilidade encontra-se tradicionalmente atrelada à possibilidade de atuação 
de modo diverso (livre arbítrio), fundamento material da culpabilidade finalista, dado, no 
mínimo, empiricamente indemonstrável. Por isso, são examinados os principais aportes 
teóricos da fase pós-finalista da Teoria da Culpabilidade, as soluções apresentadas ao 
problema do substrato material da culpabilidade e os esforços empregados pela doutrina para 
manutenção da exigibilidade/inexigibilidade na tradicional estrutura da culpabilidade. Desta 
forma, pretende-se demonstrar o reconhecimento dogmático das incompatibilidades existentes 
entre a exigibilidade/inexigibilidade e o juízo da culpabilidade e o início de uma necessária 
dissociação conceitual. Resgatando as contribuições de Heinrich Henkel na definição da 
exigibilidade e inexigibilidade como princípios regulativos, demonstra-se a infravalorização 
do âmbito de incidência destes conceitos no ordenamento jurídico e adota-se um 
posicionamento no qual exigibilidade e inexigibilidade são concebidas como princípios gerais 
de Direito, de caráter normativo, com incidência, na seara do Direito Penal, em todas as 
categorias do conceito de crime. Observa-se, ademais, que a função exercida pela 
inexigibilidade no âmbito da culpabilidade é apenas de fundamento comum das tradicionais 
“causas de exclusão da culpabilidade” subsistentes (imputabilidade e potencial consciência da 
ilicitude) e que a sua função especial, concernente às conhecidas “causas de exculpação” por 
inexigibilidade de conduta diversa, não pode ser exercida na seara da culpabilidade, seja por 
meras questões terminológicas, seja por fundadas questões dogmáticas que denotam a 
absoluta incongruência entre as referidas definições. 
 
Palavras-chaves: Exigibilidade; Inexigibilidade; Princípio Geral de Direito; Culpabilidade; 
Direito Penal. 



ABSTRACT 

 

The present essay objectifies to analyze the real function and dogmatic range of the 

unenforceability for diverse conduct on post-finalist current. From the unquestionable fact 

that the notions of forceability and unenforceability were born and developed along with the 

material and normative dimension of culpability, the hereby objective is to demonstrate that 

there is no relation of dependency between such concepts. Therefore, the 

forceability/unenforceability finds itself traditionally chained to the possibility of acting in a 

diverse manner (or free-will), which is the material fundament of finalist culpability, a piece 

of data that is, at the bare minimum, empirically demonstrable. Because of that, the main 

contributions of the post-finalist phase of the Culpability Theory, the solutions presented to 

the problem of material substratum of culpability and the efforts employed by the doctrine in 

order to maintain the forceability/unenforceability on the traditional structure of culpability 

will all be analyzed. Thus, the goal is to demonstrate the dogmatic recognition to the 

incompatibilities that exist between forceability/unenforceability, and the judgment of 

culpability, as well as the beginning of a new and necessary conceptual dissociation. By 

invoking the contributions of Heinrich Henkel to the definitions of forceability and 

unenforceability as regulative principles, it will be demonstrated the underestimation of the 

scope of incidence of these concepts on the legal system by adopting a position in which 

forceability and unenforceability are conceived as general principles of Law in a normative 

manner, with the incidence, on Criminal Law, on every categories of the concept of crime. It 

will be possible to observe, furthermore, that the role played by unenforceability on the scope 

of culpability is only a common fundament to the already traditional “causes for culpability 

exclusion” (criminal liability and potential awareness of illicit conduct), and that its special 

function, concerning on the already known “causes for exculpation” for unenforceability for 

diverse conduct, cannot be practiced under culpability, either by terminology issues, or by 

founded dogmatic issues that unveils the absolute incongruity between those referred 

definitions. 

 

Key-words: Forceability; Unenforceability; General Principle of Law; Culpability; Criminal 

Law. 
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