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A TRAMITAÇÃO DOS RECURSOS CÍVEIS EM 
SEGUNDA INSTÂNCIA: ALGUMAS NOTAS

 Paula da Conceição Machatine Honwana1

Juíza Desembargadora do Tribunal Superior de Recurso de Maputo

RESUMO
O presente artigo tem por objectivo a partilha de questões suscitadas na tra-
mitação dos recursos nos tribunais judiciais de província, funcionando em 
segunda instância, bem como nos tribunais superiores de recurso, no con-
tacto quotidiano com a matéria, enquanto Juíza Desembargadora, relaciona-
das com a sua regulamentação legal e as possíveis implicações na celeridade 
processual. Após abordagem do princípio do duplo grau de jurisdição no or-
denamento jurídico de Moçambique e da estrutura hierárquica dos tribunais 
judiciais, procede-se à análise das questões que se suscitam na tramitação 
dos recursos cíveis, nos tribunais judiciais de província, funcionando em se-
gunda instância e nos tribunais superiores de recurso, procurando demons-
trar a importância da adequação da legislação processual civil nacional em 
matéria de recursos à organização judiciária de Moçambique, bem como da 
adopção de soluções legais inerentes aos trâmites processuais dos recursos 
que propiciem uma rápida decisão do mérito dos mesmos, privilegiando-as 
relativamente às decisões de índole formal. 

Palavras-chave: Tramitação dos recursos, celeridade processual, despacho 
de admissão do recurso, momento de apresentação das alegações, adequa-
ção, ordenamento jurídico moçambicano. 

ABSTRACT

The aim of this article is to share the issues raised in the processing of appeals 
in the provincial judicial courts, adjudicating in second instance, as well as in 
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the higher courts of appeal, when dealing with the matter on a daily basis 
as a judge of the Higher Court of Appeal, questions that are related with its 
legal regulation and the possible implications for procedural celerity. After 
addressing the principle of the double degree of jurisdiction in the Mozam-
bican legal system and the hierarchical structure of the Mozambican judicial 
courts, the issues raised in the processing of appeals in the provincial judicial 
tribunals, adjudicating in second instance, as well as in the higher courts of 
appeal are analyzed, seeking to demonstrate the importance of the adequacy 
of the  national civil procedural legislation, in terms of appeals, to the judicial 
organization of  Mozambique, as well as the adoption of legal solutions inher-
ent to the procedural steps of appeals that provide  a rapid decision of the 
substance of the case, privileging them over formal decisions.

Keywords: processing of appeals, procedural celerity, appeal admission order, 
time of the submission of allegations, adequacy, Mozambican legal system.

1 Introdução

O direito de acesso à justiça e à tutela jurisdicional efectiva têm sido amplamente de-
batidos em diversos fóruns, tanto a nível interno como internacional.

Relativamente ao direito à tutela jurisdicional efectiva, que é encarado, sobretudo, 
como o direito de acesso aos tribunais, para protecção dos cidadãos que a eles re-
correm quando vêem esgotadas as vias de composição pacífica dos diferendos que os 
opõem, deverá ser igualmente visto como o direito de protecção dos cidadãos perante 
as decisões desses mesmos tribunais, que integram magistrados que não são imunes à 
falibilidade humana e que, como tal, podem cometer erros na prolação das decisões. 

A susceptibilidade de impugnação da decisão judicial garante ao cidadão inconforma-
do com a mesma a possibilidade de vê-la reapreciada por via de recurso, em regra, 
por um tribunal hierarquicamente superior àquele que prolatou a decisão considerada 
incorrecta ou injusta.

Não obstante podermos considerar que o direito ao recurso integra o direito à tutela 
jurisdicional efectiva, garantido pela Constituição da República (2004) ao atribuir aos 
tribunais a função de assegurar os direitos e liberdades dos cidadãos2, o seu exercício 
não pode significar a denegação de uma justiça célere e definitiva à contraparte ven-
cedora.

2 Artigo 211˚, nº 1 da Constituição da República de Moçambique (2004) alterada e republicada em 2018: Os tribunais têm 
como objectivo garantir e reforçar a legalidade como factor da estabilidade jurídica, garantir o respeito pelas leis, assegurar os 
direitos e liberdades dos cidadãos, assim como os interesses jurídicos dos diferentes órgãos com existência legal.
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Num país como Moçambique, caracterizado pela cultura enraizada dos litigantes de 
recorrer sempre que a lei o admita, mesmo que seja evidente que não lhes assiste 
razão, é importante que o sistema de recursos, em especial no que concerne à sua 
tramitação, esteja configurado de forma a garantir a rápida composição definitiva dos 
litígios, evitando que o recurso seja usado como instrumento para protelar a execução 
da decisão judicial, desvirtuando o verdadeiro sentido do direito do cidadão ao duplo 
grau de jurisdição. 

Por forma a alcançar esse desiderato, a legislação sobre a tramitação dos recursos, 
em especial a dos recursos cíveis, exerce um papel fundamental, quer na adopção de 
regras consentâneas com a organização judiciária em vigor em Moçambique, quer na 
adopção de procedimentos que já vigoram em outras jurisdições, mormente na juris-
dição laboral.

Neste domínio, não é indiferente a contribuição do aplicador do direito, que no dia 
a dia debate-se com dificuldades derivadas de omissões legais, na busca de soluções 
visando a celeridade na tramitação dos recursos.  

Contribuir para o debate sobre a matéria, abrindo espaço para o diálogo crítico entre 
os diversos intervenientes do sistema de administração da justiça, é o que nos propo-
mos fazer ao longo das Linhas que compõem o presente artigo.  

