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BREVES CONSIDERAÇÕES
Pesquisando algumas obras jurídicas, pudemos constatar que

segundo conta Heleno Cláudio Fragoso, foi no direito

romano onde o instituto apareceu pela primeira vez de forma

embrionária para o mundo no período clássico, e foi objecto

de estudo dos jurisconsultos por volta dos séc. v e vi.

O objecto da presente pesquisa é o de apresentar as

hipóteses aos operadores do direito, com o intuito de

interpretar da melhor forma o concurso de crimes no caso

concreto.

No direito angolano, o regime jurídico concernentes a matéria

de concurso de crimes, vem regulado no art. 38º do código

penal vigente.



DEFINIÇÃO

O concurso de crimes é um instituto criado pelo legislador para que o

tempo de tramitação processual em relação aos crimes cometidos por um

mesmo agente activo, fosse diminuído significativamente, assim como a

realização da fixação de pena, de maneiras que, o agente pudesse ter sua

condenação em somente um processo.

É de todo oportuno evocar outras definições encontradas na doutrina que

poderão trazer uma melhor lucidez ao conceito, para tanto, é entendimento

de Júlio Fabbrini Mirabete, a respeito do concurso de crimes que aduz o

seguinte:

Estaremos diante do chamado concurso de crimes (concursus

delictorum), quando numa mesma oportunidade ou em ocasiões diversas,

uma pessoa cometa duas ou mais infracções penais que, de algum modo,

estejam ligadas por circunstâncias várias, que por sua vez darão origem

ao “concurso de penas”.



DEFINIÇÃO
Considerando também a clarividente lição

de Guilherme de Sousa Nucci, define o concurso

de crimes como sendo a prática de várias infracções

penais, por um só agente ou por um grupo de

autores actuando em conjunto”.

Por sua natureza, esse tipo de concurso de

infracções é verdadeiro ou efectivo.

Uma vez definida a figura do concurso de crimes,

cabe ressaltar que não há que confundir com o

instituto do concurso de pessoas, pois este é

totalmente diferente, por haver um só crime,

praticado por vários agentes, dando lugar a

“comparticipação criminosa”, nos termos dos artºs

19º, 20º e 23º do C. P. Angolano.
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ESPÉCIES 

ESPÉCIES DO CONCURSO EFECTIVO DE INFRAÇÕES

Por questões de política criminal, os tipos de concursos de crimes admitidos no

direito Angolano são:

1. O concurso material ou real

2. O concurso formal ou ideal

Haverá concurso material ou real, quando o mesmo ou diferentes tipos legais

sejam violados mediante acções ou omissões independentes umas das outras.

Em outras palavras, concurso material ou real é a prática de duas ou mais

condutas dolosas ou culposas, comissivas ou omissivas, produzindo dois ou mais

resultados, idênticos ou não, todas vinculadas a identidade do agente, não tendo

a importância se foram produzidos os fatos na mesma data ou em datas

diferentes.



ESPÉCIES 

A doutrina subdivide o concurso material com base o seu resultado. Assim, será

denominado homogéneo, se os resultados produzidos forem idênticos, (por

exemplo: dois crimes de violência contra militar de igual graduação);

Será heterogéneo se os resultados forem diversos (por exemplo: violência

contra militar de igual graduação e violência contra superior).

Por sua vez, o concurso formal ou ideal, ocorre quando uma só acção ou

omissão viole vários tipos ou o mesmo tipo várias vezes, e pode ser classificado

em próprio ou perfeito e impróprio ou imperfeito.

Concurso formal próprio ou perfeito

Nas palavras de Fernando Capez, “o concurso perfeito resulta de um único

desígnio, ou seja, o agente por meio de um só impulso volitivo, dá causa a dois ou

mais resultados”.



ESPÉCIES 

Nesta mesma linha de raciocínio, pode-se observar que o querido é somente o

resultado, mas por questão de erro na execução ou por acidente, há no fato dois

ou mais resultados.

Um exemplo seria de um soldado com intuito de matar um superior, efectua um

disparo, e além de acertar o alvo desejado, acerta também um soldado.

Concurso formal impróprio ou imperfeito.

No concurso formal impróprio ou imperfeito, Fernando Capez, conceitua dizendo 

que “é o resultado de desígnios autónomos. Aparentemente, há uma só acção, 

mas o agente intimamente deseja os outros resultados ou aceita o risco de 

produzi-los.

Exemplo: um militar que causa a morte de três soldados com arremesso de uma 

granada.



ESPÉCIES 

Como se nota, essa espécie de concurso formal só é possível nos crimes 

dolosos.”.

Para que se dê o concurso, quer ele seja real quer seja ideal, é, ainda, necessário 

que a pluralidade de tipos legais realizados pela conduta plúrima ou pela conduta 

única seja efectiva.



LIMITES AO CONCURSO DE INFRACÇÕES 

O concurso de normas também conhecido como concurso legal é o primeiro limite

da figura do concurso de infracções a par de um outro limite, o chamado crime

continuado.

Quando o mesmo facto é previsto e punível em duas ou mais disposições legais,

como constituindo crimes diversos, não se dá o caso de acumulação de crimes, e

sim, de concurso de normas ou aparente.

Exemplos típicos são de alguém matar seu pai, sendo este

comportamento subsumível em duas normas: art.º 349°. (Homicídio voluntário

simples) e art° 355°. (parricídio).

Ou a mãe puérpera que mata o próprio filho, durante o parto ou logo após.

Observa-se que, nesta hipótese, há, em princípio, a incidência de dois tipos

penais em abstracto, o tipo penal de homicídio simples e o tipo penal de

infanticídio.



