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RESUMO 
 

O presente trabalho se dedica ao estudo da atribuição de responsabilidade 

jurídico-penal aos indivíduos que, em concurso, praticam os chamados delitos especiais, os 

quais exigem do autor determinadas qualidades ou condições pessoais, expressas ou 

pressupostas na fórmula legal. 

Para tanto, inicia-se por uma breve análise evolutiva das principais teorias 

que se ocuparam de definir os conceitos de autoria e participação delitivas ou de oferecer 

critérios de determinação do grau de responsabilidade dos intervenientes no delito, 

apontando-lhes os méritos e eventuais deméritos. 

Na sequência, é delimitado o objeto de estudo, definindo-se os delitos 

especiais, diferenciando-os de categorias afins e classificando-os conforme critérios que 

influam no estudo da problemática do concurso de agentes. 

Os delitos especiais são também estudados sob a ótica de seu fundamento 

material, perquirindo-se sobre a razão de, nesses delitos, o legislador empreender uma 

limitação do círculo de autores a determinadas categorias de sujeitos. 

Por fim, procede-se a um estudo das conformações possíveis da 

codelinquência nos delitos especiais, primordialmente do concurso de indivíduo 

qualificado (intraneus) e indivíduo não qualificado (extraneus), expondo e avaliando as 

soluções ofertadas pelas principais teorias contemporâneas da participação delitiva e a 

possibilidade de serem recepcionadas pela dogmática brasileira. 

 

Palavras-chave: concurso de pessoas, crime especial, autoria e participação. 
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ABSTRACT 

 

The present work is intended to study the laying of legal-criminal liability to 

individuals that, by concerted action, practice the so-called status offenses, which require 

from the offender certain personal qualities or conditions, expressed or presupposed in the 

general criminal rule. 

To this effect, the work begins with a brief evolutive analysis on the main 

theories which aimed at defining the concepts of perpetrator and criminal participation or 

at offering criteria to determine the degree of liability to the offense intervening parties, 

pointing them their merits and occasional demerit.  

The study object is then limited, with definition of the status offenses, 

differentiating them from related categories and classifying them pursuant to the criteria 

with influence on the agents concerted action problems. 

The status offenses are also studied under the material grounds point of 

view, with inquisition on the reasons for the legislator to proceed a limitation of the 

possible perpetrators to given classes of individuals in these offenses.  

Finally, a study of possible forms of co-delinquency on the status offenses is made, 

comprising primarily the concerted action between a qualified individual (intraneus) and a 

nonqualified individual (extraneus), expounding and analyzing the most important theories 

regarding criminal participation and the possibility of them being accepted by the Brazilian 

doctrine. 

Keywords: concerted action, status offenses, authorship and participation on a crime. 
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1. EXPOSIÇÃO DO PROBLEMA – A PRESENÇA DOS DELITOS 

ESPECIAIS NO DIREITO PENAL 

 

“Um âmbito particularmente polêmico no Direito Penal 
contemporâneo é o dos delitos especiais. Estes delitos interessam à 
dogmática jurídico-penal de maneira peculiar. Simplesmente é 
necessário constatar o importante número de delitos especiais que 
consagra o Código Penal, e os numerosos problemas teóricos e 
práticos que se apreciam em matéria de autoria e participação para 
compreender a transcendência deste tema. Para poder interpretar 
corretamente os delitos especiais, acredito que devemos ter muito 
claro, como ponto de partida, que estes delitos se incorporam ao 
Código Penal com uma finalidade bem definida, que é a limitação do 
número de autores”.1

 
 

1.1. Os delitos especiais no Direito penal clássico 

 

Não é novidade, nem mesmo dado recente, a previsão, pelas legislações 

penais ocidentais, dos chamados “delitos especiais” ou, na nomenclatura habitualmente 

empregada no Brasil, “delitos próprios”2, aqui definidos em caráter provisório como 

aqueles que, ao contrário dos ditos “delitos comuns”3, apresentam em sua configuração 

típica uma restrição do círculo de possíveis autores.4

Nesses delitos, apenas determinados sujeitos estão habilitados a assumir a 

posição de autor, o que sucede em virtude de a norma que tipifica a conduta criminosa 

exigir a reunião, na figura do autor único individual ou do interveniente principal, de 

certas qualidades ou condições não compartilhadas pela generalidade das pessoas. 

 

A origem da disciplina dessa classe de delitos remonta ao Direito Penal 

romano que, sob a nomenclatura delicta propria5

                                                 
1FERRÉ OLIVÉ, Juan Carlos. Autoría y delitos especiales. In: NIETO MARTÍN, Adán (Coord.). Homenaje 

al Dr. Marino Barbero Santos. Ediciones de la Universidad de Castilla – La Mancha, 2001. v. 1, p. 1014. 
Trecho traduzido livremente para o português. 

, definia os ilícitos penais que apenas 

podiam ser cometidos por uma classe determinada de cidadãos. Na época, esses tipos 

2A crítica a tal nomenclatura será oportunamente feita no capítulo terceiro, dedicado à conceituação da 
figura, item 3.1.2. 

3A categoria integrada pela maioria das figuras delitivas existentes se caracteriza pela admissão, como autor, 
de qualquer pessoa natural que realize o sentido da conduta descrita no tipo. 

4Na definição de VÍCTOR GÓMEZ MARTÍN, que se assume como ponto de partida deste trabalho: “Serán 
delitos especiales todos aquéllos en los que no puede responder como autor cualquier persona, sino únicamente 
ciertos sujetos”. GÓMEZ MARTÍN, Víctor. Los delitos especiales. Madrid: Edisofer, 2006. p. 59. 

5Exceção à regra do chamado delicta communia, do qual qualquer cidadão poderia ser autor. 
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penais, considerados “delitos de estado”, voltavam-se exclusivamente à punição de 

condutas praticadas por indivíduos que detinham um determinado status na sociedade, no 

caso, os militares, funcionários públicos e religiosos.6

Em sua obra referência no tema, GONZALO QUINTERO OLIVARES sinaliza, em 

termos quantitativos, a importância que já assumiam os delitos especiais nas legislações 

penais européias do final do século XIX e início do século XX, destacando, nesse quesito, 

os códigos penais da Alemanha e da Suíça.

 

7

No contexto do chamado Direito Penal clássico, seguiu-se o predomínio da 

identidade entre delitos especiais e injustos funcionais e militares. Por Direito Penal 

clássico

 

8 ou nuclear9, entendem-se as normas e princípios jurídico-penais de inspiração 

iluminista, fortemente apegados a garantias liberais como a restrição da intervenção penal 

(direito penal mínimo e de ultima ratio) e voltados à proteção de bens jurídicos 

individuais e patrimoniais em face dos mais graves ataques, notadamente de condutas de 

índole lesiva.10

O emprego da expressão “clássico” serve, assim, para designar esse Direito 

Penal cujas notas características se inspiram na tradição filosófica do Iluminismo.

  

11 Não 

remete necessariamente, à produção de uma época determinada, sendo certo que os 

códigos penais modernos jamais renunciaram aos ideais liberais na previsão das condutas 

que até hoje são socialmente reputadas mais gravosas e, assim, de competência 

tipicamente penal.12

                                                 
6GÓMEZ MARTÍN, Víctor. op. cit., p. 59. 