2 Duplo grau de jurisdição     

A decisão judicial comporta uma margem de erro, constituindo a probabilidade de 
ocorrência desse erro a justificação mais evidente do direito à impugnação (MENDON-
ÇA; ANTUNES, 2009, p. 22). A admissibilidade dos meios de impugnação funda-se na 
falibilidade humana e na possibilidade de erro dos juízes (FERREIRA, 2001, p. 62). no 
processo de tomada de decisão.

O recurso constitui um meio de impugnação de decisões judiciais, colocado à 
disposição da parte que com ela não se conforma, podendo definir-se como 
o pedido de reapreciação, reexame, reponderação de certa decisão judicial, 
apresentado à um órgão jursidicional superior. (MENDES, 1989, p. 8)

Os recursos são, portanto, os meios processuais destinados a obter uma nova apre-
ciação jurisdicional das decisões proferidas pelos tribunais de nivel hierárquico infe-
rior, por um tribunal hierarquicamente superior, sem embargo das situações em que 
o recurso é interposto para o tribunal do mesmo nível hierárquico, como sucede no 
recurso das decisões das secções do Tribunal Supremo (TS) para o Plenário do mesmo 
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Tribunal, consagrado na alínea a), do artigo 45 da Lei da Organização Judiciária, com a 
redacção dada pela Lei nº 24/2014, de 23 de Setembro3 e no artigo 763˚ do Código de 
Processo Civil (C.P.Civil). 

Ao possibilitar que as demandas sejam sujeitas, sucessivamente, salvo casos excep-
cionais, ao julgamento pleno de dois tribunais consagra-se, na ordem jurídica moçam-
bicana, o princípio do duplo grau de jurisdição, o qual consiste na possibilidade de as 
decisões dos tribunais poderem ser apreciadas, do ponto de vista da matéria de facto 
e da matéria de direito, por um tribunal superior.4

Trata-se de uma garantia concedida ao jurisdicionado, destinada a propiciar-lhe uma 
maior segurança, visto que a competência recursal é exercida, por excelência, por ór-
gãos colegiais, o que implica, em tese, uma melhor apreciação da matéria.

A estrutura colectiva dos tribunais superiores, aliada à concentração dos seus esfor-
ços em aspectos específicos da causa, coloca-os, tendencialmente, por comparação 
com o tribunal “a quo”, em melhores condições para declarar o direito do caso.5 

O reconhecimento do duplo grau de jurisdição manifesta-se na admissibilidade de tri-
bunais de recurso na ordem dos tribunais judiciais em Moçambique, pese embora o 
princípio não esteja consagrado, expressamente, na Constituição da República de Mo-
çambique (CRM).

Com efeito, como refere Tomás Timbane, 

Este princípio não está consagrado na Constituição da República de Moçambique (…), 
mas entende-se que está reconhecido no seu espírito, designadamente quando se 
admite a existência de tribunais de recurso na ordem dos tribunais.6

Ainda segundo o mesmo autor, a consagração constitucional dos tribunais de 1ª ins-
tância, como é o caso do nº 5 do artigo 223, bem como a previsão, no artigo 225 da 
Constituição da República de Moçambique de 2004 do Tribunal Supremo como sendo 
o mais alto órgão da hierarquia dos tribunais judiciais, reforçam a ideia da admissibili-
dade pela CRM do princípio do duplo grau de jurisdição podendo 

concluir-se que havendo uma hierarquia na ordem dos tribunais judiciais, implicita-
mente se admite que as decisões dos tribunais de 1ª instância possam ser impugnadas 
de acordo com a organização hierárquica que em determinado momento vigorar.7

3 “Ao Plenário do Tribunal Supremo, como tribunal de segunda instância compete: a) uniformizar a jurisprudência quando 
no domínio da mesma legislação e sobre a mesma questão de direito tenham sido proferidas decisões contraditórias nas 
várias instâncias do Tribunal Supremo (…)”.
4 FERREIRA, op. cit., p. 65. 
5 MENDONÇA; ANTUNES, op. cit., p. 22.
6 TIMBANE, 2010, p. 106.
7 Ibidem
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 Ademais, 

não se pode conceber um sistema processual em Moçambique em que seja, total-
mente, inadmissível recorrer das decisões proferidas em 1ª instância, não se excluin-
do, porém, a possibilidade de impor algumas limitações, como a que resulta da alça-
da (art. 678˚, nº1).8

Acresce que a previsão, no nº 3, do artigo 222 da CRM de 2018, de um escalão de 
tribunais entre os tribunais judiciais de província e o Tribunal Supremo, é mais um as-
pecto que aponta no sentido do acolhimento pela CRM, do princípio do duplo grau de 
jurisdição, ainda que não expressamente. 

Aliás, pode entender-se que a organização hierárquica dos tribunais judiciais na ordem 
jurídica de Moçambique está intimamente ligada à questão do duplo grau de juris-
dição. Neste sentido, ao abordar a questão da competência em razão da hierarquia, 
Carlos Mondlane defende que 

a razão de ser da hierarquia dos tribunais é justamente para propósito de organi-
zação do aparelho judicial e de recurso das suas decisões, sendo no domínio dos 
recursos onde mais se destaca a questão da divisão hierárquica dos tribunais. (MON-
DLANE, 2020, p. 207 e 208).

Por forma a garantir a efectivação do direito ao recurso, o ordenamento jurídico mo-
çambicano prevê a existência de tribunais judiciais de níveis hierárquicos diferentes 
que, de acordo com o estabelecido no artigo 29, nº 1, da Lei nº 24/2007, de 20 de 
Agosto - Lei da Organização Judiciária estruturam-se do seguinte modo:

a) Tribunal Supremo;
b) Tribunais Superiores de Recurso;
c) Tribunais Judiciais de Província;
d) Tribunais Judiciais de Distrito.

