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Resumo: O presente trabalho tem como objecto de estudo a Na-

tureza Jurídica do Conselho Constitucional Moçambicano. O 

seu objectivo é aferir se Conselho Constitucional Moçambicano, 

órgão especializado de fiscalização da constitucionalidade é um 

órgão público ou jurisdicional. O termo Conselho que o órgão 

foi atribuído, pode ao de leve levar-nos a pensar que estamos 

perante um órgão político do género do Conselho Constitucional 

Francês. A natureza do órgão tem implicações no modelo de fis-

calização da Constituição adoptado e no sistema jurídico e poli-

tico. 
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Abstract: The present article aims at studying the legal nature of 

the Mozambican Constitutional Council. It is meant to evaluate 

whether the Mozambican Constitutional Council, the special-

ized unit of Constitutionality surveillance is a Political or Juris-

dictional unit. The name Council that the unit is attributed can 

easily lead us into an understanding that it refers to a Political 

unit of the French Constitutional Council genre. Its nature has 

implications in the surveillance model of the adopted Constitu-

tion and in the Legal and Political Systems.     
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Constitutional Court, Constitutionality surveillance. 

 

1. NATUREZA JURÍDICA DO CONSELHO CONSTITUCIO-

NAL MOÇAMBICANO 

 

1.1. ASPECTOS PRELIMINARES 

 

a base da análise da definição constitucional do 

CC e das suas competências, vamos aferir se o CC 

é um órgão político ou jurisdicional. 

Segundo João Guenha, para determinar a 

natureza jurídica do CC é importante ter em con-

sideração a sua função específica que consiste precisamente em 

administrar a justiça em matérias de natureza jurídico-constitu-

cional, o que, por sua vez, suscita a necessidade de elucidar o 

sentido e alcance de expressão administrar a justiça. 

De acordo com Maria Helena Diniz entre os vários sig-

nificados admissíveis, a expressão administrar a justiça é equi-

valente ao termo jurisdição e, tem os seguintes sentidos: a) ad-

ministração da justiça pelo poder judiciário; b) poder-dever de 

aplicação do direito objectivo, conferido ao magistrado; c) ac-

tividade exercida pelo Estado para aplicação de normas jurídi-

cas ao caso concreto; d) poder de conhecer e julgar casos con-

cretos dentro dos limites de competência outorgada. 

Neste contexto, pode afirmar-se que a “administração da 

justiça’’ corresponde à ou função jurisdicional que se traduz na 

declaração do direito realizado pelos tribunais nos actividade ca-

sos que lhes são submetidos assim, é crucial entender-se que, ao 

definir o CC como um órgão de administração da justiça, a 

Constituição investiu também neste órgão a função jurisdicional, 

embora não o qualificado como tribunal. 

 

2. O CONCEITO CONSTITUCIONAL DE CONSELHO 

CONSTITUCIONAL 
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O CC foi instituído pela Constituição da República de 

1990, a qual o definia no seu artigo 180 como órgão de compe-

tência especializada no domínio das questões jurídico-constitu-

cionais. 

Nos termos do artigo 241 da Constituição da República 

de Moçambique (CRM) de 2004 (em vigor) e do artigo 1 da Lei 

nº6/2006, de 2 de Agosto, o CC é o órgão de soberania ao qual 

compete especialmente administrar a justiça em matérias de na-

tureza jurídico-constitucional. 

A questão que esta definição suscita é que não deixa ex-

plícita se o CC é um órgão político ou jurisdicional, pois a defi-

nição legal não refere explicitamente que o CC é um órgão ju-

risdicional. Em nosso entender o CC exerce a função de um Tri-

bunal, por isso deveria merecer essa designação. Não optando 

pela designação formal de Tribunal, a sua definição deveria in-

cluir de forma explícita que o CC é um órgão jurisdicional, 

tendo em conta a natureza jurisdicional das suas funções. 

É frequente, procurar estabelecer-se um nexo incin-

dível entre Tribunal e função jurisdicional, considerando o tri-

bunal como sinónimo de órgão jurisdicional. Trata-se, contudo, 

de uma construção a abandonar, pois nada permite afirmar que 

os tribunais sejam uma espécie de Rei Midas que converta em 

jurisdicional tudo aquilo em que toca, na medida em que o facto 

de o órgão em causa ser um verdadeiro tribunal, de forma al-

guma pode implicar inelutavelmente que todas as funções por 

ele desempenhadas tenham carácter jurisdicional. 

Com efeito os tribunais não detém o monopólio da fun-

ção jurisdicional e, nem todas as funções por si desempenhadas 

são necessariamente jurisdicionais pois embora se continue a ad-

mitir com relutância que os tribunais possam alguma vez exercer 

funções legislativas, sendo a doutrina adversa a tal tese maiori-

tária, poucos contestam que os tribunais exerçam correntemente 

funções administrativas a par das funções jurisdicionais. Não 
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precisamos de ir muito longe para o comprovarmos, basta recor-

darmos a competência dos tribunais para julgarem os chamados 

processos de jurisdição voluntária. 

Para consubstanciar o carácter não jurisdicional de algu-

mas funções desempenhadas pelos tribunais basta aferir o crité-

rio de julgamento usado em sede dos processos de jurisdição vo-

luntária, visto que à luz do disposto no artigo 1410 do Código de 

Processo Civil (CPC), nas providências a tomar, o tribunal não 

está sujeito a critérios de legalidade estrita devendo, antes, 

adoptar em cada caso a solução que julgue mais conveniente e 

oportuna. E quanto ao valor das respectivas resoluções, o n°1 do 

artigo 1411 do CPC estabelece que nos processos de jurisdição 

voluntária as resoluções podem ser alteradas, sem prejuízo dos 

efeitos produzidos, com fundamento em circunstâncias superve-

nientes que justifiquem a alteração, considerando-se superveni-

entes tanto as circunstâncias ocorridas posteriormente à deci-

são como as anteriores que não tenham sido alegadas por igno-

rância ou um motivo ponderoso. 

Na ordem jurídica moçambicana os tribunais comunitá-

rios e os tribunais arbitrais são exemplos eloquentes que eviden-

ciam que nem todas as instituições formalmente designadas tri-

bunais são material e necessariamente órgãos jurisdicionais. 

Os Tribunais arbitrais e comunitários têm valor e digni-

dade constitucionais, pois a sua existência está prevista no nº 2 

do artigo 223 da CRM, justamente no capítulo III, reservado aos 

Tribunais. Porém a questão que se suscita é, se serão os Tribu-

nais Arbitrais e Comunitários órgãos de soberania e jurisdicio-

nais. 

Nós entendemos que embora os Tribunais Arbitrais e Co-

munitários tenham dignidade constitucional e tenham merecido 

a designação formal de tribunal eles não são órgãos jurisdicio-

nais. Pois por um lado, no que toca aos tribunais comunitários, 

nos termos do disposto no artigo 5 da Lei n.º 24/2007, de 20 de 

Agosto, são instâncias institucionalizadas não judiciais de 
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resolução de conflitos, independentes, que julgam de acordo 

com o bom senso e a equidade, de modo informal, desprofissio-

nalizado, privilegiando a oralidade e atendendo aos valores so-

ciais e culturais existentes na sociedade moçambicana, com res-

peito pela Constituição. Por outro lado no que tange aos tribu-

nais arbitrais, nos termos do disposto na alínea a) do nº 2 do ar-

tigo 2 da Lei n.º 11/99, de 8 de Junho, um dos critérios que pre-

side o seu funcionamento é o da liberdade assente no reconhe-

cimento da autonomia das partes, na escolha e adopção de 

meios alternativos ao poder judicial para a resolução de confli-

tos. 

