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TRIBUNAL SUPREMO 

 

 

 

Processo n.º 100/2017 

Anulação de Sentença 

Requerente: Procuradora Geral da República 

Requerido: Tribunal Judicial do Distrito Municipal de KaMpfumo 

Relator: João António da A. B. Beirão. 

  

Sumário: 

1- A jurisdição criminal é materialmente incompetente para conhecer das 

questões de natureza civil, conforme dispõem os artigos 138º e 144º do 

Código de Processo Penal. (C.P.P).  

2- A incompetência em razão da matéria determina a nulidade da decisão e do 

processo, na parte a que lhe disser respeito.       

 

 
 

Acórdão 
 
 

Acordam, em conferência, os Juízes da Secção Criminal do Tribunal 
Supremo:  

 
Ao abrigo do disposto no artigo 16º, nº 3 da Lei nº 04/2017, de 18 de 

Janeiro, a Digníssima Procuradora-Geral da República, no exercício das 

suas competências, requereu a anulação da sentença proferida pela 1ª 

Secção do Tribunal Judicial do Distrito Municipal KaMpfumu em 03 de 

Agosto de 2009, nos autos de processo de sumário crime registados sob o 

n.º 707/2005, que ali correram os respectivos termos.  
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A sentença que ora se contesta transitou em julgado por não ter sido 

tempestivamente impugnada, vindo a ser posta em crise pela Digníssima 

Procuradora-Geral da República, por meio de mecanismo extraordinário de 

suspensão e anulação de sentença manifestamente injusta e ilegal, 

conforme requerimento de fls. 10 dos autos.  

Ao abrigo do que dispõe a alínea d), do artigo 50º da Lei nº 24/2007, de 20 

de Agosto, Lei da Organização Judiciária, o Tribunal Supremo tem 

competência para conhecer o pedido.  

Estão assim reunidos os pressupostos de ordem formal para que o pedido de 

anulação possa ser apreciado e decidido nesta instância. 

 

A decisão impugnada condenou Tiago Xavier Guimarães, como autor 

material do crime de usura e de exercício de actividades não autorizadas e 

reservadas às instituições de crédito e sociedades financeiras, na pena de 

seis meses de prisão convertidos em multa à taxa diária de 30,00Mt (trinta 

meticais) e multa correspondente à mesma taxa, acrescida do pagamento de 

40.000, 00Mt (quarenta mil meticais) de multa e o máximo de imposto de 

justiça.  

 

Foi igualmente o arguido condenado a pagar ao ofendido o valor do imóvel 

de que se apossou indevidamente na altura da efectivação do negócio, 

pressupondo-se que o valor será apurado no momento da execução da 

sentença.         

 

Discordando da decisão assim proferida, a Dignissima Procuradora-Geral da 

República requereu a anulação da sentença por entender ser 

manifestamente injusta e ilegal, apresentando em síntese os fundamentos 

que se seguem:   

 

a) A transmissão do contrato de arrendamento do ofendido para o 

arguido relativo ao imóvel da APIE, e a posterior venda do mesmo, foi 

ilegal, por haver aquele recebido e comprado coisa alheia, fruto de 
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negócio usurário, estando este consciente da existência de um 

processo a correr termos sobre o mesmo objecto.  

 
b) O tribunal, ao dar por provada a usura e condenado o arguido por tal 

crime deveria ter anulado todos os negócios relativos ao imóvel, 

cingindo-se tão só ao contrato de mútuo; 

 

c) A sentença condenatória proferida no processo deveria ordenar a 

devolução do imóvel uma vez provado que o arguido sempre teve a 

intenção de apropriar-se do mesmo, sendo, por isso anulável nos 

termos do nº 1, do artigo 282º conjugado com o nº 2, do artigo 1146º, 

ambos do Código Civil.  

 

Termos em que deve ser anulada a sentença proferida pelo tribunal a quo 

por violar o estabelecido nas alíneas c) e d), do nº 1, do artigo 668.º do 

Código de Processo Civil ( C.P.Civil), aplicável por força do preceituado no 

artigo 1º, § 1º do C.P.Penal de 1929.  

 

Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir: 
  

 
O âmbito do objecto do recurso é definido pelas suas conclusões nos termos 

dos artigos 684º, nº 3, C.P. Civil importando, por conseguinte, decidir sobre 

as questões colocadas e bem assim aquelas que forem de conhecimento 

oficioso, exceptuando as que ficarem prejudicadas pela solução dada a 

outras, nos termos do artigo 660º, nº 2, todos do C.P.Civil, ex vi do artigo 

1º§1º do C.P.Penal de 1929 e 12, do C.P.Penal vigente.    

 
O objecto do presente recurso centra-se no contrato de mútuo, no qual 

foram fixadas taxas de juro acima do legalmente previsto, e, na cessão da 

posição contratual no contrato de arrendamento sobre o imóvel sito na 

Avenida Filipe Samuel Magaia, nº 1215, R/C, propriedade do Estado (APIE). 