 

7Vide QUINTERO OLIVARES, Gonzalo. Los delitos especiales y la teoría de la participación en el derecho 
penal español. Barcelona: CYMYS, 1974. p. 10-13. 

8Conforme lição de WINFRIED HASSEMER: “Quando eu falo de clássico, eu quero dizer com isso que o objeto 
indicado situa-se na tradição da filosofia política do Iluminismo. ‘Clássico’ no Direito Penal não se 
esgota, como de costume, em uma determinada época ou em um determinado número de objetos (...) 
Segundo este entendimento, o Direito Penal clássico desenvolve-se pela morte do Direito Natural”. 
HASSEMER, Winfried. Características e crises do moderno direito penal. Trad. Pablo Rodrigo Alflen da 
Silva. Revista Síntese de Direito Penal e Processual Penal, n. 18, p. 146, fev./mar. 2003. 

9Expressão empregada por JESÚS MARÍA SILVA SÁNCHEZ para designar esse mesmo Direito Penal clássico, a 
cujas figuras delitivas associa o emprego da pena privativa de liberdade como instrumento simbólico-
comunicativo de coerção estatal. SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. La expansión del derecho penal: aspectos de 
la política criminal en las sociedades postindustriales. 2. ed. Montevideo: B de F, 2008. p. 176-182. 

10Id. Ibid., p. 165 
11Assim, MACHADO, Marta Rodriguez de Assis. Sociedade do risco e direito penal: uma avaliação de 

novas tendências político-criminais. São Paulo: IBCCrim, 2005. p. 24. 
12 Prova inconteste da vigência dos ideais preconizados pelo liberalismo burguês é a sobrevalorização, pelo 

nosso Código Penal, da proteção do patrimônio em face de outros bem jurídicos, a ponto de condutas 
atentatórias à propriedade merecerem, aos olhos do legislador penal brasileiro, maior reprovação do que 
outras que afetem, por exemplo, a integridade corporal ou a liberdade individual. Tome-se, por exemplo, a 
figura qualificada do furto prevista no § 4º do artigo 155, do Código Penal, com margem penal variável 
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As legislações penais européias do século XIX basicamente previam, como 

figuras restritivas da categoria da autoria, aquelas que tipificavam condutas praticadas por 

funcionários e militares, os quais eram vistos como integrantes de determinada classe ou 

estamento regido por suas próprias normas e, dessa forma, peculiarmente vinculados à 

preservação dos bens jurídicos tutelados.13

No Brasil, as figuras do peculato, prevaricação e violência arbitrária já 

estavam previstas no Código Penal do Império (1830)

 

14, e a corrupção, tipificada desde o 

período das Ordenações do Reino15. A disciplina dos delitos propriamente militares16 se 

verificava em épocas ainda mais remotas, embora a sistematização sob um diploma 

específico tivesse surgido apenas no período republicano.17

A exceção ficava a cargo de poucos tipos penais especiais que, não obstante 

tivessem relevância concreta diminuta, atraíram e acabaram por concentrar as atenções 

dos escassos estudos dedicados aos reflexos da construção típica com restrição em sede 

de autoria para a teoria do delito. Foi o que se deu na Espanha

 

18 com os delitos de 

parricídio e infanticídio19, e com esse último, no Brasil20

                                                                                                                                                    
entre 2 e 8 anos, além de multa, e os delitos de lesão corporal grave, com pena de 1 a 5 anos (artigo 129, § 
1º, do CP) e cárcere privado (artigo 148, do CP), este último sancionado com reclusão de 1 a 3 anos. 

. 

13BACIGALUPO, Silvina. Autoría y participación en delitos de infracción de deber: una investigación 
aplicable al derecho penal de los negocios. Barcelona: Marcial Pons, 2007. p. 33-34. 

14PAGLIARO, Antonio; COSTA JR, Paulo José da. Dos crimes contra a administração pública. 3. ed. rev. e 
ampl. São Paulo: Perfil, 2006. p. 36, 123 e 141. 

15Id. Ibid., p. 94. 
16Entende-se por delito propriamente militar aquele que tipifica conduta que necessariamente exija um autor 

militar, como é o caso dos tipos de deserção (art. 187 e ss. e 391 do Código Penal Militar), insubordinação 
(arts. 163 e ss. e 387 e ss. do CPM) e abandono de posto (art. 195 e 390 do CPM). Ao contrário, os delitos 
impropriamente militares admitem como autores tanto militares quanto civis que atentem contra bens 
jurídicos confiados à Justiça Penal Militar, sendo, portanto, delitos comuns. É o caso, por exemplo, dos 
crimes de homicídio (art. 205, do CPM) e lesão corporal (art. 209, do CPM). 

17COSTA, Álvaro Mayrink da. Crime militar. 2. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2005. p. 20-21. 
18Segundo nos relata GÓMEZ MARTÍN, Víctor. op. cit., p. XXXII: “Por lo que respecta al Derecho penal 

español, la discusión sobre el concepto, el fundamento y sus consecuencias par las teorías de la autoría y 
la participación y la tentativa se mantuvo centrada, hasta la entrada en vigor del CP de 1995, en torno a 
dos de los delitos especiales más emblemáticos de toda nuestra historia legislativa: el parricidio y el 
infanticidio. En los Códigos penales antecedentes al actual de 1995, estos dos delitos no eran, en absoluto, 
los únicos delitos especiales. Ni siquiera se trataba de los delitos especiales de mayor relevancia práctica, 
ya que escasos eran los supuestos en los que las cuestiones dogmáticas, vinculadas a estos delitos que 
constituían objeto de preocupación doctrinal, llegaban a los tribunales”. 

19Ambas as figuras foram revogadas pela reforma legislativa que culminou na entrada em vigor do Código 
Penal Espanhol de 1995. Na história legislativa brasileira, o parricídio nunca foi alçado à figura de delito 
autônomo, configurando mera causa (subjetiva) de aumento de pena. Assim, ao indivíduo que causa 
dolosamente a morte do(a) próprio(a) progenitor(a), se lhe imputa o delito de homicídio do artigo 121, 
agravando-se a pena-base conforme a circunstância genérica do artigo 61, inciso II, alínea “e”. Por sua vez, 
o infanticídio encontra guarida até os dias atuais no artigo 123, do Código Penal. 

20Também no Brasil, a doutrina se dedicou escassa e superficialmente à problemática dos delitos especiais, 
sendo igualmente verdadeiro que aqui as poucas incursões dogmáticas no tema focalizaram a figura do 
infanticídio, a respeito da qual é fundamental a remissão aos comentários de NÉLSON HUNGRIA: 
Comentários ao Código Penal. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1958. v. 5; e à obra de ANDRÉS AUGUSTO 
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Foi aproximadamente a partir da década de 1960 que a doutrina internacional 

passou a dedicar maior atenção à construção típica dos delitos especiais e a nela 

identificar particularidades que refletiam significativamente na questão da atribuição de 

responsabilidade aos distintos intervenientes. Em 1963, CLAUS ROXIN já lançava a sua 

“teoria dos delitos de infração de dever”, tendo em mente primordialmente os delitos 

ditos “funcionais”, que prevêem como autor o funcionário público.21

A expressividade (numérica, inclusive) representada pelos delitos militares e 

funcionais nos ordenamentos jurídicos brasileiro

 

22

 

 e alienígena por si só justificava um 

estudo dedicado à estrutura dos tipos penais especiais. A preocupação da comunidade 

jurídica com o tema ganhou, contudo, mais força a partir da crescente tipificação dos 

delitos que obedecem à mesma estrutura dos já mencionados. Essas novas figuras se 

inserem no contexto do que se convencionou chamar “moderno Direito Penal”. 