Os tribunais comunitários e arbitrais não são órgãos 

constitucionais de soberania, embora estejam consagrados no ar-

tigo 223 da CRM e a CRM no artigo 133 os tribunais no conjunto 

dos órgãos de soberania, pois segundo Gomes Canotilho, a ideia 

de órgãos constitucionais de soberania significa que a eles per-

tence o exercício do poder (autoritas, majestas), superior do Es-

tado quer na sua dimensão externa, relativamente a outros Esta-

dos e poderes soberanos) quer na sua dimensão interna (frente a 

outros centros de poder internos). 

Segundo Vitalino Canas em princípio, a designação do 

órgão é um dos indícios que auxiliam a qualificação da função 

e, nesta perspectiva, é habitual que a função jurisdicional seja 

exercida pelos tribunais e que a estes só caibam tarefas de natu-

reza jurisdicional, mas não é forçoso que assim aconteça. 

O conceito de Tribunal, enquanto órgão de soberania, é 

tradicional e socorre-se apenas de elementos de natureza formal 

isto é, a definição do órgão prescinde de elementos materiais (de 

ordem funcional, por exemplo), pois podemos identificar um tri-

bunal sem nos determos sequer nas funções por ele exercidas. É 

por isso que há tribunais em relação aos quais parece fácil negar 

que exerçam só ou principalmente funções jurisdicionais: pense-

se no Tribunal de Contas, por exemplo o Tribunal Administra-

tivo (TA) moçambicano, ao qual compete emitir o parecer sobre 
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a Conta Geral do Estado e fiscalizar concomitantemente os di-

nheiros públicos, nos termos das alíneas a) e c) do nº 2 do artigo 

230 da CRM. 

Portanto, nem todas as funções desempenhadas pelos tri-

bunais são necessariamente jurisdicionais em sentido próprio, 

como é o caso dos Tribunais, Comunitários e Arbitrais assim 

como nem todos órgãos que materialmente desempenham fun-

ções jurisdicionais têm a designação formal de Tribunal, é o caso 

do CC. 

Compulsando as competências que o artigo 244 da CRM 

confere ao CC, constata-se que ele é materialmente um órgão 

jurisdicional, por isso consideramos que o legislador Constituci-

onal poderia ter designado Tribunal Constitucional ou prefe-

rindo a designação Conselho Constitucional poderia ter definido 

em termos explícitos que o CC é um órgão jurisdicional, pois 

essa qualificação não é apenas aplicável para os tribunais stricto 

senso, na medida em que a jurisdicionalidade de um órgão re-

sulta da natureza jurídica das suas funções. Como ficou demons-

trado há instâncias, tal como os Tribunais Comunitários e Arbi-

trais embora tenham recebido formalmente a designação Tribu-

nal, não exercem uma função jurisdicional em sentido stricto. 

Por isso não são verdadeiros tribunais. 

Nem toda a actividade desenvolvida por um Tribunal 

Constitucional (TC) se pode qualificar como actividade jurisdi-

cional, havendo que distinguir, decisões materialmente jurisdi-

cionais e decisões formalmente jurisdicionais. Com efeito, as 

funções de controlo, abstracto ou concreto, preventivo ou suces-

sivo, seriam das normas substancialmente diferentes das funções 

de controlo eleitoral ou de controlo referendário, das funções 

certificatórias, de controlo eleitoral interno e de controlo parti-

dário, pois as funções certificatórias não são seguramente juris-

dicionais e as funções de controlo eleitoral e partidário também 

oferecem dúvidas quanto à sua jurisdicionalidade. 

O controlo da constitucionalidade das normas não teria 
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também a mesma natureza: controlo abstracto seria, essencial-

mente, uma tarefa de legiferação negativa enquanto o controlo 

concreto seria, uma função jurisdicional, justificando-se que só 

neste caso se pudesse falar de decisões materialmente jurisdici-

onais. O CCM exerce um controlo preventivo e um controlo su-

cessivo e concreto e neste sentido exerce uma função jurisdicio-

nal. 

Segundo Luís da Costa Diogo e Rui Januário, a caracte-

rística típica da função jurisdicional é a aplicação do Direito, em 

regra a aplicação da lei, em situações específicas ocorre, tam-

bém, a aplicação do costume ou da equidade. O princípio geral 

é de que tal aplicação do Direito se faz atendendo ao caso con-

creto, através de actos jurisdicionais em sentido restrito, de con-

teúdo não normativo ou abstracto e genérico. 

Por isso, em coerência com as competências jurisdicio-

nais conferidas ao CC, o mesmo deveria ter sido definido formal 

e constitucionalmente como um Tribunal Constitucional ou, ex-

pressamente, como um órgão jurisdicional uma vez que ele 

exerce uma função jurisdicional. 

 

3. O DEBATE SOBRE A OPÇÃO PELO TRIBUNAL OU 

CONSELHO CONSTITUCIONAL EM SEDE DA REVISÃO 

DA CONSTITUIÇÃO EM 2004 

 

Texto Final do Projecto da Revisão da Constituição da 

República (TFPRCR) de 2004, o proponente havia optado pela 

criação de um TC, conferindo-o formalmente a dignidade de um 

órgão jurisdicional, ou seja, jurisdicionalizando o órgão fiscali-

zador da constitucionalidade dos actos normativos. 

O artigo 227 do TFPRCR definia o TC como órgão ju-

risdicional de competência em questões jurídico-constitucio-

nais. Porém, na evolução do debate, o legislador mudou de op-

ção de TC para CC. Contudo, o elenco de competências que ha-

via sido conferido ao TC no TFPRCR (artigo 229) é o mesmo 



_604________RJLB, Ano 7 (2021), nº 3 

 

 

que foi conferido ao CC na CRM aprovado em 2004 (artigo 

244). 

Da proposta de criação de um TC sugerido no TFPRCR 

para a opção pelo CC, manteve-se o espírito, consequentemente 

a sua natureza jurídica mudando apenas a sua designação, em-

bora na definição tenha sido suprimido que é um órgão jurisdi-

cional. Foi apenas uma supressão formal, pois mantiveram-se as 

funções e as competências típicas de um órgão jurisdicional. O 

CC é materialmente um tribunal, um órgão jurisdicional. 

As competências atribuídas ao actual CC, bem como as 

constantes da adenda, do TFPRCR reforçam a sua natureza de 

órgão jurisdicional, apesar de ter sido baptizado por CC, cono-

tando-o com o Conseil Constitutionnel, do tipo Francês, porém 

este tem competências jurisdicionais que o levam a ter ao mesmo 

tempo o papel de Juiz eleitoral e de Juiz constitucional. 

A proposta para a manutenção do CC em vez da sua subs-

tituição pelo TC foi apensada ao TFPRCR através de uma 

adenda submetida pela Bancada Parlamentar da FRELIMO fun-

damentada nos seguintes termos: 

- O Ponto de vista da Bancada Parlamentar da 

FRELIMO era a de consolidação do CC, e consequente reforço 

das suas competências, aspecto que é reforçado com a apresen-

tação de uma proposta concreta que, de entre outros, consistiria 

na supressão do actual figurino de cooptação de um membro 

pelos membros saídos da AR visto que é a continuação do prin-

cípio da proporcionalidade parlamentar. 

- Sendo aceite a proposta da Bancada Parlamen-

tar da FRELIMO, o artigo 232 sobre decisões dos tribunais que 

caibam recurso ao TC seria eliminado, pois para os tribunais, 

há-de caber função de fiscalização concreta e por outro, o sis-

tema Francês de fiscalização da Constitucionalidade através do 

CC não se compadece com o conteúdo do artigo 232 sobre re-

cursos. 

Os argumentos apresentados não nos parecem plausíveis 
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pois há necessidade de consolidação do CC não embarga e nem 

conflitua com a possibilidade da sua transformação em TC, visto 

que este, não seria um órgão de desconstrução do anterior, mas 

um órgão de continuidade, e de consolidação do anterior. 