 

Dos autos resulta provado que o ofendido e o arguido celebraram um 

contrato de mútuo, no valor de 30. 000, 00Mt, (trinta mil meticais) em que o 
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mutuário se comprometia a devolver a quantia de 45. 000, 00Mt, (quarenta 

e cinco mil meticais), portanto mais15.000,00mt (quinze mil meticais). 

Por impossibilidade de pagamento daquela quantia, os juros que foram 

fixados em montantes acima do limite fixado por lei, foram acrescendo ao 

valor da dívida. 

 

O arguido aproveitando-se da situação coagiu o ofendido a ceder-lhe a sua 

posição contratual, sobre o imóvel de que era arrendatário, tudo porque o 

ofendido não pagou a sua divida e os respectivos juros. 

    

Por existir prova bastante o tribunal da causa condenou o arguido conforme 

consta de folhas 298 a 315 como autor material do crime de usura p.p. 

pelas disposições conjugadas do artigo 99 da Lei nº 15/99 de 1 de 

Novembro e 236º § 2º do Código Penal de 1886, na pena 6 meses de prisão, 

multa de 40.000.00 mt. (quarenta mil meticais), no pagamento de uma 

indemnização ao ofendido correspondente ao valor do imóvel à data dos 

factos e máximo de imposto de justiça. 

 

Bem andou o tribunal a quo na apreciação dos factos e respectiva 

subsunção destes a norma incriminadora que culminou com a condenação 

do arguido pelo crime de usura. 

Todavia, um reparo há que fazer quanto à forma empregue por constatar-se 

que o juiz julgou a infracção em processo sumário, quando no caso a lei 

prescreve a forma de polícia correccional. 

Esta irregularidade não fulmina o processo com o vício de nulidade por não 

ter sido arguida até à realização do julgamento como determina o §1º do 

artigo 99º do C.P.Penal. Todavia, independentemente das consequências da 

inércia do arguido, impunha-se o pronunciamento do juiz sobre a matéria, 

principalmente porque a qualificação jurídica do crime de que o arguido veio 

a ser condenado é diversa daquela que consta da acusação e que para o seu 

julgamento, a lei exige procedimento diverso.   

Ficou ainda provado que o tribunal recorrido condenou o arguido no 

pagamento ao ofendido do valor da compra do imóvel à data em que o 
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negócio foi concluído. Portanto, o imóvel manteve-se em poder do arguido, 

embora a transmissão tenha ocorrido de forma irregular. 

 

 Entende este tribunal que é ilegal, por usurário, o substrato no qual 

assenta a transmissão da posição contratual sobre o imóvel em litígio, 

propriedade do Estado, aqui representado pela APIE, de que o ofendido era 

arrendatário e dele ficou privado.  

 

Todavia, por que todos os contratos a que se referem à transmissão do 

imóvel são de natureza cível, a sua apreciação também pertence aquela 

jurisdição, suscitando-se, por conseguinte, o problema da incompetência da 

instância recorrida e da secção deste tribunal para apreciar o mérito ou 

demérito da decisão. 

 

 A validade do contrato de arrendamento, a cessão da posição contratual e a 

aquisição do imóvel do Estado nas condições descritas nos autos é matéria 

cível cujo conhecimento compete àquela jurisdição. Às secções criminais 

compete o conhecimento da matéria penal, no caso em apreço a apreciação 

e decisão sobre factos relacionados com o crime de usura, como bem referiu 

a Digníssima Procuradora Geral da República no seu douto requerimento. 

 

Apura-se nos autos que a pretensão do queixoso é reaver o imóvel ou ser-lhe 

justamente compensado pela transferência do mesmo para esfera jurídica de 

um terceiro.  

 

A instância recorrida não logrou aplicar o direito à matéria de facto dada por 

assente, acabando por decidir sobre questões que não devia tomar 

conhecimento.    

       

Resulta do exposto que o mérito da decisão recorrida circunscreve-se à 

matéria penal. Pelo que a parte relativa à matéria cível mostra-se afectada 

pela excepção de incompetência material, nos termos do disposto no artigo 

138º do CPP. 
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Colhem assim provimento os fundamentos, no que alude à matéria cível, 

aduzidos pela Digníssima Procuradora Geral da República ao lançar mão do 

mecanismo extraordinário de reapreciação de decisão por manifestamente 

injusta e ilegal. 

 

Pelo exposto, acordam os Juízes da Secção Criminal do Tribunal Supremo 

em julgar parcialmente procedente o pedido e em consequência: 

 

1- Declarar nula a decisão proferida na primeira instância na parte 

referente a matéria cível, que condena o arguido a pagar o valor do 

imóvel, e que manda entregar o mesmo ao arguido, nos termos da 

alínea d) do artigo 668º do Código P. C, ex-vi artigo 1º do Código P.P. 

de 1929.  

2- Manter nos seus precisos termos a parte da decisão proferida na 

primeira instância relativa à matéria criminal.  

 

Sem imposto de justiça.  

    

Maputo, 05/04/2022  

 

Assinatura: 

Dr. João António da Assunção Baptista Beirão – Relator 

Dr. Leonardo André Simbine 

Dr. Rafael Sebastião 

 

 

 

 

 

 

 