A concretização do princípio do duplo grau de jurisdição, atento ao nível hierárquico 
dos tribunais judiciais existentes em Moçambique, opera-se do seguinte modo: Das 
decisões proferidas pelo tribunal judicial de distrito pode recorrer-se, sobre matéria de 
facto e de direito para o tribunal judicial de província, funcionando este, neste caso, 
em segunda instância9. 

Por seu turno, da decisão tomada pelo tribunal judicial de província, proferida em se-
gunda instância, esgota-se a possibilidade de apreciação da matéria de facto, apenas 
sendo possível recorrer-se dela para o Tribunal Supremo, em matéria de direito.10 

8 Ibidem
9 SACRAMENTO; CHUZUAIO, 2014, p. 211
10 Ibidem, p. 212.
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Atente-se que, nos casos acima referidos, em que o tribunal judicial de província deci-
de em segunda instância, cabe recurso para o Tribunal Supremo e não para o Tribunal 
Superior de Recurso (TSR). É o denominado recurso per saltum, previsto no artigo 725˚ 
do C.P.Civil, em virtude de ser interposto directamente do tribunal judicial de província 
para o Tribunal Supremo, sem passar pela apelação11 ou agravo para o TSR, ou seja, 
salta-se o TSR.

Situação diversa ocorre quando o tribunal judicial de província decide em primeira ins-
tância. Nestes casos, quando a acção tiver sido instaurada no tribunal judicial de pro-
víncia, das suas decisões cabe recurso, sobre matéria de facto e de direito para o TSR.

E, do acórdão tirado pelo TSR, cabe recurso, apenas sobre matéria de direito, para o 
Tribunal Supremo (secções), esgotando-se a nível do TSR o conhecimento da matéria 
de facto.12 Neste caso, o TSR funcionou em segunda instância, relativamente ao recur-
so interposto da decisão proferida pelo tribunal judicial de província.

Existem, ainda, as situações em que o TSR profere decisões em primeira instância. É 
o que sucede, por exemplo, quando o TSR conhece e decide das acções por perdas e 
danos instauradas contra juízes profissionais dos tribunais judiciais de província e ma-
gistrados do Ministério Público junto dos mesmos tribunais, conforme o preceituado 
na alínea c), do artigo 63 da Lei nº 24/2007, de 20 de Agosto. 

Nestes casos, do acórdão proferido pelos TSR, funcionando em primeira instância, 
cabe recurso sobre matéria de facto e de direito para as secções do Tribunal Supremo 
e da decisão tirada a este nível jurisdicional ja não é possível reapreciação, seja sobre 
matéria de facto ou de direito.

Existem, ainda, situações em que o Tribunal Supremo decide em primeira instância. É 
o que sucede quando este órgão jurisdicional conhece e decide das acções por perdas 
e danos instauradas contra juízes dos tribunais superiores de recurso e magistrados do 
Ministério Público junto dos mesmos tribunais, conforme o preceituado na alínea d), 
do artigo 51 da Lei nº 24/2007, de 20 de Agosto. 

Nestes casos, do acórdão proferido por uma secção do Tribunal Supremo, funcionando 
em primeira instância, cabe recurso sobre matéria de facto e de direito para o Plenário, 
esgotando--se aí a possibilidade de reapreciação. 

No que concerne aos graus de recurso, e nos termos do preceituado pelo artigo 19, nºs 
113 e 214, da Lei nº 24/2007, de 20 de Agosto, são admissíveis, no ordenamento jurídico 
11 FERREIRA, op. cit., p. 224.
12 SACRAMENTO; CHUZUAIO, op. cit., p. 212.
13 “Das decisões proferidas pelos tribunais em primeira instância, sobre matéria de facto, há apenas um grau de recurso, 
excepto nos casos especialmente previstos na lei.”
14 “Sobre matéria de direito há apenas dois graus de recurso nos termos da lei.”
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de Moçambique, um grau de recurso em matéria de facto e dois graus de recurso em 
matéria de direito. 

Significa que, exceptuados os casos especialmente previstos na lei15, sobre matéria de 
facto apenas pode recorrer-se uma vez, das decisões do Tribunal Judicial de Distrito, 
proferidas em 1ª instância, para o Tribunal Judicial de Província e das decisões do Tri-
bunal Judicial de Província para o Tribunal Superior de Recurso. 

Relativamente à matéria de direito, pode recorrer-se duas vezes, isto é, das decisões 
proferidas em primeira instância, pelo Tribunal Judicial de Distrito pode recorrer-se 
para o Tribunal Judicial de Província e deste para o Tribunal Supremo. Por seu turno, 
das decisões do Tribunal Judicial de Província, proferidas em primeira instância, pode 
recorrer-se, em matéria de direito, para o Tribunal Superior de Recurso e deste para o 
Tribunal Supremo. 

3 A tramitação dos recursos nos tribunais judiciais de província, em se-
gunda instância

O recurso interpõe-se perante o tribunal que proferiu a decisão recorrida, por meio 
de requerimento, no qual o recorrente manifesta a vontade de recorrer, especifica a 
decisão impugnada e indica a espécie de recurso interposto.16

É ao tribunal recorrido, designado tribunal a quo, que cabe, em primeira linha, verificar 
o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, não sen-
do, todavia, a sua decisão sobre a admissibilidade do recurso, a fixação da respectiva 
espécie e efeito, vinculativa para o tribunal superior, o tribunal ad quem.17

Como foi acima referido, quando o tribunal judicial de província decide em segunda 
instância, das suas decisões cabe recurso directo para o Tribunal Supremo, o denomi-
nado recurso per saltum.

E, dependendo do respectivo fundamento, o recurso para o Tribunal Supremo será de 
revista ou de agravo, cabendo ao juiz a quo proferir o despacho de admissão (ou de 
indeferimento) do recurso, nos termos do preceituado no artigo 687˚ do C.P.Civil.