LIMITES AO CONCURSO DE INFRACÇÕES 

Quando isso sucede, a concorrência dos tipos legais é só aparente, de tal modo

que será sacrificado o tipo que protege o bem jurídico menos abrangente, porque

a aplicação simultânea das correspondentes normas constituiria uma violação do

princípio “no bis in idem”. Uma pessoa não pode ser punida duas vezes pela

prática de um mesmo fato.

A doutrina e a jurisprudência têm destacado como princípios de interpretação, a

especialidade, a subsidiariedade, e a consumpção para afastar o conflito em

concurso aparente de normas penais.

Princípio de especialidade – Através do qual, chega-se à constatação que a

norma especial afasta a norma geral: lex specialis derogat legi generali. A razão

de ser é que a norma especial possui todos os elementos da norma geral e ainda

um plus diferenciador, um traço “especializaste”.



Subsidiariedade - Neste caso, uma norma funciona

como “soldado de reserva” – parafraseando a expressão

de Nelson HUNGRIA – . A subsidiariedade pode ser

expressa, quando enunciada na lei, ou tácita, quando se

faz um comparativo entre as figuras típicas sem que as

normas as enuncie.

Consunção – Lex consumens derogat legi consumptuae.

Este critério é usado quando, para a realização de um

tipo, o sujeito activo precise passar por um

comportamento que também seja típico. Por exemplo, se

alguém pretende roubar outrem, terá de empregar ou

violência ou ameaças como meio concreto de

comissão, tal como o militar que divulga o segredo militar

pauta por uma conduta indecorosa.

LIMITES AO CONCURSO DE INFRACÇÕES 



Crime Continuado

Estaremos em presença do crime continuado ou continuação delitiva, quando

estiverem presentes os seguintes requisitos: (a) haver mais de um crime da

mesma espécie; (b) haver mais de uma acção; e (c) aos crimes posteriores,

levando-se em consideração as condições de tempo, lugar, maneira de execução,

dentre outros, como uma continuação do primeiro crime.

Assim, teremos a prática de mais de um crime, mas considerar-se-á crime único,

por estarem unidos pela semelhança de circunstâncias supra citadas que

permitam deduzir a sua continuidade.

Quanto a natureza jurídica do crime continuado, há duas correntes:

(a) A de que o crime continuado é uma ficção jurídica criada por lei apenas para

efeito de sanção penal”

LIMITES AO CONCURSO DE INFRACÇÕES 



(b) que é uma realidade, e nunca uma ficção.

No que se refere a “crimes da mesma espécie”, deve ser ressaltado que

também existem duas posições. Para a primeira, é necessário que os crimes

estejam previstos no mesmo tipo legal, sendo admitido ainda as diversas suas

modalidades (doloso, culposo, tentado e qualificado...).

Segundo o outro posicionamento, “são crimes da mesma espécie os que

protegem o mesmo bem jurídico, embora previstos em tipos diferentes.

Assim seriam delitos da mesma espécie o roubo e o furto, pois ambos protegem o
património

Por “condições de tempo”, podemos afirmar “ser necessária para a

configuração do requisito temporal 'uma certa continuidade no tempo', ou seja,

uma determinada 'periodicidade', que imponha 'um certo ritmo' entre as acções

sucessivas, sendo que não há possibilidade de delimitar um determinado espaço

de tempo como sendo requisito para configuração da continuidade delitiva,

LIMITES AO CONCURSO DE INFRACÇÕES 



podendo haver variação, com poucos intervalos de dias, ou meses.

“Condições de espaço”: existe divergência quanto à variação do espaço nos

crimes cometidos. Há quem entenda ser necessário que os crimes sejam

cometidos na mesma cidade; em cidades contíguas; dentro de uma mesma

região metropolitana, ou, até mesmo, dependendo do caso, entre cidades

distantes uma da outra.

Em outras palavras, deve haver uma razoabilidade na análise acerca das

condições de espaço, não sendo razoável entender, em regra, que crimes

cometidos em locais muito distantes um do outro possam ser considerados como

praticados em continuidade delitiva.

Quanto ao “modo de execução”, devem ser levados em consideração os

métodos utilizados para a prática dos crimes, de forma a possibilitar a

identificação de um padrão no modus operandi.

LIMITES AO CONCURSO DE INFRACÇÕES 



Dessa feita, a variação de comparsas,

segundo entendimento jurisprudencial,

impede o reconhecimento da continuidade

delitiva, pois o modus operandi dos crimes é

diferente, assim como ocorre com aquele que

em um crime age sozinho e no subsequente

em companhia de um comparsa.

LIMITES AO CONCURSO DE INFRACÇÕES 

http://www.google.co.ao/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkheSE_q_JAhXl6HIKHQ3jAZ4QjRwIBw&url=http://www.adventistas.com/category/noticias/page/6?print=print-search&bvm=bv.108194040,d.bGg&psig=AFQjCNFtDSxY_khDqQxv3YS5bB1qKlrB4g&ust=1448692409551688


A metodologia adoptada para elaboração desta pesquisa teve por base a 

fundamentação teórica através da seguinte bibliografia:

C.P. Angolano

Nelson HUNGRIA

Fernando Capez

Guilherme de Sousa Nucci,

Heleno Cláudio Fragoso

Júlio Fabbrini Mirabete

Palestrante: “Coronel” Ernesto Bento, Juiz militar da Região Luanda

Moderador: “Coronel” Gilberto Gouveia Nico, Juiz militar da Região Sul 

(Namibe).

Muito Obrigado

FIM
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