1.2. Os delitos especiais no moderno Direito Penal 

 

Nas últimas décadas, identifica-se claramente um aumento da produção 

legislativa em matéria penal. Grande parte dessa criação normativa está relacionada com 

a regulação penal de novos âmbitos de atuação, como o econômico e o ambiental, cuja 

tutela se atribui à atuação do “moderno Direito Penal”. Por “moderno Direito Penal” 

designam-se tanto os tipos de delito quanto as regras e princípios orientadores da 

dogmática e da política criminal que se desenvolveram para o enfrentamento dos 

problemas surgidos no período pós-industrial, que originaram o que a sociologia nomeou 

“sociedade do risco”23

                                                                                                                                                    
BALESTRA: Infanticídio: impropriedade de uma figura autônoma. 1978. Dissertação (Mestrado) - Faculdade 
de Direito da Universidade, São Paulo, São Paulo 1978. 

. 

21Data da primeira edição de sua obra Täterschaft und Tatherrschaft, traduzida para o espanhol sob o título 
Autoría y domínio del hecho en derecho penal. Trad. da 7. ed. alemã por Joaquín Cuello Contreras e José 
Luis Serrano González de Murillo. Madrid: Marcial Pons, 2000. 

22O Código Penal Militar prevê mais de 260 (duzentos e sessenta) tipos penais especiais. No Código Penal 
Brasileiro, são 17 (dezessete) artigos no capítulo dos crimes praticados contra a Administração por 
funcionário público, sem mencionar outros delitos funcionais topograficamente dispostos em capítulos 
diversos como, a título ilustrativo, a figura especial do artigo 301, caput, do Código Penal (atestado ou 
certidão ideologicamente falso).  

23Expressão que lança o sociólogo alemão ULRICH BECK para designar a configuração social da pós-
modernidade. Vide: BECK, Ulrich. La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad. Barcelona: 
Paidós, 1998. 
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Esta se caracteriza pela multiplicação dos riscos à coletividade, decorrente dos 

avanços científicos e tecnológicos que, inevitavelmente, trazem consigo perigos 

desconhecidos ou de difícil previsibilidade. Embora se possa afirmar, sem dúvida, que o 

progresso das ciências tenha aumentado a expectativa de vida individual e, desse modo, 

reduzido significativamente os riscos que se verificavam em tempos passados, no que diz 

respeito ao âmbito coletivo a situação é oposta. Ao contrário do que previu a mentalidade 

liberal24, são cada vez maiores os índices de mortalidade e mais arriscadas as atividades 

empreendidas pelo ser humano, sendo por vezes incomensuráveis as consequências que 

delas podem advir.25

Por disparatado que possa parecer, “as idéias de controlabilidade, certeza e 

segurança, fundamentais para a modernidade, entram em declínio e isso aconteceu por 

causa – e não apesar – do conhecimento que acumulamos sobre nós mesmos e sobre o 

mundo”.

 

26

O papel que acaba por desempenhar o Direito Penal num tal contexto de 

maximização dos riscos coletivos é exacerbado. Em diversas situações, deixa de ser um 

mecanismo de ultima ratio para se converter em verdadeiro instrumento de configuração 

social, por meio de uma política criminal cada vez mais atuante.

 

27

O objeto de tutela desse Direito Penal “moderno” deixa de ser os bens 

jurídicos individuais e passa a ser os bens coletivos, difusos ou meta-individuais

 

28

                                                 
24“O desenvolvimento tecnológico e científico incessante, colocado à disposição dos homens dentro do 

sistema de produção capitalista foi visto, até muito pouco tempo, de modo absolutamente positivo, capaz 
de outorgar aos seres uma qualidade de vida cada vez maior, mesmo que restrita ao enfoque do consumo 
de mercadorias. (...) Apenas com a percepção da perda do controle do próprio desenvolvimento é que se 
começa a constatar a quebra do sonho do domínio integral pela razão burguesa”. SALVADOR NETTO, 
Alamiro Velludo. Tipicidade penal e sociedade do risco. São Paulo: Quartier Latin, 2006. p. 92. 

, 

25Para uma mais detalhada descrição desse quadro, vide: SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito penal 
econômico como direito penal de perigo. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2006. p. 37-38. 

26MACHADO, Marta Rodriguez de Assis. op. cit., p. 20. 
27Essa, a “funcionalização” do Direito Penal à qual alude FRANCISCO MUÑOZ CONDE ao caracterizar esse 

Direito Penal “moderno”. MUÑOZ CONDE, Francisco. O ‘moderno’ direito penal no novo código penal 
espanhol: princípios e tendências. Trad. Vicki Sulocki. In: Discursos sediciosos: crime, direito e sociedade. 
Rio de Janeiro: Revan; Instituto Carioca de Criminologia, 1997. p. 38. 

28Com relação ao debate sobre a conceituação e distinção entre bens coletivos, difusos ou supra-individuais, 
explana e posiciona-se RENATO DE MELLO JORGE SILVEIRA: “A doutrina brasileira, sob influência italiana, 
é verdade, tem tido por correta a nomenclatura “interesses difusos” sem maiores críticas. Ao revés, toma 
os bens supra-individuais e difusos, senão por sinônimos, como complementares dos ‘interesses coletivos’. 
Ainda que se prefira a denominação ‘supra-individual’ por imposição da própria lei nacional, é de se ter 
todos como sendo o mesmo, ao menos em sentido amplo. A distinção realizada quanto às pessoas, 
determinadas ou indeterminadas, de um certo grupo perderá a razão de ser ao se tomar a necessidade de 
que, mesmo dentro de uma massa indistinta de pessoas, alguns agentes tenham de ser identificados para 
poder-se configurar uma lesão ou, ao menos, um prognóstico de lesão a um bem penalmente protegido”. 
SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito penal supra-individual: interesses difusos. São Paulo: Ed. 
Revista dos Tribunais, 2003. p. 58-59. 
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tutelando-se apenas por via mediata ou transversa a pessoa humana individualmente 

considerada. Tais bens difusos são as instituições sociais, de caráter civil ou estatal, suas 

funções ou modelos de organização.29

Para proteção desses novos bens ante os riscos atrelados ao progresso técnico 

e científico

 

30 ou à potencialização das inter-relações sociais31 em âmbitos como o 

econômico, o financeiro e o ambiental, não bastam as estruturas tradicionais do Direito Penal 

clássico, orientadas a uma idéia de lesão do bem jurídico individual protegido.32 Quando em 

jogo a coletividade, o uso de alguns mecanismos de antecipação de tutela passa a ser 

necessário.33

Além da previsão de responsabilidade penal pela prática de condutas 

meramente perigosas, o legislador, interessado na proteção de bens jurídicos universais, 

recorre a outro mecanismo importante, que consiste na crescente tipificação das 

chamadas “posições de garantia”, por meio das quais se atribui a indivíduos determinados 

o dever de asseguramento da indenidade dos bens jurídicos em jogo. 

 A tipificação de condutas de perigo é um desses instrumentos de que tem lançado 

mão - às vezes de forma desmedida, é verdade - o legislador penal em tempos presentes. 