No caso particular do recurso de agravo, o designado agravo na 2ª instância, a sua tra-
mitação é regulada nos artigos 754˚ a 762˚ do C.P.Civil, abarcando tanto os recursos in-
15 Nos termos do artigo 46 da Lei nº 24/2007, de 20 de Agosto, quando o Tribunal Supremo julga em 1ª instância, em 
Plenário, não há recurso em matéria de facto, porquanto nestes casos o Tribunal Supremo julga em instância única.
16 Artigo 687°, nº 1 do C.P.Civil.
17 Artigo 687°, nº 4 do C.P.Civil.
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terpostos das decisões proferidas pelo TSR (alínea b), do artigo 754˚ do C.P.Civil) como 
das decisões proferidas pelo tribunal judicial de província, funcionando em segunda 
instância (alínea a), do artigo 754˚ do C.P.Civil).

A regulamentação da tramitação do recurso de agravo na 2ª instância, interposto das 
decisões proferidas pelos TSRs, resultou da entrada em funcionamento destes tribu-
nais, tendo sido objecto da revisão do C.P.Civil, operada pelo Decreto Lei nº 1/2009, 
de 24 de Abril. 

Efectivamente, uma das razões que ditou a aludida alteração do C.P.Civil foi a intro-
dução, pela Constituição da República18 e pela Lei da Organização Judiciária19, de uma 
instância intermédia entre o tribunal judicial de província e o Tribunal Supremo - o 
Tribunal Superior de Recurso. Impunha-se, pois, a compatibilização das regras proces-
suais à nova organização judiciária. 

A par da reintrodução do recurso de revista, na sequência da criação dos TSR, foi am-
pliado o recurso de agravo na 2ª instância, interposto das decisões dos TSR para o TS 
(Tribunal Supremo), cfr. alínea b), do artigo 754˚ do C.P.Civil). Foi, igualmente, previsto 
o recurso de agravo na 2ª instância das decisões proferidas pelos tribunais judiciais de 
província, em recurso das decisões dos tribunais judiciais de distrito, ou seja, a impug-
nação das decisões dos tribunais judiciais de província proferidas em segunda instância 
(cfr. alínea a), do artigo 754˚ do C.P.C). 

Sucede que, na parte relativa ao momento de subida dos recursos de agravo na 2ª ins-
tância (artigo 756˚ do C.P.Civil), verificou-se uma omissão da lei quanto ao momento de 
subida dos recursos que tenham por objecto a decisão proferida pelo tribunal judicial 
de província, funcionando em segunda instância, lacuna que redunda em desadequação 
da regulamentação da tramitação dos recursos à estrutura hierárquica dos tribunais ju-
diciais de Moçambique, tal como definida pela respectiva Lei da Organização Judiciária.
  
Com efeito, o artigo 756˚ do C.P.Civil apenas prevê o momento de subida dos agra-
vos interpostos dos acórdãos do TSR que conheçam ou se abstenham de conhecer do 
objecto do recurso interposto, sendo omisso relativamente às decisões dos tribunais 
judiciais de província proferidas em segunda instância que, por serem tomadas por um 
colectivo de juízes também se designam acórdãos, à semelhança do que ocorre com 
as decisões dos TSRs.

18 Artigo 223˚, nº 3 da Constituição da República de 2004: A competência, organização e funcionamento dos tribunais 
referidos nos números anteriores são estabelecidos por lei, que pode prever a existência de um escalão de tribunais entre os 
tribunais provinciais e o Tribunal Supremo.
19 Artigo 29, nº 1 da Lei nº 24/2007, de 20 de Agosto.
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Esta situação pode dar origem a que, no momento de exarar o despacho de recebi-
mento do recurso o juiz a quo se depare com algumas dificuldades, gerando alguma 
demora na prolação de um despacho que se pretende simples  e célere, ou poderá, 
ainda, o juiz a quo omitir a referência ao momento ou ao modo de subida do recurso, 
como por vezes sucede, com as implicações que tal pode ter em termos de celerida-
de na tramitação dos recursos e na tomada da decisão, visto que o tribunal superior 
terá que protelar a decisão sobre o mérito do recurso para decidir sobre questões 
prévias.   

Se é verdade que sempre se poderá recorrer à aplicação analógica do artigo 756˚ do 
C.P.Civil aos agravos interpostos das decisões do tribunal judicial de província, proferi-
das em segunda instância, entendemos que este exercício não deixa de ter implicações 
na celeridade da tramitação dos recursos, porquanto, o eventual erro na fixação do 
momento ou do modo de subida do recurso, deverá ser objecto de correcção pelo 
tribunal superior, com as delongas que poderão advir das necessárias notificações às 
partes processuais relativamente às decisões de índole formal que vierem a ser toma-
das pelo tribunal ad quem.

A nosso ver, a questão assume contornos preocupantes quando, por exemplo, de-
terminou-se, erradamente, a subida diferida, quando a mesma deveria ter sido ime-
diata, ou fixou-se a subida em separado, quando devesse subir nos próprios autos, 
considerando as delongas advientes das diligências necessárias para a supressão 
dessa irregularidade, no concernente ao momento ou ao modo de subida do recur-
so20. 

Repare-se que a questão do momento da subida do recurso de agravo não é despicien-
da, sobretudo quando se trata de agravos de decisões que põem termo ao processo, 
relativamente aos quais a subida imediata justifica-se precisamente pelo carácter final 
da decisão, aliado à necessidade de garantir que a impugnação tenha utilidade para o 
recorrente. 