Quanto à proposta atinente ao reforço das competências 

do CC, acaba se constituindo na justificação da pertinência para 

a sua designação como TC, pois estas competências acrescidas 

reforçaram justamente o carácter jurisdicional do CC. 

A proposta da eliminação do artigo 232 do TFPRCR vi-

sava retirar do CC a competência típica do TC, como órgão de 

recurso das decisões dos Tribunais em sede da fiscalização con-

creta da Constitucionalidade. Porém o espírito do legislador foi 

traído pela letra adoptada no artigo 247 da CRM em vigor pois 

manteve as decisões dos tribunais em matéria da fiscalização 

concreta da constitucionalidade, passíveis de recurso ao CC, o 

que o coloca numa posição de um TC. 

Dispõe o artigo 232 do TFPRCR que cabe recurso para 

o TC das decisões dos tribunais: 

a) Que recusem a aplicação de qualquer norma com 

fundamento na sua inconstitucionalidade ou ilegalidade; 

b) Que apliquem normas cuja inconstitucionalidade 

ou ilegalidade hajam sido suscitados durante o processo. 

O espírito do artigo 232 do TFPRCR pode não ter sido 

eliminado mas, mantido e reforçado pela redacção final adop-

tada no artigo 247 da CRM em vigor, pois as decisões dos tribu-

nais em matéria da fiscalização concreta da constitucionalidade 

são passíveis de recurso ao CC, o que reforçou a jurisdicionali-

dade do CC, colocando-o como instância de recurso relativa-

mente aos tribunais em matéria da fiscalização concreta da in-

constitucionalidade, ou seja, o CC foi juridicamente revestido de 

estatuto e competência típicas de um TC. 

De acordo com José Costa o TC não só integra o poder 

jurisdicional, como representa o seu órgão de cúpula, pois do 

ponto de vista funcional, ocupa o lugar do topo na hierarquia dos 
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tribunais, em razão da competência cassatória de que dispõe re-

lativamente às decisões de todos os outros tribunais, em matéria 

de constitucionalidade das normas que a estes caiba aplicar e 

matérias equiparadas, posição que também é reforçado pela na-

tureza e relevância das matérias da sua jurisdição. 

Na ordem jurídica moçambicana, embora não esteja for-

mal e expressamente consagrado, o CC assume materialmente o 

estatuto de um tribunal constitucional pois do ponto de vista fun-

cional pertence ao topo na hierarquia dos tribunais, está reves-

tido de competência cassatória, tal como ilustra o disposto nos 

artigos 247 e 248 da CRM. 

 

3.1. POSIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO CONSTI-

TUCIONAL FACE AO DEBATE SOBRE TRIBUNAL / CON-

SELHO CONSTITUCIONAL 

 

O CC foi solicitado pela Assembleia da República (AR) 

a pronunciar-se sobre o Projecto da Revisão da Constituição, 

através do ofício nº119/ GPAR/2004, de 08 de 07. 

Através do ofício 123/GPCC/2004, de 15 de Setembro, o 

CC respondeu afirmando que “dadas as competências que lhe 

estão legalmente acometidas, e a natureza das suas delibera-

ções, não deve, nem pode enquanto órgão, pronunciar-se sobre 

o projecto”. 

No mesmo ofício, o CC entende que: “porque a Consti-

tuição da República é o instrumento fundamental da ordem ju-

rídica moçambicana, e respeita a todos os cidadãos, recolhemos 

contribuições individuais dos membros do Conselho Constituci-

onal sobre o projecto”. 

Das contribuições individuais dos membros do CC a fa-

vor da opção pelo TC ressalta: 

“O projecto avança para a unificação do sistema de 

apreciação de inconstitucionalidade, por um lado, o Conselho 

Constitucional e os Tribunais, por outro. 
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A opção de unificação perfilhada no projecto pode reve-

lar-se de mais fácil compreensão para o cidadão comum, e tem 

o mérito de unificar o sistema de apreciação de inconstitucio-

nalidade que é defensável e inteligível dentro da organização 

dos tribunais. 

A outra opção prevista na Constituição vigente e na 

adenda ao projecto, mantêm o CC fora do sistema judicial, mas 

garante, por via de recurso obrigatório, automático, o controlo 

da constitucionalidade e a Constituição deve definir mecanis-

mos que permitam que o Conselho Constitucional tome decisões 

de unificação do sistema, como última instância de apreciação 

da inconstitucionalidade. Assim haveria uma instância que se-

ria a última de pronunciamento sobre a apreciação da inconsti-

tucionalidade. 

E aí não se trataria de uma questão de terminologia, mas 

de duas concepções distintas de dois órgãos instituídos pela 

Constituição. Se se opta pelo sistema do texto consensualizado 

(do projecto da revisão da Constituição), vai permitir-se que se 

estabeleça um único sistema de apreciação de constitucionali-

dade que culmina no TC e que agirá como última instância em 

todas as questões de apreciação de constitucionalidade e que 

permite ao cidadão um exercício efectivo dos seus direitos fun-

damentais através da sua participação dialéctica processual. 

Se se mantiverem os dois sistemas, isto é, o dos órgãos 

judiciais e permanecendo o CC como tal, será preciso garantir 

que este Conselho venha a pronunciar-se em definitivo sobre 

questões de inconstitucionalidade suscitadas nos tribunais, re-

querendo um recurso obrigatório para o CC em todos os casos 

de apreciação concreta de inconstitucionalidade.” 

A posição dos Membros do CC, nos parece defensável 

pois a opção por um TC poderia unificar o sistema de fiscaliza-

ção da constitucionalidade. 

 

3.2. POSIÇÃO DO TRIBUNAL SUPREMO FACE AO 
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DEBATE SOBRE O TRIBUNAL / CONSELHO CONSTITU-

CIONAL NO ÂMBITO DA REVISÃO DA CONSTITUIÇÃO 

 

Na análise feita pelo Tribunal Supremo (TS) sobre o 

TFPRC, particularmente no que tange à opção pelo TC, este ma-

nifestou-se contra a criação do TC defendendo a manutenção do 

CC, tendo se pronunciado nos seguintes termos: 

a) Não comungamos da proposta de existência de 

um TC, defendemos que um TC do modelo austríaco não se en-

caixa devidamente no sistema de Governo presidencialista que 

se mantém inalterado no projecto; 

b) É recomendável que se dê ao CC a oportunidade 

de cumprir o papel que lhe está destinado no quadro dos órgãos 

de soberania na actual Constituição; 

c) Não há, na ordem jurídica moçambicana, motivo 

bastante para se criar um TC. Ao cabo de quase 29 anos de in-

dependência nacional apenas se registou 1 caso de fiscalização 

abstracta e 1 caso de fiscalização concreta de constitucionali-

dade; 

d) O CC é o órgão que na sua concepção melhor 

corresponde ao sistema de Governo presidencialista nas condi-

ções históricas do nosso país e da consolidação da sua jovem 

democracia. 

e) Foi constituído recentemente, depois de uma 

longa espera de 13 anos, e nada há que justifique a sua extinção; 

f) Na sua concepção de órgão de soberania especi-

alizado no domínio das questões jurídico-constitucionais, pode 

desempenhar um papel muito importante não apenas no con-

trolo da constitucionalidade das leis, mas também noutros do-

mínios como os das eleições e dos referendos e, sobretudo, em 

vários momentos de crise nas relações entre órgãos de sobera-

nia promovendo o diálogo institucional e a harmonização das 

posições, por exemplo, entre o PR e a AR; 

g) Não conhecemos as razões para extinguir e, em 
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sua substituição, criar um TC pois, a nosso ver, a sua natureza 

é primordialmente política, de acordo com a natureza das ma-

térias sobre as quais tem de deliberar. 