Esse o motivo para a cada vez mais presente criminalização de condutas 

culposas e omissivas, mas que igualmente explica a tendência legislativa claramente 

verificável em países como Alemanha e Espanha e, em certa medida, também no Brasil, 

de emprego da fórmula dos delitos especiais, os quais pouco a pouco deixam de ser 

identificáveis exclusivamente com aqueles delitos de classe, assim entendidos os crimes 

funcionais e os militares, e ganham espaço no específico ramo do direito penal supra-

individual34

                                                 
29Assim, HASSEMER, Winfried. op. cit., p. 150 e MACHADO, Marta Rodriguez de Assis. op. cit., p. 110-111. 

, ampliando ainda mais a relevância de seu estudo para a dogmática penal. 

30Os quais se revelam como efeitos secundários e, por isso, não visados pelo processo de modernização. 
31“…En efecto, nos ha tocado vivir en una sociedad de enorme complejidad en la que la interacción 

individual – por las necesidades de cooperación y de división funcional – ha alcanzado niveles hasta ahora 
desconocidos. Sin embargo, la profunda interrelación de las esferas de organización individual incrementa 
la posibilidad de que algunos de esos contactos sociales redunden en la producción de consecuencias 
lesivas”. SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. op. cit., p. 16. 

32“Importa (...) verificar como um modelo de direito penal liberal, prudente e dotado de um arsenal de meios 
limitadores de sua atuação mostra-se incapaz de atender às atuais e crescentes demandas preventivas. De 
fato, as inadequações e insuficiências do aparato estatal diante da complexidade desses novos fenômenos 
nocivos inspiram modificações em suas premissas e nos seus métodos de atuação”. MACHADO, Marta 
Rodriguez de Assis. op. cit., p. 23. 

33MUÑOZ CONDE, Francisco. op. cit., p. 39. 
34Alude LUIS GRACIA MARTÍN ao fato de que “no direito penal econômico a grande maioria dos delitos se 

configuram como especiais, ao tipificar comportamentos de sujeitos que participam do tráfego econômico 
a partir de determinadas posições formalizadas e, por vezes, quase institucionalizadas”. “Actuaciones en 
lugar de otro y responsabilidad penal”. GRACIA MARTÍN, Luís. Actuaciones en lugar de otro y 
responsabilidad penal. Madrid: Estudios del Ministerio Fiscal, 1995. p. 866. Traduzido livremente para o 
português. 
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A fixação de posições de garantia revela-se, em realidade, um interessante 

mecanismo à disposição do legislador contemporâneo. Por um lado, permite a 

delimitação de esferas de responsabilidade, atribuindo a indivíduos que desempenhem 

atividades, exerçam funções ou papéis de relevo social um dever diferenciado de 

asseguramento das expectativas quanto ao regular funcionamento das estruturas que lhe 

são confiadas.35 Por outro lado, o faz com pouco custo para a liberdade36 individual37

Com âmbitos de responsabilidade bem definidos, ainda, a ameaça da sanção, 

como função preventiva (geral) da pena

.  

38

Como exemplos brasileiros dessa previsão de delitos especiais em âmbitos de 

atuação do moderno Direito Penal, podem-se citar os delitos societários (artigo 177 do 

Código Penal, originário da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976), os delitos 

contra o sistema financeiro nacional (Lei Federal nº 7.492, de 16 de junho de 1986), o 

crime de concorrência desleal (artigo 195, da Lei Federal nº 9.279, de 14 de maio de 

1996), bem como algumas figuras típicas da Lei de recuperação de empresas e falência 

(v.g, artigo 168, da Lei Federal nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005). 

 atinge mais certeiramente seus objetivos. 

Nesses tipos penais, voltados à tutela de bens jurídicos de caráter meta-

individual como são, por exemplo, as ordens econômica e financeira, o que desencadeia a 

intervenção estatal de cunho penal não é mais a ofensa ao patrimônio atribuída a um 

sujeito específico, mas o perigo que se origina de determinadas condutas para a esfera 

patrimonial de um grupo de indivíduos muito mais numeroso, bem como para a própria 

confiabilidade social de que gozam as instituições. 

                                                 
35“O crescente estabelecimento de garantes, ou seja, pessoas voltadas ao cuidado do bem jurídico, sob pena 

de serem incriminadas, soa adequado aos anseios de segurança da sociedade de risco”. MACHADO, 
Marta Rodriguez de Assis. op. cit., p. 138. 

36Noção aqui empregada em sua acepção moderna. Na lição de CELSO LAFER: “liberdade como não-
impedimento (...) uma liberdade negativa e privada que responde às perguntas: ‘Quanto sou governado?’, 
‘Qual é o grau de interferência dos outros e do Estado na minha vida?’”. LAFER, Celso. Ensaios sobre a 
liberdade. São Paulo: Perspectiva, 1980. p. 18. 

37Nessa linha, célebre se tornou a assertiva de GÜNTHER JAKOBS, segundo quem “nem tudo é assunto de 
todos”, a significar que nem sempre condutas beneficiosas ou protetivas dos bens jurídicos portadores de 
dignidade penal são exigíveis para a generalidade da população, ainda que esteja concretamente em 
condição de fazê-lo. “La prohibición de regreso en los delitos de resultado: estudios sobre el fundamento de 
la responsabilidad jurídico-penal en la comisión”. JAKOBS, Günther. Estudios de derecho penal. Trad. Enrique 
Peñaranda Ramos, Carlos J. Suárez González e Manuel Cancio Meliá. Madrid: Civitas, 1997. p. 266. 

38Entendida a função preventivo-geral tanto em seu aspecto negativo, como intimidação social, quanto 
positivo, no sentido da reafirmação da vigência normativa. Para maior elucidação do tema, confira-se: 
SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Finalidades da pena: conceito material de delito e sistema penal 
integral. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 216 e ss.  
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Em virtude dos efeitos coletivos que podem produzir condutas lesivas nesses 

âmbitos de atuação, o legislador opta por antecipar a barreira de proteção penal, 

tipificando condutas muitas vezes meramente arriscadas ou perigosas e atribuindo a uma 

classe determinada de pessoas, em razão de critérios que serão avaliados ao longo deste 

trabalho, o papel de garantidores (ou garantes) do bem jurídico penalmente tutelado.39

É precisamente da atribuição da responsabilidade penal principal pelo regular 

funcionamento de certa instituição a um grupo determinado de indivíduos que decorre a 

natureza especial dos tipos de delito que disciplinam condutas perigosas aos bens 

jurídicos protegidos. 

 

Abdica-se, assim, de reprimir toda e qualquer conduta que possa vir a ameaçar 

as estruturas tuteladas, conferindo relevância jurídico-penal apenas – ou primordialmente, 

conforme se verificará – àquelas advindas de sujeitos a que o Direito Penal, por meio das 

figuras típicas especiais, atribui a condição de garantidores. 