A referida omissão legal do momento de subida dos agravos interpostos das decisões 
do tribunal judicial de província, proferidas em segunda instância, poderá estar rela-
cionada com o facto de a redacção do artigo 756˚ do C.P.Civil, resultante da revisão 
operada pelo Decreto- Lei nº1/2009, de 24 de Abril, ter-se inspirado na redacção do 
artigo 756˚ do C.P.Civil, aprovado pelo Decreto Lei nº 47 690, de 11 de Maio de 1967 
e tornado extensivo ao Ultramar pela Portaria nº 23090, de 26 de Dezembro de 1967, 
em vigor em Moçambique anteriormente à aludida revisão, concebido para a organiza-
ção judiciária existente antes da independência nacional, que previa a subida imediata 
20 O artigo 751˚, nº1, do C.P.Civil sob a epígrafe “Questões prévias”, estabelece que “Se o recurso tiver subido em separado, 
quando devesse subir nos próprios autos, requisitam-se estes, juntando-se-lhes em seguida o processo em que o agravo tenha 
subido”. O citado dispositivo legal é aplicável ao agravo na 2ª instância, ex vi do artigo 762˚, nº1 da mesma lei.
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do agravo interposto do Acórdão da Relação e do agravo interposto da sentença do 
tribunal de comarca sobre o recurso vindo dos tribunais municipais.21

Impunha-se, por isso, que aquando da revisão do C.P.Civil operada em 2009, tivessem 
sido estabelecidas regras sobre o momento de subida dos agravos interpostos das de-
cisões proferidas pelos tribunais judiciais de província, previstas na alínea a) do artigo 
754˚ do C.P.Civil que, no nosso caso designam-se acórdãos (e não sentenças), visto se-
rem proferidas por um colectivo de juízes que julgam no tribunal judicial de província, 
em 2ª instância.

A outra situação na qual nos deparamos com lacunas de regulamentação relaciona-
das com a hierarquia dos tribunais judiciais, tal como definida na Lei da Organização 
Judiciária, diz respeito aos acórdãos interlocutórios (acórdãos que não põem termo 
ao processo), emanados dos tribunais judiciais de província, funcionando em segunda 
instância. 

Aqui, mais uma vez, deparamo-nos com ausência de previsão legal no que diz respeito 
ao momento de subida dos recursos que tenham por objecto as decisões interlocutó-
rias proferidas pelo tribunal judicial de província, em segunda instância. Referimo-nos 
aos acórdãos interlocutórios proferidos em processos pendentes nas secções de recur-
so dos tribunais judiciais de província, não se percebendo se se tratou de uma omissão 
deliberada do legislador, que poderá significar o prenúncio da opção pela limitação da 
admissibilidade dos recursos das decisões interlocutórias na ordem jurídica de Mo-
çambique, pelo menos neste nível de jurisdição. 

Refira-se que, no caso português, na vigência do C.P.Civil de 1939, com a redacção do 
Decreto Lei nº 47690, de 11 de Maio de 1967, tornado extensivo ao Ultramar pela 
Portaria nº 23090, de 26 de Dezembro de 1967, o agravo na 2ª instância estava, igual-
mente, previsto para as sentenças do tribunal de comarca, funcionando em relação ao 
juízo municipal como segunda instância.

Esta nomenclatura de tribunais, bem como as respectivas regras de competência não 
encontra paralelo na actual ordem jurídica moçambicana, sobretudo no que diz res-
peito à competência dos tribunais, daí a necessidade de se estabelecerem regras de 
tramitação de recursos consentâneas com a organização judiciária de Moçambique. 

21 O artigo 756˚, nº1 do C.P.Civil, com a redacção do Decreto Lei nº 47 690, de 11 de Maio de 1967, previa o seguinte: 
Sobem imediatamente nos autos vindos da 1ª instância o agravo a que se refere a alínea a) do artigo 754˚ e o agravo in-
terposto de acórdão da Relação, que conheça do objecto do agravo ou se abstenha de conhecer do objecto do agravo ou 
da apelação. Por seu turno, a alínea a), do artigo 754˚ do citado C.P.Civil estabelecia que Cabe agravo para o Supremo da 
sentença do tribunal de comarca, a que se refere a excepção estabelecida no artigo 800, ou seja, das sentenças dos tribunais 
de comarca, sobre os recursos vindos dos tribunais municipais.
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Ademais, no caso português, o recurso de agravo na 2ª instância, da sentença profe-
rida pelo tribunal de comarca, sobre recurso interposto duma decisão dum tribunal 
municipal, obedecia a determinados condicionalismos, v.g, a violação das regras da 
competência internacional em razão da matéria ou hierarquia22, o que não é o caso de 
Moçambique, porquanto o recurso de agravo na 2ª instância, das decisões dos tribu-
nais judiciais de província, em recurso das decisões dos tribunais judicias de distrito, 
está condicionado a fundamento diverso: o tratar-se de matéria de direito.Trata-se, 
pois, de realidades diferentes que, a nosso ver, merecem tratamento diferente no que 
diz respeito à tramitação dos recursos.

A questão da necessidade de adequação do sistema de recursos ao modelo de orga-
nização judiciária adoptado em Moçambique foi aflorada pelo Tribunal Supremo, em 
acórdão proferido no processo nº 37/97, a propósito da inadmissibilidade de recurso de 
revista do acórdão das secções do Tribunal Supremo, para o Plenário do mesmo tribunal

No supracitado aresto, o Tribunal Supremo referiu que 

Na verdade, o sistema de recurso, deste modo, regulado no Código do Processo Civil 
estava concebido e, como tal, em perfeita consonância com o tipo de organização 
judiciária, que vigorava em Moçambique, antes da independência nacional, de acor-
do com a qual, a jurisdição comum estava estruturada da seguinte forma: Supremo 
Tribunal de Justiça, Tribunal da Relação, Tribunal de Comarca e Julgado Municipal.  
(Tribunal Supremo, 2010, p. 260)

A nosso ver, esta decisão do Tribunal Supremo é ilustrativa da necessidade de o siste-
ma de recurso ser concebido em consonância com a organização judiciária do ordena-
mento jurídico em causa.