Não nos parecem pacíficos os argumentos aduzidos pelo 

TS pois: 

a) Não há incompatibilidades entre o sistema presi-

dencialista e a existência de um TC. 

b) O sistema de governo moçambicano não é tipica-

mente presidencialista mas sim misto, pois reúne características 

dos sistemas presidencialistas, semi-presidencialista, e parla-

mentar; 

c) Embora o CC desempenhe funções com relevân-

cia política, no fundamento e o critério das suas deliberações é a 

Lei. Por isso o CC é primordialmente um órgão jurisdicional; 

d) O facto de o CC ser uma instituição recente não 

devia embargar a sua transformação em TC, pois com esta trans-

formação não se desconstrói a instituição uma vez que não se 

trata da extinção do CC. O TC seria o sucedâneo do CC, her-

dando todo o património construído e os processos em curso. 

Portanto do ponto de vista orgânico, funcional e processual não 

haveria ruptura nem descontinuidade; 

e) A demanda pela justiça constitucional não pode 

ser aferida tendo em conta os processos que deram entrada desde 

1975, pois, o CC emerge formalmente da Constituição de 1990 

e entrou em funcionamento em 2003 coma aprovação da Lei n.º 

9/2003; 

f) A consolidação do Estado de Direito Democrá-

tico e o crescimento da cultura jurídico-política em Moçambique 

gera uma demanda crescente pela justiça constitucional. Pelo 

que se justifica a existência de um TC, aliás hoje já se pode falar 

de existência de uma doutrina e jurisprudência constitucional 

moçambicana e de um direito processual constitucional moçam-

bicano, graças à atitude do CC. 

Na sua contribuição no âmbito do debate publico em 
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torno do projecto de revisão constitucional, Tomas Timbane, 

analisando o capitulo pertinente à organização do poder judicial, 

defende que independentemente da designação, julgamos que a 

grande dificuldade de se optar por uma ou outra realidade rela-

ciona-se com a recorribilidade das decisões de todos os outros 

tribunais, incluindo o TS, quando se trata das matérias previstas 

nas alíneas a) e b) do nº1, do art.211 do TFPRC, uma vez que, 

se se consagrar esta solução, este órgão só pode ser TC, e será o 

mais alto tribunal, não só constitucional, mas de todos os tribu-

nais, pois representa mesmo o seu órgão de cúpula, em razão da 

competência cassatória de que irá dispor relativamente às deci-

sões de todos os outros tribunais, em matéria de constitucionali-

dade das normas que a este caiba aplicar e matérias equiparadas. 

 

4. COMPETÊNCIAS DO CONSELHO CONSTITUCIONAL 

 

Com o disposto no artigo 244 da CRM estabelece o se-

guinte: 

1. “Compete ao Conselho Constitucional:  

a) apreciar e declarar a inconstitucionalidade das 

leis e a ilegalidade dos actos normativos dos órgãos do Estado;  

b) dirimir conflitos de competências entre os órgãos 

de soberania;  

c) verificar previamente a constitucionalidade dos 

referendos.  

2. Cabe ainda ao Conselho Constitucional:  

a) verificar os requisitos legais exigidos para as 

candidaturas a Presidente da  

República;  

b) declarar a incapacidade permanente do Presi-

dente da República;  

c) verificar a morte e a perda de mandato do Presi-

dente da República;  

d) apreciar em última instância, os recursos e as 
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reclamações eleitorais, validar e proclamar os resultados elei-

torais nos termos da lei;  

e) decidir, em última instância, a legalidade da 

constituição dos partidos políticos e suas coligações, bem como 

apreciar a legalidade das suas  

f) denominações, siglas, símbolos e ordenar a res-

pectiva extinção nos termos da Constituição e da lei;  

g) julgar as acções de impugnação de eleições e de 

deliberação dos órgãos dos partidos políticos;  

h) julgar as acções que tenham por objecto o con-

tencioso relativo ao mandato dos deputados;  

i)  julgar as acções que tenham por objecto as in-

compatibilidades previstas na Constituição e na lei.  

2. O Conselho Constitucional exerce as demais 

competências que lhe sejam atribuídas por lei”. 

 

4.1. O CONSELHO CONSTITUCIONAL É UM ÓRGÃO JU-

RISDICIONAL 

 

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, a característica ma-

terial essencial da função jurisdicional é naturalmente, a aplica-

ção do Direito, em regra a aplicação da Constituição e da Lei e, 

em situações específicas, também a aplicação do costume ou 

equidade. 

Por sua vez Gomes Canotilho, ensina que a jurisdição 

pode, em termos aproximativos, ser qualificada como a activi-

dade exercida por juízes e destinada à revelação, extrínseca e 

aplicação do direito num caso concreto. Esta actividade não se 

pode caracterizar tendo em conta apenas critérios materiais ou 

substantivos, esta organicamente atribuída a titulares dotados de 

determinadas características (juízes), e esta ainda jurídico-objec-

tivamente regulada quanto ao modo de exercício por regras e 

princípios processuais. 

Para Jorge Miranda, na função jurisdicional define-se o 
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Direito (jurisdictio) em concreto, perante situações de vida (lití-

gios entre particulares, entre entidades públicas e entre particu-

lares e entidades públicas, e aplicação de sanções), e, em abs-

tracto, na apreciação da constitucionalidade e da legalidade de 

normas jurídicas. 

Embora formalmente o CC não esteja definido como ór-

gão jurisdicional, materialmente é um órgão jurisdicional, ou 

seja, com competência para aplicar normas gerais no julgamento 

de casos concretos submetidos à sua apreciação na esfera da ju-

risdição constitucional exercendo, portanto, a função de um TC. 

Gomes Canotilho explica que a concepção sobre a natu-

reza jurisdicional dos órgãos de Justiça Constitucional não me-

rece o acordo unânime da doutrina. Uma corrente doutrinária 

acentua o carácter político e a função sui generis dos tribunais 

constitucionais devido por um lado, a sua competência extra-ju-

risdicional, o “acento político” da sua “jurisdição” e a escolha 

política dos seus membros e alguns autores vão mais longe, ne-

gando o carácter jurisdicional às funções de controlo da consti-

tucionalidade e da legalidade exercidas por um Tribunal desta 

natureza. As suas decisões seriam, fundamentalmente, “decisões 

políticas em forma de justiça”, podendo, quando muito, classifi-

car-se a jurisdição constitucional como uma função autónoma, 

com carácter tendencialmente jurídico-constitucional. 

Outra corrente doutrinal sustenta que o TC é um órgão 

jurisdicional, porque, tal como nos outros tribunais, as decisões 

obtêm-se de acordo com um “processo” judicial através do qual 

se “diz” vinculativamente o “que é o direito” segundo a “me-

dida” jurídico-material do direito constitucional. Além disso, o 

facto de o direito constitucional ser um “direito político não 

perturba” a natureza jurídica da actividade do TC. O funda-

mento e a racionalidade das decisões do TC se determinam por 

“um direito” – o direito constitucional é decisivo. A jurisdição 

constitucional reconduzir-se-ia a uma jurisdição autónoma” so-

bre questões constitucionais ou, dito de outro modo, a uma 
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jurisdição directamente incidente sobre questões constitucio-

nais. 

Jorge Miranda assinala que o modelo de Tribunal Cons-

titucional dir-se-ia prima facie agregar elementos do modelo po-

lítico e elementos do modelo judicialista, por o Tribunal ostentar 

características de órgão jurisdicional, mas não ser um tribunal 

como os outros; antes de mais, pela composição e pelo modo de 

recrutamento dos juízes, por isso considera que mais correcto 

afigura-se que a nível de conceitos quer a nível de experiência, 

defini-lo como um tertium genus, entender que se trata de um 

tribunal em que se esgota uma ordem de jurisdição diferente 

tanto da dos tribunais administrativos (ou de qualquer outra), de 

um Tribunal com competências do Direito Constitucional. 