 

1.3. O tema do concurso de agentes: a figura do intraneus e do extraneus 

 

Em princípio, conforme bem sinalizou GONZALO QUINTERO OLIVARES, a 

definição do que seja autoria no campo do Direito Penal não deveria ser tarefa difícil. É 

intuitivo afirmar-se que autor de um delito é aquele que realiza a ação descrita no tipo 

penal, mais especificamente, aquele que mata, que lesiona, que subtrai bem alheio. As 

dificuldades surgem, entretanto, quando para a comissão de um mesmo fato típico 

concorrem distintas pessoas, mediante contribuições de diferentes entidades.40

                                                 
39Assim, no que diz respeito especificamente às figuras do artigo 177 do Código Penal, lecionam CESARE 

PEDRAZZI E PAULO JOSÉ DA COSTA JR. que: “Como titulares de uma função legal, os diretores deverão 
transformar-se em guardiães e em fiadores de todos os interesses que desfrutem de proteção, no âmbito da 
disciplina legal do fenômeno societário. Devem visar ao interesse social, sempre ajustado, porém, aos 
legítimos interesses ‘uti singuli’ dos sócios e dos credores sociais”. (...) “A sujeição a uma série de 
responsabilidades penais constitui, portanto, aspecto essencial e característico da posição jurídica do 
diretor”. PEDRAZZI, Cesare; COSTA JR., Paulo José da. Direito penal societário. 3. ed. rev. e atual. São 
Paulo: DPJ Ed., 2005. p. 19-20. 

 

40“Naturalmente cuando sólo hay un interviniente en el delito los problemas de identificación jurídica del 
autor se reducen notoriamente; por eso el estudio de la autoría es a la vez el estudio de la participación 
criminal, expresión referida al conjunto de personas que intervienen de uno u otro modo en la comisión del 
delito, y a la pena que les es aplicable en función de esa intervención”. QUINTERO OLIVARES, 
Gonzalo. Manual de derecho penal: parte general. 2. ed. Navarra: Aranzadi, 2000. p. 606-607. 
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É aí que se dá o chamado concurso de agentes, codelinquência ou concurso 

de pessoas41, esta última, a nomenclatura eleita por nosso legislador penal42

O concurso de agentes possui, assim, caráter monista, o que, será visto, 

pode ser deduzido do teor de alguns dispositivos do nosso Código Penal. Tal 

característica advém da interpretação das distintas contribuições dos diversos 

concorrentes como realização de um mesmo e comum delito

 para designar o 

fenômeno da comissão de um único delito por dois ou mais sujeitos ativos. 

43 desde que, evidentemente, 

presentes os requisitos determinantes do concurso de pessoas.44

As dificuldades relacionadas à codelinquência dizem respeito à 

distribuição da responsabilidade penal entre os distintos sujeitos em concurso, problema 

para o qual foram propostos critérios vários que permitissem dizer em que casos a 

contribuição ao delito equivaleria à autoria, em que outros à participação ou, até mesmo, 

à colaboração impune.

 

45

                                                 
41Referir-se-á, ao longo de todo este trabalho, ao denominado “concurso eventual” de pessoas, em 

contraposição ao dito “concurso necessário”, verificável naquelas figuras delitivas que só se realizam por 
meio da pluralidade de agentes, sendo este requisito típico fundamental. Como exemplos de tipos delitivos 
de concurso necessário, podem-se citar a rixa (artigo 137, do CP), a quadrilha ou bando (artigo 288, do CP) 
e o crime de cartel (artigo 4º, da Lei Federal nº 8.137/90). O tema que ora se passa a enfrentar diz respeito à 
prática delitiva em pluralidade de sujeitos ativos, quando o crime poderia, perfeitamente (e assim o 
vislumbra o legislador quando da redação típica), ser cometido por um único indivíduo. Dá-se, aí, o 
concurso (eventual) de agentes. A respeito da distinção, confira-se a lição de BARRETO, Tobias. Estudos 
de direito. Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2004. p. 258-259. 

 Tais critérios serão, de forma breve e simplificada, explorados 

no capítulo segundo deste trabalho. 

42Nomenclatura que inaugura o Título IV, da Parte Geral do Código Penal, após a reforma de 1984. 
43“A violação da norma penal pode resultar da ação de um só ou de vários agentes. No primeiro caso, o 

mesmo indivíduo delibera, planeja e executa o crime, encarregando-se de todos os atos que se tornem 
necessários para consumá-lo ou, pelo menos, tentá-lo. No segundo – muito embora a infração possa, 
abstratamente considerada, ser realizada por uma só pessoa – na realidade concorrem para produzi-la 
dois ou mais indivíduos, repartindo entre si os encargos da tarefa criminosa. Temos neste último caso o 
concurso de pessoas em um delito (...)”. FERRAZ, Esther de Figueiredo. A co-delinqüência no direito 
penal brasileiro. São Paulo: Buschatsky, 1976. p. 18. 

44Requisitos que podem ser sintetizados nas seguintes elementares, a serem verificadas cumulativamente: (i) 
pluralidade de agentes; (ii) pluralidade de condutas; (iii) nexo de causalidade entre cada conduta e o 
resultado delitivo e (iv) acordo de vontades, esta última a elementar que determinará a unidade de delito. Já se 
discutiu se o requisito do acordo de vontades, como liame psicológico ou subjetivo entre os concorrentes, deveria 
ser entendido como “ajuste prévio”, chegando a doutrina majoritária à conclusão no sentido negativo, 
principalmente quando se está diante dos chamados crimes permanentes, para os quais é plenamente admissível que 
um segundo ou terceiro interveniente venha a aderir ao plano do primeiro, no curso da execução, contribuindo para 
a empreitada criminosa. Cf. LEIRIA, Antônio José Fabricio. Autoria e participação criminal. São Paulo: DAVIDIP 
Ed., 1974. p. 37-65; BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. parte geral. 13. ed. atual. São Paulo: 
Saraiva, 2008. p. 418-419; PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro. 8. ed. rev. atual. e ampl. São 
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2008. v. 1, p. 444. 

45A respeito desses critérios que compõem a chamada “teoria da autoria”, leciona JUAREZ CIRINO DOS 
SANTOS: “Como o problema central dessa teoria consiste na identificação do sujeito ativo (singular ou 
plural) do tipo de conduta proibida, a questão que se coloca é a dos critérios dessa identificação: são os 
critérios de identificação do autor e do partícipe que constituem e, de certo modo, fazem a história da teoria”. 
SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito penal: a nova parte geral. Rio de Janeiro: Forense, 1985. p. 120. 
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Dentre as classes delitivas que oferecem problemas adicionais à já árdua 

tarefa de interpretação jurídico-penal das contribuições dos distintos intervenientes ao 

delito, encontra-se a categoria dos delitos especiais.46

Essa dificuldade exsurge evidente quando se admitem os delitos especiais 

como figuras típicas com restrição em sede de autoria. Assim, se, por um lado, a doutrina 

penal não titubeia ao afirmar a impossibilidade de um sujeito que não possua as 

características pessoais exigidas no tipo (assim, por exemplo, ser funcionário público, 

médico, advogado ou gestor de instituição financeira) cometer individualmente o delito, 

por outro a solução deixa de ser tão simples quando o crime é cometido por meio do 

concurso de indivíduos qualificados e indivíduos não-qualificados, conforme as 

exigências típicas. 

 

O sujeito qualificado, apto a praticar individualmente o delito especial, é 

designado intraneus. O sujeito não-qualificado, incapaz de realizar sozinho a figura 

típica, é designado extraneus.  

Assim, por exemplo, no crime de abandono de posto (artigo 195 do CPM), 

é intraneus o militar, e extraneus o civil. Nos crimes funcionais, é o funcionário público 

intraneus, e o particular, extraneus. No falso testemunho (artigo 342 do CP), é intraneus 

a testemunha, e extraneus o advogado, o familiar ou qualquer que não preste, em juízo ou 

em processo administrativo, o compromisso de dizer a verdade. Assim por diante. 