No que diz respeito ao ordenamento jurídico moçambicano e relativamente aos acór-
dãos interlocutórios dos TSRs, o respectivo modo de subida está regulado no artigo 
757˚ do C.P.Civil, que estabelece que aqueles "só sobem quando subir o recurso in-
tersposto do acórdão que puser termo ao processo", não sucedendo o mesmo relati-
vamente aos acórdãos interlocutórios proferidos pelos tribunais judiciais de província, 
funcionando em segunda instância, embora, quanto a estes, sempre se poderá recor-
rer à aplicação, por analogia, do estabelecido no artigo 757˚ do C.P.Civil para as deci-
sões interlocutórias dos TSRs.

Refira-se que, no âmbito do exercício das suas competências em segunda instância, 
os tribunais judiciais de província proferem decisões interlocutórias, que têm por 
objecto questões processuais, passíveis de recurso de agravo. É o que sucede, por 
22 CARLOS, 1969, p. 214.
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exemplo, quando, estamos perante um acórdão de uma secção de recurso de um 
tribunal judicial de província que tenha decidido revogar a decisão proferida por um 
tribunal judicial de distrito, que havia indeferido liminarmente uma petição de em-
bargos de executado, por extemporaneidade, substituindo-a por outra que determi-
na o recebimento dos embargos e ordena o prosseguimento dos ulteriores termos 
processuais.

Trata-se de uma decisão do tribunal judicial de província que não põe termo ao proces-
so, mas cujo regime de subida não está previsto no artigo 757˚ do C.P.Civil, que regula 
o modo de subida dos recursos das decisões interlocutórias, não obstante tratar-se de 
uma decisão passível de recurso de agravo na 2ª instância, nos termos do preceituado 
no artigo 754˚, alínea a) do C.P.Civil.  

À semelhança do que ocorre quanto aos agravos que sobem imediatamente, referidos 
no artigo 756˚ do C.P.Civil acima citado, o artigo 757˚ do citado diploma legal não con-
tém previsão para os recursos interpostos dos acórdãos interlocutórios proferidos pe-
los tribunais judiciais de província, em segunda instância, obrigando o aplicador da lei 
a recorrer à analogia para a integração desta lacuna da lei. 

É nosso entendimento que, seria de todo útil o legislador estabelecer um regime 
próprio, aplicável aos tribunais judiciais de província funcionando em segunda 
instância, que são de nível hierárquico diferente dos TSRs, por forma a evitar dúvidas 
e hesitações por parte do aplicador da lei, incluindo por parte dos litigantes que, não 
raras vezes, se confundem, não sabendo se das decisões dos tribunais judiciais de pro-
víncia, proferidas em segunda instância, devem interpor  recurso para o TSR ou para o 
Tribunal Supremo. 

As apontadas omissões de referência ao momento de subida do recurso, aparente-
mente típicas da tramitação dos recursos, e daí o carácter provisório do despacho de 
admissão do recurso, parecem-nos mais prováveis de ocorrer quando existam lacunas 
de regulamentação.

Impõe-se, por isso, que numa futura alteração à lei processual civil seja dedicada es-
pecial atenção à necessidade de adequação das regras de tramitação dos recursos à 
organização judiciária de Moçambique, bem como aos graus de recurso existentes no 
nosso ordenamento jurídico.
 
É fundamental que o regime de recursos seja concebido em consonância com a 
organização judiciária em vigor em Moçambique, que está estruturada da forma acima 
descrita, e que tenha sempre em conta as alterações que nela ocorram.
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4 A tramitação dos recursos nos tribunais superiores de recurso

A regulação da tramitação processual dos recursos nos tribunais superiores de recurso 
resulta, em grande medida, da introdução desta categoria de tribunais na organização 
judiciária de Moçambique, operada pela Lei nº 24/2007, de 20 de Agosto. 

Pela sua natureza, o recurso ordinário, de per se, compromete a celeridade processual, 
visto que protela a prolacção da decisão definitiva. Por essa razão, é importante que a 
regulamentação da tramitação dos recursos reduza o potencial de morosidade ineren-
te à impugnação das decisões judiciais. Como referem LUÍS CORREIA DE MENDONÇA 
e HENRIQUE ANTUNES23, "a configuração concreta do sistema de impugnação das de-
cisões judiciais deve reflectir essa preocupação de obtenção de uma decisão definitiva 
sem dilacções indevidas ou desproporcionadas."

A solução legal adoptada num determinado ordenamento jurídico, no que concerne 
aos trâmites processuais do recurso, em especial ao regime de apresentação das ale-
gações, poderá influenciar a celeridade da tramitação do mesmo. Referimo-nos, em 
concreto, ao momento da apresentação das alegações de recurso, no ordenamento ju-
rídico de Moçambique, em particular no foro cível, à luz do C.P.Civil, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei nº 01/2005, de 27 de Dezembro.

No modelo actualmente em vigor no ordenamento jurídico moçambicano, na jurisdi-
ção cível, as alegações de recurso são apresentadas após o despacho de admissão do 
recurso (cfr. artigo 689˚, nº 1 do C.P.Civil), o que pode suscitar dificuldades na fixação 
da espécie de recurso, em particular quando se trate de recurso de revista que, como 
se sabe, é delimitado pelo objecto e pelos respectivos fundamentos.

Na verdade, para além de ter por objecto o acórdão do TSR que tenha decidido sobre 
o mérito da causa, ou seja o objecto da apelação, o recurso de revista tem como fun-
damento a violação da lei substantiva, significando que esta espécie de recurso delimi-
ta-se, quer pelo seu objecto, quer pelo seu fundamento.