Luís Nunes Almeida, defende que não se pode pôr em 

causa a jurisdicionaldade do TC devido à proveniência dos seus 

juízes pois é contestável o mito do Juiz político, do Juíz conta-

minado e infectado, apenas porque viu o sem mandato ser-lhe 

conferido por um órgão de soberania electivo, pois uma tal con-

cepção só pode radicar num mal escondida repugnância pela le-

gitimidade democrática, uma vez que o fundamental é que sejam 

asseguradas as necessárias garantias de independência no exer-

cício do mandato. 

Luís Almeida entende que é necessariamente falsa a ima-

gem de pureza que, muitas vezes, se pretende atribuir aos juízes 

dos tribunais comuns, pois estes não são puros, porque não o 

podem ser, porque são humanos como todos nós: o que é impor-

tante é que tenham consciência disso. O autor que temos vindo 

a citar, parafraseando Maranini, assinala que quanto mais o pró-

prio juiz estiver consciente da natureza e alcance da sua activi-

dade, tanto melhor se saberá defender dos perigos das paixões 

políticas. Segundo o autor que estamos a citar o Juiz deve sem-

pre ter presente que a sua consciência humana e a sua opinião 

política se projectam, necessariamente, nas suas decisões, e isto 

é valido para todos os juízes. O CC exerce a função jurisdicional 
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que nos termos do disposto no artigo 212 da CRM é conferida 

aos tribunais, embora estes não detenham a exclusividade ou 

monopólio do seu exercício, pois o n.º 3 do artigo 212 da CRM, 

estabelece que podem ser definidos por lei mecanismos institu-

cionais e processuais de articulação entre os tribunais e demais 

instâncias de composição de interesses e de resolução de confli-

tos. Conforme o disposto no nº1 do artigo 212 da CRM os tribu-

nais tem como objectivo garantir e reforçar a legalidade como 

factor de estabilidade jurídica, garantir o respeito pelas leis, as-

segurar os direitos e liberdades dos cidadãos, assim como os in-

teresses jurídicos dos diferentes órgãos e entidades com existên-

cia legal. 

O n.º 2 do mesmo dispositivo constitucional acrescenta 

que os tribunais penalizam as violações da legalidade e decidem 

pleitos de acordo com o estabelecido na Lei. Ao analisar o dis-

posto nos artigos 241, 244, 245, 246, 247 e 248 da CRM, pode-

mos constatar que o CC exerce a função jurisdicional. 

O carácter jurisdicional do CC é ainda consubstanciado 

pelo facto de que, no exercício das suas competências este órgão 

não deve, guiar-se pelos critérios de oportunidade e discriciona-

riedade, o que é típico dos órgãos políticos, pois pela natureza 

das suas atribuições guia-se pelos critérios da legalidade, impar-

cialidade, objectividade e isenção conforme impõem os artigos 

244, 245, 246 e 247 da CRM, o que é característico dos órgãos 

jurisdicionais. 

No que tange ao dever de respeitar a Constituição e a Lei, 

que caracteriza os órgãos jurisdicionais Jorge Miranda, esclarece 

que pode perguntar-se se os órgãos administrativos não tem, por 

seu turno, o poder e o dever de não aplicar normas contrarias à 

Constituição, ao Direito internacional ou a leis reforçadas, até 

porque actos administrativos inconstitucionais ou ilegais são nu-

los ou anuláveis, não se justificaria obrigar a Administração a 

cumpri-los (sobre em caso de contraste manifesto) para vê-los, 

de seguida, impugnados contenciosamente ou até alvo de 
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resistência por parte dos cidadãos. Aliás à luz do disposto no nº3 

do artigo 2 da CRM o Estado subordina-se à constituição e 

funda-se na legalidade. 

Jorge Miranda, advoga que a despeito disto não se pode 

reconhecer aos órgãos administrativos um poder geral de con-

trolo necessariamente concreto análogo ao dos tribunais, devido 

à diferença de natureza das duas funções a jurisdicional e a ad-

ministrativa e na diversa estrutura dos respectivos órgãos pois: 

- Em primeiro lugar, são co-essenciais à função 

jurisdicional ao conhecimento e a aplicação das normas jurídi-

cas, ao passo que na função administrativa, eles são instrumen-

tais relativamente à prossecução do interesse público; 

- Em segundo lugar, a estrutura da administração 

directa e indirecta, depende da direcção e superintendência do 

Governo, não se compara com a estrutura dos tribunais, mar-

cada pela independência e não seria adequada ao desenvolvi-

mento de garantia; 

- Em terceiro lugar, se a Constituição exige a con-

formação da actividade administrativa pelos preceitos e princí-

pios constitucionais se necessários, através da técnica de inter-

pretação conforme - e se são nulos e não anuláveis (por conse-

guinte, não sanáveis) os actos administrativos ofensivos de di-

reitos, liberdades e garantia, nem por isso deixa de ser os tribu-

nais a decidir sobre essa conformação, e tem de ser os tribunais 

administrativos, e não os órgãos da administração dita activa, 

a apreciar e a não aplicar leis inconstitucionais e a declarar 

nulidade ou a anular actos administrativos inconstitucionais; 

Em quarto lugar, aos agentes administrativos é sempre 

possível a representação às entidades hierarquicamente superi-

ores das consequências de aplicação das leis, mas ate uma pos-

sível decisão de inconstitucionalidade permanecem vinculadas 

às leis e às ordens concretas de aplicação dos órgãos colocados 

em grau superior da hierarquia, não podendo então ser respon-

sabilizados civilmente por violação de direitos, liberdades e 
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garantias decorrentes dessa aplicação. 

Nós perfilhamos a corrente doutrinária que defende que 

o TC é um órgão jurisdicional e defendemos que face às funções 

e competências conferidas ao CC ele é materialmente um órgão 

juridicional titular da jurisdição constitucional. 

Os problemas constitucionais, num Estado de direito de-

mocrático, são irredutíveis a “questões jurídicas” puras ou a 

questões políticas juridicamente disfarçadas”. A dimensão po-

lítica e a dimensão jurídica são as duas dimensões necessárias e 

incindíveis das questões constitucionais, sendo tão unilateral 

classificar as funções exercidas por um TC como “funções polí-

ticas em forma jurisdicional” como qualificá-las de “funções ju-

risdicionais sobre matérias políticas”. O que caracteriza decisi-

vamente a função de um TC é a sua “jurisdicionalidade” e a sua 

vinculação a uma medida constitucional material de controlo. 

 

5. O CONSELHO CONSTITUCIONAL MOÇAMBICANO É 

UM TRIBUNAL 

 

Segundo Maria Helena Diniz, o conceito de Tribunal 

pode ser concebido em três vertentes: a) Órgão colectivo perten-

cente ao poder judiciário que tem a incumbência de apreciar, em 

grau de recurso, as decisões dos Juízes, este órgão é composto 

de número variável de magistrados em câmaras ou turmas; b) 

local onde os processos são apreciados e, c) Jurisdição. 

Ainda segundo Maria Helena Diniz, jurisdição pode ser 

entendido nas seguintes acepções: 

a) Judicatura;  

b) Administração da justiça pelo poder judiciário; 

c) Poder-dever de aplicação do direito objectivo, 

conferido ao magistrado;  

d)  Actividade exercida pelo Estado para aplicação 

de normas jurídicas ao caso concreto;  

e)  Poder de conhecer e julgar casos concretos 



RJLB, Ano 7 (2021), nº 3________617_ 

 

 

dentro dos limites da competência outorgada e,  

f)  Soma de actividades e de atribuições do Juiz. 

Muito resumidamente, e recorrendo à imagem que nos é 

fornecida pelo labor doutrinal e jurisprudencial, pode se dizer 

que os requisitos mínimos necessários à identificação de um tri-

bunal (visto como juiz) são: a idoneidade, a independência, a 

inamovibilidade e a imparcialidade. 