Não se admite, destarte, a atribuição ao réu, do crime de falso testemunho. 

Ao filho do funcionário público, a responsabilização por concussão. Ou, ainda, ao 

cidadão civil a atribuição de ato de hostilidade contra país estrangeiro.  

A dúvida surge, no entanto, quando intraneus e extraneus se somam, 

mediante acordo de vontades, para o cometimento de um delito especial. Dá-se aí a 

modalidade de concurso de pessoas que interessa para os fins deste trabalho.47

                                                 
46Ademais dos delitos especiais, é também certamente digna de estudo aprofundado a temática do concurso 

de pessoas nos delitos culposos, nos delitos omissivos e nos delitos de mão própria. Por extrapolar os 
objetivos deste trabalho, circunscrito aos delitos especiais, a problemática envolvendo estas outras classes 
delitivas será meramente tangenciada em algumas passagens, sem, contudo, se pretender adentrar o tema ou 
tomar qualquer postura em relação a ele. 

 

47“a doutrina reconhece que um sujeito despojado de qualificações pessoais (extraneus) possa concorrer na 
prática de um crime realizável por um sujeito qualificado (intraneus). Assim, o cidadão comum poderá 
concorrer na prática de um crime próprio, como a deserção, instigando um militar”. COSTA JR., Paulo 
José da. Curso de direito penal. 9. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 139. 
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Evidentemente, pois, se não pode um extraneus praticar, isoladamente, um 

delito especial, tampouco poderão fazê-lo dois, nem mesmo uma quadrilha de indivíduos 

não-qualificados. Por outro lado, também não gera problemas, além dos tradicionalmente 

relacionados ao tema da codelinquência, a prática de delito especial por mais de um 

intraneus. Agora, quando qualificados e não-qualificados (intraneus e extraneus) 

praticam em conjunto um delito especial, a atribuição de responsabilidade traz 

importantes questionamentos. 

Do fato de serem exigidas determinadas qualidades do autor de um delito 

especial não deriva a inviabilidade de que terceiros não-qualificados (extranei) possam 

lesionar ou colocar em perigo o bem jurídico protegido. Embora em alguns casos seja 

difícil imaginar a situação em questão, noutros, a hipótese é não apenas plenamente 

factível, como muitas vezes constantemente verificável na prática. Seria o caso, por 

exemplo, do particular que presta auxílio material ao funcionário público que subtrai 

valores da Administração Pública. Do empresário particular que contrata com instituição 

financeira e no interesse do qual se pratica delito de gestão fraudulenta. Do paciente que 

exerce pressão psicológica sobre o médico, para que não informe as autoridades 

competentes de sua doença, cuja notificação é compulsória.  

Em desfavor da responsabilização penal desses indivíduos extranei advoga 

o princípio da legalidade. Os exatos limites dessa imputação, no entanto, são objeto de 

constantes debates na doutrina alienígena, com destaque para a alemã e para a espanhola. 

No Brasil, criou-se o hábito de recorrer à disciplina do artigo 30 do Código Penal, que 

trata das chamadas “circunstâncias incomunicáveis”48, para afirmar a possibilidade 

irrestrita de fazer responder o extraneus pelo delito especial para o qual concorra, seja 

como autor, seja como partícipe.49

                                                 
48Dispõe o artigo 30: “não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando 

elementares do crime”. É consolidado na doutrina e na jurisprudência pátrias o entendimento segundo o 
qual o dispositivo em questão determinaria, como exceção à regra geral, a comunicabilidade da qualidade 
do intraneus ao eventual extraneus que concorra para a comissão do delito especial, permitindo, assim, que 
as responsabilidades se distribuam entre ambos conforme critérios como o da efetiva contribuição de cada 
qual para a prática do crime, já sem quaisquer restrições no campo da autoria. O tema será abordado com 
mais detalhe no capítulo quinto, item 5.4. 

 

49A exemplo da problemática que há de ser enfrentada, no que diz respeito aos crimes contra o sistema 
financeiro nacional, a Lei Federal nº 7.492 é taxativa em seu artigo 25 quando prevê como penalmente 
responsáveis pelos crimes ali definidos o controlador e o administrador (diretor ou gerente) da instituição 
financeira, evidenciando que não se imputam as condutas típicas descritas no diploma legal a terceiros aos 
quais não seja possível atribuir a qualidade de controlador ou administrador. O mero operador de mesa da 
instituição financeira, portanto, não pratica, isoladamente, qualquer das condutas típicas descritas na lei. 
Poderia, contudo, responder a título de coautor ou partícipe, caso se desse o concurso com intraneus? 



26 
 

 

A questão, no entanto, não parece assim elementar. Para enfrentá-la 

adequadamente, será preciso, não apenas aprofundar o estudo da estrutura dos delitos 

especiais, mas também perquirir seu substrato material, é dizer, seu peculiar sentido 

normativo, bem como percorrer a teoria da autoria e da participação, na busca por um 

conceito ou critério de imputação de responsabilidade que se revele apto a solucionar 

adequadamente o tema que se propõe. 

“A essência do injusto dos delitos especiais não pode ser apreendida 

satisfatoriamente a partir dos postulados de qualquer conceito de autor”50

Verifica-se, assim, que a busca pela solução adequada a estas e outras 

tantas possibilidades de configuração do concurso de intraneus e extraneus passa 

necessariamente pela doutrina da autoria e da participação, a partir da qual se deverá 

indagar se aos delitos especiais são extensíveis os mesmos critérios aplicáveis aos delitos 

comuns, ou se é necessário perquiri-los sobre outras bases. 

, afirma 

VÍCTOR GÓMEZ MARTÍN, tendo em vista a multiplicidade de conformações possíveis da 

situação de concurso, que vão desde a colaboração menor do partícipe extraneus no delito 

idealizado, desejado e materialmente executado pelo intraneus, até a situação 

rigorosamente inversa. Se na primeira hipótese pode não parecer demasiado grave impor 

a pena exclusivamente ao intraneus, na segunda nosso sentido de justiça exige algo mais. 

Que dirá, então, da instrumentalização do intraneus pelo extraneus, em situação típica de 

autoria mediata? 

                                                 
50GÓMEZ MARTÍN, Víctor. op. cit., p. 57, traduzido livremente para o português. 
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CONCLUSÕES51

 

 

1.1. Os delitos especiais podem ser provisoriamente definidos como aqueles 

que apresentam em sua configuração típica uma restrição do círculo autores possíveis, na 

medida em que a norma que tipifica a conduta criminosa exige a reunião, na figura do 

autor único individual ou do interveniente principal, de certas qualidades ou condições não 

compartilhadas pela generalidade das pessoas. 