De acordo com o disposto no artigo 721˚ do C.P.Civil 

o fundamento específico do recurso de revista é a violação da lei substantiva, 
que pode consistir tanto no erro de interpretação ou de aplicação, como no 
erro de determinação da norma aplicável; acessoriamente, pode alegar-se, 
porém, alguma das nulidades previstas nos artigos 668˚ e 716˚.  

23 MENDONÇA; ANTUNES, op. cit., p. 23.
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Acresce que, nos termos do preceituado no nº 3, do artigo 722˚ do C.P.Civil, “se o recor-
rente pretender impugnar a decisão apenas com fundamento nas nulidades dos artigos 
668˚ e 716˚, deve interpor agravo”.

Sucede que, na jurisdição cível, ao proferir o despacho de admissão do recurso, o juiz 
a quo apenas está em condições de verificar o teor do acórdão impugnado, não dis-
pondo ainda de elementos relativos aos fundamentos do recurso, por forma a fixar a 
respectiva espécie. Ou seja, aquando da apreciação do requerimento do recurso, o juiz 
a quo, a quem incumbe a tramitação da fase preparatória do recurso, apenas dispõe de 
elementos que lhe permitem verificar o objecto do recurso, não sucedendo o mesmo 
em relação aos respectivos fundamentos, por forma a aferir se se trata de recurso de 
revista ou de recurso de agravo na 2ª instância, uma vez que as alegações de recurso, 
que são a peça onde o recorrente invoca os fundamentos nos quais se baseia a impug-
nação da decisão recorrida, são apresentadas após o deferimento do requerimento 
de interposição do recurso (cfr. artigo 698˚, nº 1 do C.P.Civil), sendo, posteriormente, 
o processo remetido ao tribunal superior, nos termos do que dispõe o artigo 699˚ do 
C.P.Civil.

O acima referido pode levar a situações de erro na fixação da espécie de recurso, so-
bretudo quando o recorrente se limita a recorrer, sem dizer se interpõe revista ou agra-
vo, ou quando a espécie competente é diversa da apontada pelo recorrente, situação 
que ocorre com frequência nos nossos tribunais.  

Sempre se dirá que o despacho de admissão do recurso proferido pelo juiz a quo não 
vincula o tribunal ad quem (arigo 687°, nº 4 do C.P.Civil), que poderá modificá-lo, nos 
termos do que dispõe o artigo 702˚ do mesmo diploma legal. 

No que diz respeito ao erro sobre a espécie de recurso, entende o Professor Alberto 
dos Reis24 que, se tendo recebido o recurso como de revista e, posteriormente, nas 
alegações apresentadas pelo recorrente for indicado como fundamento do recurso a 
violação da lei do processo, o relator deve mandar seguir os termos do recurso compe-
tente, que no caso é o agravo na 2ª instância.  

O insigne doutrinário sustenta a sua posição com base no disposto no artigo 688˚ do 
C.P.Civil25, correspondente ao nº 3, do artigo 687˚ do C.P.Civil vigente em Moçambique.

A nosso ver, e salvo o devido respeito por opinião contrária, não nos parece que a 
solução acima apontada, desenhada para o Código de Processo Civil então vigente 
em Portugal, encontre amparo no C.P.Civil em vigor em Moçambique, visto que, face 
à admissão, pelo relator, do recurso do acórdão do TSR interposto para o TS, como de 
revista, quando posteriormente se verifique, pelas alegações do recorrente, que se 

24 REIS, 2012, v. 6, p. 8.
25 REIS, loc. cit.
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trata de agravo na 2ª instância, a decisão quanto à espécie do recurso só poderá ser 
alterada pelo tribunal ad quem, no caso o TS, ao abrigo do disposto no artigo 702˚ do 
C.P.Civil, com as eventuais delongas advientes das necessárias notificações às partes, 
da decisão atinente à alteração da espécie do recurso, efectuada pelo tribunal hierar-
quicamente superior.

Refira-se que, no que diz respeito à expedição do recurso, após o oferecimento das 
alegações e a contagem e pagamento das custas, o processo é entregue ou expedido 
para o tribunal superior (cfr. artigo 699˚ do C.P.Civil), não podendo, em princípio, o juiz 
a quo alterar a espécie por si atribuída ao recurso.

Em face do exposto, acreditamos que a consagração, na jurisdição cível, de um regi-
me legal de apresentação simultânea das alegações de recurso com o respectivo re-
querimento, à semelhança do que ocorre na jurisdição laboral, poderá trazer ganhos 
em termos de celeridade e economia processuais, reduzindo as situações de erro na 
fixação da espécie de recurso que, como foi referido, implicam alteração da espécie 
pelo tribunal ad quem, em sede de questões prévias, proferindo decisões de forma e 
protelando as decisões sobre o fundo da causa.

Como refere Abrantes Geraldes26, "os tribunais devem privilegiar a decisão de mérito 
sobre decisões de pendor formal que protelem a decisão final do litígio (...), afirmação 
válida no âmbito do processo civil e que mais se impõe na jurisdição laboral."

É nosso entendimento que a apresentação das alegações de recurso em simultâneo 
com o respectivo requerimento podem potenciar a redução das situações de erro na 
fixação da espécie de recurso, uma vez que aquando da proferição do despacho de 
admissão do recurso o juiz a quo já terá à sua disposição os elementos relativos ao seu 
fundamento, propiciando, desse modo, o alargamento do leque de situações em que 
o tribunal ad quem, mormente o  Tribunal Supremo, estaria em condições de proferir, 
de imediato, decisões sobre o mérito dos recursos, com os ganhos daí advientes em 
termos de celeridade processual e de qualidade das decisões, privilegiando-se a justiça 
material, em detrimento da justiça formal.  