O n.º 2 do artigo 4 da lei nº4/2003 (1ª Lei do CC) estabe-

lecia que as decisões do CC prevalecem sobre as dos demais tri-

bunais. Este dispositivo transparece uma configuração do CC 

como um Tribunal ao considerar os outros tribunais como sendo 

“os demais tribunais”. O artigo 70 da Lei n.º 4/93 estabelecia que 

o julgamento de cada recurso faz-se segundo o disposto no CPC, 

e o artigo 73 da mesma lei estabelecia que a decisão do recurso 

faz caso julgado no processo quanto à questão da inconstitucio-

nalidade ou ilegalidade suscitada. 

Os dispositivos supracitados (o nº2 do artigo 4, artigo 70 

e 73 da Lei n.º 4/2003) consubstanciavam formalmente o CC 

como um Tribunal. Porém, foram revogados pela Lei 9/2003 (2ª 

Lei do CC). Em nosso entender a sua revogação não retira ma-

terialmente o carácter jurisdicional do CC. 

Na abordagem sobre a natureza jurídica do CC, no qua-

dro do debate público no âmbito da revisão da Constituição da 

República em 2004, o Juiz-conselheiro Norberto Carilho (na al-

tura do Tribunal Supremo, actualmente do Conselho Constituci-

onal) defendia que “ tudo indica que a combinação que se vai 

fazer entre os dois sistemas continuará a situar-se nos domínios 

do controlo jurisdicional, feito pelos tribunais. Referiu ainda 

que o Conselho Constitucional ainda tem a seu cargo constituir-

se em “Supremo Tribunal Eleitoral no que respeita às reclama-

ções eleitorais e em tribunal político” para dirimir conflitos de 

competência entre órgãos de soberania (...) pelo que estas face-

tas reforçam a sua natureza de órgão jurisdicional, apesar de 

ter sido baptizado por CC. 
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Tomás Timbane afirma que ao se conferir ao actual CC 

competência para apreciar os recursos das decisões dos tribu-

nais, em sede do controlo concreto da constitucionalidade, está 

claro que o que foi instituído é um TC, um órgão de justiça cons-

titucional de inspiração Portuguesa e não um CC à Francesa. 

O Conselho Constitucional reúne características que o ti-

pificam como um tribunal designadamente: 

- Os titulares do CC tem a designação de juízes, 

conforme se depreende do disposto no artigo 242 da CRM; 

- Os juízes Conselheiros do CC gozam das garan-

tias de independência, inamovibilidade, imparcialidade, e irres-

ponsabilidade conforme estabelece o n.º 2 do artigo 242 da 

CRM; 

- Fixa jurisprudência com forca obrigatória geral 

conforme resulta do artigo 245 da CRM; 

- Tem competência para julgar, aplicando a lei ge-

ral na resolução de casos concretos na esfera da sua jurisdição, 

conforme se depreende das suas competências plasmadas no ar-

tigo 244 da CRM; 

- Os cidadãos têm legitimidade para individual e 

directamente recorrer ao CC em caso de conflito de competência 

entre órgãos de soberania conforme o disposto no artigo 84 da 

Lei n.º 6/2006. 

O Conselho Constitucional Moçambicano exerce as 

exerce as funções de Tribunal Constitucional, Tribunal Eleitoral 

e Tribunal Politico, como a seguir se pode demonstrar: 

 

5.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

a) - É o titular da jurisdição constitucional pois é ór-

gão de soberania, ao qual compete especialmente administrar a 

justiça em matérias de natureza jurídico-constitucional, nos ter-

mos do disposto no n.º  1 do artigo 241 da CRM; 

b) - Aprecia e declara a inconstitucionalidade das 
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Leis e a ilegalidade dos actos normativos dos órgãos do Estado, 

conforme estabelece a alínea a) do nº1 do artigo 244 da CRM; 

c) - Exerce a fiscalização, concreta e sucessiva da 

constitucionalidade e da legalidade, como dispõe o artigo 245 da 

CRM; 

d) - Faz a fiscalização abstracta e preventiva, como 

se depreende do artigo 246 da CRM; 

e) - Verifica previamente a constitucionalidade dos 

referendos, conforme resulta da alínea c) do n.º 1 do artigo 244; 

f) - É a instância de recurso das decisões dos tribu-

nais em sede da fiscalização concreta da constitucionalidade, 

conforme resulta do artigo 247 da CRM; 

g) - Fixa Jurisprudência com força obrigatória geral, 

conforme resulta do artigo 245 da CRM. 

h) - As suas decisões são de cumprimento obrigató-

rio, não são passíveis de recurso e prevalecem sobre outras de-

cisões, incluindo dos tribunais, conforme se afere do artigo 248 

da CRM. 

 

5.2. TRIBUNAL ELEITORAL 

 

a) Tem competência para apreciar em última instân-

cia, os recursos e as reclamações eleitorais nos termos da alínea 

d) do n.º 2 do artigo 244 da CRM; 

b) Fiscaliza a legalidade do processo eleitoral, va-

lida e proclama os resultados eleitorais, conforme o disposto na 

alínea d) do n.º 2 do artigo 244 da CRM; e, 

c) Julga as acções de impugnação de eleições nos 

termos da alínea f) do n.º 2 do artigo 244 da CRM. 

 

5.3. TRIBUNAL POLÍTICO 

 

a) - Dirime conflitos de competências entre os ór-

gãos de soberania, conforme estabelece a alínea b) do n.º 1 do 
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artigo 244 da CRM; nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 84 

da lei n.º 6/2006, o pedido relativo a dirimir conflitos de compe-

tências entre órgãos de soberania pode ser formulado por qual-

quer cidadão que tenha interesse directo, imediato e pessoal na 

resolução do conflito. O facto de a lei permitir que o cidadão 

possa individual e directamente formular um pedido ao CC é um 

dos factores que configura o Conselho Constitucional Moçam-

bicano como um Tribunal. 

b) - Decide, em última instância, a legalidade da 

constituição dos partidos políticos e suas coligações conforme 

resulta da alínea e) do n.º 2 do artigo 244 da CRM; 

c) - Julga as acções de impugnação de deliberações 

dos órgãos dos Partidos políticos nos termos da alínea f) do n.º 

2 do artigo 244 da CRM); 

d) - Julga as acções que tenham por objecto o con-

tencioso relativo ao mandato dos deputados nos termos da alínea 

g) do n.º 2 do artigo 244 da CRM); e 

e) - Julga as acções que tenham por objecto as in-

compatibilidades previstas na Constituição e na lei nos termos 

da alínea h) do n.º 2 do artigo 244 da CRM. 

 

6. ÓRGÃO DE JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL 

 

O n.º1 do artigo 241 da CRM estabelece que o CC é ór-

gão de soberania, ao qual compete especialmente administrar a 

justiça em matérias de natureza jurídico-constitucional. 

A alínea a) do nº 1 do artigo 244 confere ao CC a com-

petência para apreciar e declarar a inconstitucionalidade das leis 

e ilegalidade dos actos normativos dos órgãos do Estado. 

Para Marcelo Rebelo de Sousa, a questão da legitimidade 

da justiça constitucional a cargo de órgãos não exclusivamente 

políticos perdem boa parte da sua polémica, porém o mesmo se 

não dirá da recorrente discussão acerca das componentes políti-

cas e jurídica de uma actividade que quase unanimemente se 
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considera localizada em zona de tensão entre esses dois aparen-

tes polos. 