1.2. A disciplina dos delitos especiais nas legislações penais ocidentais 

remonta ao Direito Romano, onde se previam os chamados delicta propria, figuras 

delitivas voltadas à punição de condutas praticadas por indivíduos que detinham um 

determinado status na sociedade, no caso, militares, funcionários públicos e religiosos; 

1.3. No contexto do “Direito Penal clássico”, caracterizado pelas garantias 

liberais de inspiração iluminista, os delitos especiais seguiram sendo identificáveis, 

basicamente, com ilícitos penais perpetrados por funcionários públicos e militares, sendo 

certo que a problemática da codelinquência nesses delitos recebeu pouca atenção da 

doutrina especializada; 

1.4. Nas últimas décadas, que assistiram ao florescimento do dito “Direito 

Penal moderno”, característico da sociedade pós-industrial, verificou-se um incremento da 

previsão de delitos especiais, mediante a fixação de “posições de garantia”, por meio das 

quais se atribui a indivíduos determinados o dever de asseguramento da indenidade dos 

bens jurídicos em jogo; 

1.5. Assim, em âmbitos de atuação típicos desse “Direito Penal moderno”, 

onde se tutelam bens jurídicos supra-individuais, constata-se a previsão de outros delitos 

especiais como, a título de exemplo, os crimes societários, os crimes contra o sistema 

financeiro nacional e os de concorrência desleal; 

1.6. O concurso de agentes, concurso de pessoas ou codelinquência se 

verifica sempre que um mesmo delito é perpetrado por duas ou mais pessoas, mediante 

acordo de vontades; 

                                                 
51Na numeração destas conclusões, o primeiro algarismo indica o capítulo do trabalho do qual extraída a 

afirmação e, o segundo, a sequência das conclusões de cada capítulo. 
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1.7. A questão sobre a qual se debruçou o presente trabalho diz respeito à 

distribuição da responsabilidade entre os indivíduos que concorrem para a prática de um 

delito especial, notadamente quando há envolvimento de sujeitos aptos a assumir a 

condição de autor (os chamados intranei) e outros inaptos, por não reunirem as condições 

exigidas no tipo (os ditos extranei); 

2.1. Para o enfrentamento da questão, foi necessário proceder a uma sucinta 

análise evolutiva das principais teorias da autoria e da participação delitivas, analisando-se 

as vantagens e desvantagens da adoção de cada qual para a generalidade dos delitos, mas já 

adiantando considerações com relação à possibilidade de resolverem, ou não, 

satisfatoriamente a questão da codelinquência nos delitos especiais; 

2.2. No curso dessa análise evolutiva, indicou-se a preferência por um 

sistema diferenciador entre autoria e participação delitivas, elegendo-se o conceito 

restritivo de autor como o mais adequado à compreensão jurídica do fenômeno do 

concurso de agentes; 

2.3. A predileção pelo conceito restritivo se justifica na medida em que 

rompe definitivamente com a equiparação entre causação e realização do delito e concebe 

a autoria como conceito primário, derivado diretamente do tipo de delito previsto na Parte 

Especial; 

2.4. Por sua vez, a participação se reconhece como conceito secundário e 

acessório, definido negativamente em relação à autoria e punível em virtude de uma norma 

extensiva do sentido do tipo de delito, prevista na Parte Geral dos Códigos Penais; 

2.5. A conciliação entre essa escolha e a postura do nosso legislador, no 

entanto, não é tarefa simples, uma vez que são encontráveis vestígios de um sistema 

unitário (que não distingue conforme um critério de relevância as diversas contribuições ao 

delito), eleito pelo Código Penal de 1940, mesmo após a reforma da Parte Geral 

empreendida em 1984; 

2.6. Dentre esses vestígios, destacam-se a previsão da regra da equivalência 

dos antecedentes causais e a equiparação do marco penal aplicável ao autor e ao partícipe, 

pelo artigo 29, do CP, excepcionada apenas na hipótese de “participação de menor 

importância” (§ 1º, do mesmo dispositivo); 

2.7. Inobstante o teor desses dispositivos, o sistema diferenciador e o 

conceito restritivo de autor parecem ser contemplados pela disciplina do artigo 31, do CP, 



30 
 

 

que prevê a acessoriedade quantitativa da participação, estabelecendo que a punibilidade 

do partícipe depende do início da execução do delito pelo autor; 

2.8. A dificuldade de situar nosso ordenamento jurídico no contexto fechado 

de um determinado sistema da codelinquência abre, assim, margem a uma escolha fundada 

em critérios de política criminal, os quais parecem apontar em direção à adoção do 

conceito restritivo; 

2.9. Sob o conceito restritivo, foram sumariamente analisadas as teorias 

objetivas, chegando-se à teoria do domínio do fato que, inaugurada com o pensamento de 

WELZEL e desenvolvida por ROXIN, é majoritariamente acolhida na Alemanha e vem sendo 

crescentemente difundida pelos demais países de tradição jurídico-penal; 

2.10. A principal vantagem da teoria do domínio do fato reside na 

capacidade de conciliar considerações de ordem subjetiva (tais como a vontade e os 

conhecimentos do interveniente) com os critérios objetivos, que permitem diferenciar entre 

intervenção principal e intervenção acessória; 

2.11. Inobstante a aptidão da teoria do domínio do fato para resolver 

satisfatoriamente o problema da codelinquência nos delitos comuns, comissivos e dolosos, 

esbarra com problemas quando o concurso de agentes se dá para a prática de outras classes 

delitivas, dentre as quais a dos delitos especiais; 

3.1. Os delitos especiais podem ser definidos a partir de um conceito 

simples ou amplo, como aqueles que limitam o círculo de sujeitos ativos a um grupo 

determinado de pessoas, conforme qualidades especiais descritas ou pressupostas na 

fórmula legal, assim a condição de pai ou mãe, de funcionário ou agente público, de 

autoridade, advogado, médico, sócio, gestor de instituição financeira, etc.; 

3.2. Opõem-se aos delitos comuns, comissíveis por qualquer pessoa, e 

distinguem-se dos delitos de mão própria, na medida em que nestes não há restrição com 

relação a quem pode assumir a condição de autor, mas apenas é exigível a execução direta 

(pessoal) do crime; 

3.3. Nos delitos especiais, a limitação do círculo de autores possíveis diz 

respeito a qualquer forma de autoria (direta, mediata ou compartilhada) e advém de uma 

decisão legislativa expressa na fórmula legal; 
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3.4. Também não se confundem os delitos especiais com os delitos 

omissivos impróprios, ainda que nestes o omitente só possa ser o sujeito sobre quem recai 

o dever positivo cuja infração fundamenta a responsabilidade pela omissão. A despeito da 

comum restrição do âmbito da autoria, os delitos especiais independem da forma de 

realização do delito (comissiva ou omissiva) e a limitação do âmbito da autoria obedece a 

uma escolha legislativa prévia baseada em qualidades naturais ou jurídicas preexistentes do 

sujeito ativo; 

3.5. A expressão “delitos especiais” vem sendo crescentemente substituída 

pela nomenclatura “delitos de infração de dever”, conforme classificação proposta por 

ROXIN e adotada por diversos outros autores, como JAKOBS e SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ-

TRELLES; 

3.6. A categoria dos “delitos de infração de dever”, no entanto, também não 

se confunde com a dos “delitos especiais”, ainda que para os citados autores os delitos 

especiais (ou parte deles) sejam considerados “delitos de infração de dever”; 

3.7. A adoção da nomenclatura “delitos de infração de dever”, traz 

implicações que vão muito além da simples conceituação de uma categoria de ilícitos 

penais que restringem normativamente o círculo de possíveis autores, pois leva implícita a 

opção por um determinado fundamento material para os delitos especiais e por um único 

critério delimitador da autoria, ambos identificáveis com a violação de um especial dever 

de natureza extrapenal; 