Aos litigantes, aos tribunais recorridos e à comunidade jurídica em geral mais do que 
decisões de forma, interessam, para a almejada realização da justiça, as decisões sobre 
o mérito do recurso. 

Para alguém que já espera por uma decisão definitiva, desde a instauração da acção 
no tribunal da 1ª instância, nada mais frustrante do que ser notificado de uma deci-
são de pendor formal, contendo termos que, amiúde, por razões óbvias, são de difícil 
compreensão para as partes processuais.
26 GERALDES. 2020, p. 639
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Considerando o tempo médio de duração dos processos judiciais até à decisão defi-
nitiva, ao fim de anos de espera, o que a parte pretende saber é se lhe assiste ou não 
razão, pouco lhe importando a designação do recurso interposto, se se trata de agravo 
ou de revista, sobretudo quando o recurso tiver sido interposto como manobra dilató-
ria, com o intuito de protelar a execução da decisão27.

Na nossa óptica, não se trata de uma mera questão de erro na espécie de recurso, 
passível de ser corrigido pelo tribunal superior, mas daquilo que tal erro representa 
em termos de demora processual até à tomada da decisão definitiva sobre a matéria 
controvertida e de efeito útil da mesma para a parte que se considera lesada.

Reiteramos, por isso, o nosso entendimento de acordo com o qual a apresentação 
simultânea das alegações com o respectivo requerimento de recurso favorece a celeri-
dade processual, solução que, a nosso ver, merece ser objecto de reflexão, em sede de 
futura reforma dos recursos cíveis no ordenamento jurídico moçambicano. 

Embora exista entendimento diverso, no sentido de que a apresentação das alegações 
em simultâneo com o requerimento do recurso não traz ganhos substanciais em ter-
mos de celeridade processual, comportando o risco de inutilização das alegações e das 
contra-alegações nos casos em que o recurso venha a ser rejeitado (v.g por inadmis-
sibilidade ou por extemporaneidade), a experiência da jurisdição laboral, na qual as 
alegações de recurso são apresentadas com o respectivo requerimento, conhecendo o 
juiz a quo os fundamentos do recurso aquando da prolação do respectivo despacho de 
admissão (cfr. nº 1, do artigo  77˚ do Código de Processo do Trabalho – C.P.T.), parece 
apontar para o entendimento que temos vindo a defender ao longo do presente artigo, 
superando as desvantagens que lhe possam ser apontadas. 

Como refere Abrantes Geraldes28, "o facto de a interposição do recurso ser acompa-
nhada pela respectiva motivação constitui um desincentivo a interposição de recursos 
com intuitos meramente dilatórios."

Situação que ocorre nos tribunais moçambicanos, onde frequentemente são interpos-
tos recursos com o intuito de protelar a decisão definitiva dos litígios.

Como foi anteriormente referido, no foro laboral, as alegações são apresentadas com o 
respectivo requerimento, "regime que se justifica por razões de celeridade e economia 
processuais."29

27 A nosso ver, nem o facto de os recursos para o Tribunal Supremo terem, em regra, efeito devolutivo, minimiza a demora 
processual, porquanto, o desencadeamento da acção executiva e a respectiva tramitação também têm as suas delongas.
28 GERALDES, op. cit., p. 176.
29 FERREIRA, 2001, p. 169.
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De acordo com o preceituado no nº 1, do artigo 77.° do C.P.T, "o requerimento de in-
terposição do recurso deverá conter a alegação do recorrente, além da identificação 
da decisão recorrida, especificando, se for caso disso, a parte dela a que o recurso se 
refere."

Se, mesmo na jurisdição laboral onde as alegações de recurso são apresentadas em 
simultâneo com o respectivo requerimento, nem sempre se revela tarefa fácil para o 
relator fixar a espécie do recurso, dada a falta de clareza dos fundamentos apresenta-
dos pelas partes, que por vezes ocorre, maiores dificuldades terá o juiz na jurisdição 
cível onde, por regra, as alegações são apresentadas após o despacho de recebimento 
do recurso.

Não vemos, portanto, razões para a não adopção no foro cível de um regime seme-
lhante ao do foro laboral, atento às apontadas vantagens da apresentação simultânea 
das alegações e do requerimento do recurso, em termos de celeridade, eficiência e 
economia processuais. 

Na eventualidade de adopção, na jurisdição cível, do regime de apresentação das ale-
gações de recurso juntamente com o respectivo requerimento, haveria, necessaria-
mente, que proceder à alteração dos prazos de interposição do recurso, por forma a 
ajustá-los à nova realidade, visto que, ao invés de dois momentos (o de sumbissão do 
requerimento de recurso e o de apresentação das alegações), passaríamos a ter um 
único momento para a apresentação das duas peças processuais.  

5 Conclusão

As reflexões partilhadas no presente artigo constituem uma pequena ilustração de al-
gumas questões que se suscitam na tramitação dos recursos cíveis no ordenamento 
jurídico moçambicano.

É notória, em alguns dispositivos do Código de Processo Civil, a ausência de previsão 
de aspectos relativos aos recursos interpostos das decisões dos tribunais judicias de 
província, funcionando em segunda instância, para o Tribunal Supremo, parecendo ter 
sido dada prevalência aos recursos interpostos das decisões dos tribunais superiores de 
recurso para a mais alta instância da hierarquia dos tribunais judiciais de Moçambique. 

Relativamente aos recursos interpostos das decisões dos tribunais superiores de recur-
so para o Tribunal Supremo, impõe-se a adopção de soluções legais relativas à sua tra-
mitação que favoreçam a celeridade processual, tais como a apresentação simultânea 
das alegações de recurso e do respectivo requerimento de interposição. 
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