O mesmo autor considera que, para uns, a maioria dos 

autores, estamos, designadamente no caso do TC, perante actu-

ação jurídica, porque ocupada prevalecente mente com a deter-

minação do Direito mediante critérios de racionalidade jurídica, 

vinculada na sua essência, sem carácter genericamente oficioso, 

arrancado da independência e imparcialidade orgânica e dos ti-

tulares, recorrendo a procedimento também ele juridificado, en-

quanto para outros, o que avulta são o contexto, o conteúdo e os 

efeitos da actuação, e esses são políticos, como político é o im-

pulso que justifica ao menos a fiscalização sucessiva abstracta, 

a inserção da fiscalização preventiva na formação da vontade le-

giferante e o próprio modo de designação dos juízes, onde e 

quando se tiver perante TC, relativamente aos quais convirjam 

composição e competências ligadas de forma mais directa aos 

órgãos de soberania governativos. 

O autor continua explicando que, dentro da doutrina que 

privilegia a visão jurídica da justiça constitucional é ainda pos-

sível encontrar a que predominantemente caracteriza os respec-

tivos órgãos - em particular os tribunais constitucionais – como 

órgãos jurisdicionais, acentuando o estatuto dos magistrados, a 

passividade, a «litis» na fiscalização concreta, o procedimento e 

a natureza jurídica de decisão, e a que neles vê legisladores ne-

gativos ou mesmo positivos, mediatos ou porventura imediatos, 

para o efeito sublinhando os traços definidores da fiscalização 

preventiva, da fiscalização sucessiva abstracta e a natureza das 

decisões dotadas de eficácia «erga omnes», sobretudo do condi-

cionamento substancial e temporal dos efeitos do juízo de in-

constitucionalidade. 

As competências que a CRM, no seu artigo 244 confere 

ao CC, são de natureza jurisdicional. No âmbito das suas atribui-

ções o CC intervém na administração da justiça, participando, 

portanto, no exercício da função jurisdicional cuja prossecução 
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é atribuída pela Constituição aos Tribunais (artigos 212 da 

CRM/2004). Neste sentido, parece lícito afirmar, embora não te-

nha recebido formalmente a designação de Tribunal, o CC é um 

órgão jurisdicional que se distingue substancialmente dos de-

mais órgãos titulares da função jurisdicional (os tribunais) pela 

sua competência em razão da matéria. 

A justiça constitucional, strictu sensu, visa, antes de 

mais, a resolução de conflitos normativos no contexto da estru-

tura hierarquizada da ordem jurídica do Estado, onde as normas 

de grau hierárquico inferior devem subordinar-se às normas hi-

erarquicamente superiores cujo escalão máximo é a Constitui-

ção. A justiça constitucional existe porque a constitucionalidade 

é um valor jurídico que há que proteger de forma imediata. 

À jurisdição constitucional atribui-se também um papel 

político-jurídico conformador da vida constitucional chegando 

alguns sectores da doutrina a assinalar-lhe uma função de con-

formação política em tudo semelhante à desenvolvida pelos ór-

gãos de direcção política. 

Há uma corrente que entende que a justiça constitucional 

é “política” na medida em que co-participa na policy-making do 

conjunto dos poderes estaduais; somente deste modo se compre-

ende que os seus juízes sejam designados, total ou parcialmente, 

por instâncias políticas, e que as suas sentenças se revistam, por 

vezes, de importantes efeitos políticos autónomos, que se apre-

sentam como finais em relação ao restante ordenamento; de todo 

o modo a sua participação – colaboração no processo de deter-

minação da função política não se processa nos mesmos moldes 

nem obedece aos mesmos objectivos da dos outros órgãos cons-

titucionais, pois diferentemente destes últimos, esta não se ma-

terializa em actividades de “estímulo” ou de “ impulso’’, antes 

se sedia numa actividade de cariz “negativista”, de “correcção” 

e por vezes até de paralisação de actos e comportamentos jurí-

dico-públicos que lhe sejam desconformes, aliás, em caso algum 

se lhe atribui um direito de iniciativa ou oportunidade das 
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medidas tomadas pelo legislador da sua liberdade política de 

conformação quer dizer: jamais lhe será lícito imiscuir-se nas 

funções do Governo ou do parlamento, posto que apesar de deter 

a última palavra - as suas decisões em matéria de recurso são 

percebidas como finais - permanece de igual modo vinculada à 

constituição sem possibilidade de se lhe substituir.  

Perfilhamos a corrente doutrinária defendida por Cristina 

Queiroz, segundo a qual a judicialização da política apresenta-

se em manifesta oposição ao fenómeno da politização da justiça, 

pois os tribunais de justiça constitucional não foram criados com 

o sentido de forçarem deslocamento de centro de gravidade da 

tomada das decisões políticas em seu favor, e como instâncias 

de controle e de defesa objectivas da Constituição em caso al-

gum se lhes faculta a ultrapassagem dos princípios viáveis de um 

sistema racional de equilíbrio e de responsabilidade no interior 

do Estado. 

Ainda segundo Cristina Queiroz, a natureza política de 

um acto não exclui o seu conhecimento jurídico, nem tão pouco 

o resultado político desse conhecimento o despoja da sua natu-

reza jurídica, pois somente por esta via nos é possível aportar 

num sistema coerente e racional de aplicação do direito como 

método normal de resolução de conflitos. 

O TC, mesmo primariamente limitado ao controlo jurí-

dico-constitucional das normas jurídicas, excluindo dos seus ju-

ízos valorações políticas ou apreciações de mérito político, não 

se pode furtar à tarefa de guardião da Constituição apreciando a 

constitucionalidade da política normativamente incorporada em 

actos dos órgãos de soberania. 

Com efeito, o CC exerce especialmente a jurisdição em 

matérias de natureza jurídico-constitucional por ser o órgão de 

administração da justiça titular da jurisdição constitucional. De-

corre do processo de construção do Estado de direito e funda-se 

na necessidade de se garantir a supremacia da Constituição e a 

sua força normativa por via de tribunais independentes ou de 
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órgãos homólogos. É precisamente neste aspecto que reside a 

distinção da jurisdição constitucional das demais (nomeada-

mente, a jurisdição comum e a jurisdição administrativa) a quem 

compete resolver, de acordo com o estabelecido na Lei, conflitos 

de interesse que se geram nas relações entre os cidadãos e entre 

estes e o Estado (nº2 do artigo 22 da CRM/2004). 

O Conselho Constitucional Moçambicano é um órgão, 

Tribunal, titular da jurisdição constitucional. 

 

7. ÓRGÃO CONSTITUCIONAL DE SOBERANIA 

 

O CC é um órgão de soberania conforme o consagrado 

no artigo 133, da CRM. O artigo 241 da CRM, atinente à defini-

ção do CC, adensa que o mesmo é um órgão de soberania, o que 

significa que o CC é um órgão constitucional de soberania. 

Segundo Gomes Canotilho, constitucionais de soberania 

são aqueles órgãos: 

a) Cujo status e competências são imediata e funda-

mentalmente “constituídos” pela Constituição; 

b) Que dispõem de um poder de auto – organização 

interna; 

c) Que não estão subordinados a quaisquer outros; 

e 

d) Que estabelecem relações de interdependência e 

de controlo em relação a outros órgãos igualmente ordenados 

na e pela Constituição. 

O facto de o seu status e competência derivar directa-

mente da constituição leva os autores a considerá-los como ór-

gãos imediatos. Contudo, não basta que eles sejam “menciona-

dos” na Constituição, as suas competências e funções devem re-

sultar, no essencial, da lei fundamental. 

Pode deduzir-se também que os órgãos constitucionais 

de soberania são co-essenciais à caracterização da forma de go-

verno. Ao contrário de outros órgãos constitucionais, previstos 
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na lei fundamental, mas que não concorrem para a configuração 

da forma de Governo, a alteração ou supressão dos órgãos cons-

titucionais de soberania implica a própria transformação da 

forma do Governo, daí afirmar-se que são órgãos definidores da 

forma política em concreto: forma de Estado, regime político, 

sistema de Governo. 