3.8. Os delitos especiais podem ser classificados em próprios e impróprios. 

Os delitos especiais próprios são aqueles que não encontram correspondência em nenhum 

outro tipo penal comum. Os delitos especiais impróprios, ao contrário, possuem um delito 

comum paralelo, no qual é subsumível a conduta daquele que, não ostentando as 

qualidades exigidas pela figura especial (extraneus), pratique a conduta ali disciplinada; 

3.9. Também se pode classificar os delitos especiais conforme seja o motivo 

que embasa a restrição típica da autoria de ordem natural (assim, a condição de homem ou 

mulher) ou jurídica (assim, a condição de genitor, advogado, funcionário público, militar, 

etc.), sendo que este trabalho centrou sua atenção no segundo grupo, numérica e 

dogmaticamente mais relevante; 
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4.1. Para bem resolver a questão do concurso de pessoas nos delitos 

especiais, foi preciso perquirir o fundamento material dessa classe delitiva. Assim, a razão 

de ser da restrição típica no específico campo da autoria; 

4.2. Analisando-se a ratio essendi dos delitos especiais, é possível indagar 

sobre qual deve ser o grau de reprovabilidade da conduta daquele que, juridicamente 

incapaz de cometer individualmente o delito (extraneus), o pratica conjuntamente com 

quem pertença ao círculo de autores possíveis (intraneus); 

4.3. Da análise sucinta das principais teorias a respeito do substrato material 

dos delitos especiais (delitos especiais como delitos de infração de dever e delitos especiais 

como delitos de domínio), chega-se à conclusão de que o aspecto essencial reside no 

reconhecimento de uma maior acessibilidade do intraneus em relação ao bem tutelado, a 

qual cria ou intensifica o injusto típico, colocando em mãos do autor idôneo o poder de 

dispor sobre a lesão ou posta em perigo do bem jurídico; 

4.4. A colaboração do extraneus, assim, não pode alcançar o mesmo 

desvalor daquela praticada pelo intraneus, tendo em vista que apenas este se encontra apto 

a assumir a condição de garantidor do bem ou valor protegido; 

4.5. Ainda que apenas intraneus possa ser autor (ou coautor) do delito 

especial, parece que o critério do domínio não deva ser de todo abandonado, na medida em 

que considerações materiais sobre o desempenho das funções sociais vinculadas ao status 

ostentado pelo sujeito qualificado podem afastar uma possivelmente equivocada 

equiparação de todas as condutas de intranei, sempre e necessariamente sob o título da 

autoria; 

4.6. A partir do estudo do substrato material, indagou-se a respeito de se os 

delitos especiais impróprios configurariam verdadeiros delitos especiais, ou simples causas 

de agravamento da pena aplicável aos correspondentes delitos comuns. Com relação a este 

ponto, opinou-se favoravelmente à compreensão dos delitos especiais impróprios como 

figuras juridicamente distintas dos delitos comuns paralelos; 

4.7. A opinião encontra-se lastreada na interpretação teleológica dos delitos 

especiais impróprios, considerando a proteção de bens jurídicos supra-individuais, diversos 

daqueles tutelados pelos delitos comuns. Com relação àqueles bens jurídicos, parece 

também razoável admitir a existência de uma maior acessibilidade por parte dos intranei, 

em relação aos extranei; 
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4.8. Particularmente em relação ao infanticídio, figura habitualmente 

classificada como delito especial impróprio, manifestou-se entendimento de que 

consubstanciaria algo mais próximo a uma hipótese expressa de semi-imputabilidade, 

assemelhada à figura do homicídio privilegiado, não compartilhando do mesmo 

fundamento material dos demais delitos especiais; 

5.1. O último capítulo foi dedicado à exposição das conformações possíveis 

do concurso de pessoas nos delitos especiais, valorando-se especialmente a contribuição do 

extraneus e a possibilidade de fazê-lo responsável pela prática delitiva; 

5.2. A análise se deu com relação a ambos os delitos especiais próprios e os 

delitos especiais impróprios, avaliando-se hipóteses controvertidas na doutrina, como as do 

“instrumento doloso não qualificado” e do “instrumento qualificado que atua sem dolo”; 

5.3. A despeito da complexidade da valoração da conduta de intraneus e 

extraneus em cada hipótese de concurso, pode-se extrair do estudo uma conclusão geral no 

sentido da impossibilidade de o indivíduo não-qualificado, qualquer que seja sua conduta 

ou o grau de contribuição que ofereça ao delito especial, responder por este delito a título 

diverso da participação em sentido estrito; 

5.4. O extraneus, portanto, jamais poderá ser autor (ou coautor) do delito 

especial, tanto por uma limitação legal (a restrição típica que caracteriza o delito especial), 

quanto pela consideração do fundamento material dessa classe delitiva; 

5.5. A admissão dessa conclusão pela doutrina e jurisprudência pátrias, no 

entanto, parece esbarrar na interpretação que se firmou a respeito da disciplina do artigo 

30, do CP. Segundo essa interpretação, a qualidade exigível do intraneus se comunica ao 

extraneus concorrente, possibilitando que se lhe responsabilize a qualquer título (assim, 

como coautor ou partícipe); 

5.6. A solução que aqui se defende é a da compreensão do dispositivo em 

questão como disciplinador da unidade do título de imputação nos delitos especiais, 

possibilitando a responsabilização do extraneus por estes delitos, sempre que contribua de 

forma penalmente relevante; 

5.7. A “comunicabilidade” como unidade do título de imputação, no 

entanto, não leva implícita a ideia de que o extraneus possa responder pelo delito especial a 

qualquer título, inclusive como coautor, o que violaria o sentido da restrição típica que 

caracteriza os delitos especiais; 
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5.8. Assim, uma interpretação integradora da norma do artigo 30, do CP, 

com os tipos penais especiais, conduz à admissão da responsabilidade do extraneus apenas 

a título de participação, solução que se entende mais justa e respeitosa à estrutura legal dos 

delitos objeto deste estudo; 

5.9. Restrita a responsabilização do extraneus à participação em sentido 

estrito, pergunta-se sobre a necessidade de se lhe garantir algum abrandamento de pena em 

relação à atribuída ao autor intraneus; 

5.10. Com relação a este ponto, a conclusão é no sentido afirmativo, 

reconhecendo-se a existência de diferenças objetivas entre o injusto do autor intraneus e o 

do partícipe extraneus, por ocasião da abordada questão da relação de cada qual com o 

bem jurídico protegido; 

5.11. Com base nos nossos dispositivos penais, contudo, o reflexo 

penológico da condição de partícipe do extraneus apenas pode ser assegurado no momento 

da aplicação da pena (com base na cláusula geral do artigo 29, caput, do CP), recorrendo-

se à considerações quanto à culpabilidade do interveniente ou, conforme se sustenta, com 

apego a uma interpretação da chamada “participação de menor importância” (§ 1º, do 

artigo 29, do CP), fundamentada em termos normativos; 

5.12. Sendo essa a solução de lege lata aqui defendida, importa destacar 

que, para que se possa alcançar um maior grau de segurança jurídica em relação à matéria, 

seria de boa valia a incorporação ao nosso Código Penal de um dispositivo legal que 

expressamente previsse a atenuação da pena do partícipe extraneus, a exemplo do teor dos 

artigos 28, do Código Penal Alemão e 65.3, do Código Penal Espanhol. 
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