 

8. ÓRGÃO INTERDEPENDENTE 

 

O CC é um órgão interdependente pois, nos termos do 

disposto no artigo 134 da CRM, os órgãos de soberania assentam 

nos princípios de separação e interdependência de poderes con-

sagrados na Constituição e devem obediência à Constituição e 

às leis. 

Gomes Canotilho, explica que quando se fala de separa-

ção e interdependência dos órgãos de soberania como princípio 

estrutural de organização do poder político tem-se geralmente 

em vista a separação horizontal de poderes (de órgãos e fun-

ções). Enquanto a repartição vertical visa a delimitação das 

competências e as relações de controlo segundo critérios funda-

mentalmente territoriais (competência do Estado central, com-

petência das regiões, competências dos órgãos locais), a repar-

tição horizontal refere-se à diferenciação funcional (legislação, 

execução e jurisdição), à delimitação institucional de competên-

cias e as relações de controlo e interdependência recíproca entre 

os órgãos de soberania. 

Gomes Canotilho ensina que o princípio da separação e 

interdependência é estrutural e conformador do domínio polí-

tico, sendo importante descobrir os vários “níveis” em que a se-

paração e interdependência se podem situar nos planos: 

a) Funcional interessa identificar as funções polí-

tico - constitucionais básicas como a legislação, a jurisdição e 

a execução; 

b) Institucional-a separação de “poderes” incide 
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especialmente sobre os órgãos constitucionais, como, por exem-

plo, o parlamento, o Governo e os Tribunais; e 

c) Socio-cultural-interessa articular o “poder” ou 

os poderes do Estado com as estruturas sociais (grupos, classes, 

partidos). 

 

9. NATUREZA JURÍDICA DOS ACÓRDÃOS DO CONSE-

LHO CONSTITUCIONAL  

 

Do disposto no n.º 1 do artigo 248 da CRM, os acórdãos 

do CC são de cumprimento obrigatório para todos os cidadãos, 

instituições e demais pessoas jurídicas, não são passíveis de re-

curso e prevalecem sobre outras decisões. 

À luz do disposto no artigo 2 do (Cód c.) nos casos 

declarados na lei, os tribunais podem fixar, por meio de assentos, 

doutrina com força obrigatória geral. 

A questão que se suscita é não sendo formalmente o CC 

um Tribunal os seus acórdãos podem servir de fonte de direito, 

ou fixar doutrina com força obrigatória geral à semelhança dos 

assentos dos tribunais? À luz do disposto no artigo 2 do Cód.c. 

não podem, uma vez que esta faculdade só é reservada aos as-

sentos dos tribunais. 

A nossa prática revela-nos que, embora o CC não seja 

formalmente um Tribunal e não emane assentos, fixa jurispru-

dência com força obrigatória geral na ordem jurídica moçambi-

cana, conforme se pode depreender do nº1 do artigo 245 da 

CRM. 

Com efeito o n.º 1 do artigo 117 da Constituição de 1990, 

que corresponde ao n.º 1 do artigo 146 da Constituição de 2004, 

constituía a base constitucional para fundamentar a competência 

do PR para criar, alterar e extinguir órgãos e instituições do Es-

tado. Porém a partir do Acórdão n.º 5/CC/2007, de 26 de No-

vembro, foi estabelecida uma jurisprudência a partir da qual foi 

fixada uma nova doutrina com força obrigatória geral, com base 
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na qual o artigo 146 da CRM passou a não ser base constitucio-

nal para fundamentar os diplomas presidenciais na criação, alte-

ração e extinção de órgãos de Estado pois, nos termos da juris-

prudência do CC, o fundamento e sede das competências do PR 

é o capítulo II da CRM que define as competências do PR. 

Neste sentido os acórdãos do CC têm materialmente a 

força jurídica dos assentos dos tribunais, são fonte do direito, 

fixam jurisprudência com força obrigatória geral. 

Segundo Jorge Miranda, em sistema de TC, a força obri-

gatória geral não colide com a natureza jurisdicional da decisão, 

pois algo inerente à decisão, não algo que acresça, enxertado ou 

acessório, pois o TC, como qualquer Tribunal, decide uma ques-

tão jurídica – a da constitucionalidade ou da legalidade de uma 

norma – à luz da norma aplicável - que é a norma constitucional 

ou legal, sem embargo de repercussões ou conotações políticas, 

ele não define ou prossegue o interesse publico (ou um interesse 

publico primário) como os órgãos de função política, nem sequer 

faz interpretação autentica da Constituição. 

Para Jorge Miranda a anulação de uma norma com fun-

damento na violação de outra é diferente da revogação pois este 

é um acto de decisão – opção desvinculativa (é acto de oportu-

nidade) e a anulação é, em princípio, acto vinculativo normati-

vamente, é juízo normativo estrito, na medida em que o acórdão 

com força obrigatória geral surge no exercício da jurisdição, pois 

o TC é controlador de normas, não co-produtor de normas jurí-

dicas. 

O facto de o CC emanar decisões com forca obrigatória 

geral adensa a nossa convicção de que o CC é materialmente um 

TC, pois segundo Marcelo Rebelo de Sousa, só o TC é que ex-

cepcionalmente emana actos jurisdicionais revestidos de conte-

údo normativo, pois as suas decisões têm força obrigatória geral. 

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, existem três traços 

essenciais que caracterizam os acórdãos do TC: 

a) Primeiro: os acórdãos com forca obrigatória 
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geral do Tribunal Constitucional são actos jurisdicionais, ou 

seja, são expressão do exercício da função jurisdicional do Es-

tado; 

b) Segundo: são actos jurisdicionais normativos, 

genéricos e abstractos, podendo revestir-se, ou não, de relevân-

cia num determinado caso concreto; 

c) Terceiro: como actos normativos são considera-

dos, unanimemente, criadores de Direito. Consideram-nos uma 

forma específica de criação do Direito aqueles autores para que 

não há criação do Direito nos actos jurisdicionais concretos. 

Consideramo-los nós igualmente criadores de Direito, por mai-

oria de razão, já que não reduzimos essa criação à mera produ-

ção de actos normativos, no sentido de actos de conteúdo gené-

rico e abstracto. 

 

Ainda segundo Marcelo Rebelo de Sousa, mesmo 

quando julgam em concreto, os tribunais criam Direito, pois ao 

interpretar ou integrar as lacunas da lei ou ao decifrar costumes, 

estão a valorar e a constituir a solução, ao estabelecerem a res-

posta para casos específicos, geram Direito objectivo e dão força 

à convicções jurídicas da colectividade 

 

10. O PAPEL DO CONSELHO CONSTITUCIONAL NA INS-

TITUCIONALIZAÇÃO JURÍDICA DO PODER POLÍTICO 

 

Neste contexto o CC exerce um papel fundamental na 

institucionalização jurídica e regularização do poder político pós 

compete ao CC: 

- Verificar os requisitos legais exigidos para as 

candidaturas a PR; 

- Declarar a incapacidade permanente do PR; 

- Verificar a morte e a perda de mandato do PR; 

- Apreciar em última instância os recursos e as re-

clamações eleitorais, validar e proclamar os resultados eleitorais 
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nos termos da lei; 

- Decidir, em última instância, a legalidade da 

constituição dos partidos políticos e suas coligações, bem como 

apreciar a legalidade das suas denominações, siglas, símbolos e 

ordenar a respectiva extinção nos termos da Constituição e da 

lei; 

- Julgar as acções que tenham por objecto o con-

tencioso relativo ao mandato dos deputados; 

- Investir o PR; 

- Investir o Presidente da AR; 

A transcendência do CC na regulação do funcionamento 

do Estado Moçambicano é ainda reforçada pelo facto de que é o 

órgão com competência para dirimir conflitos de competência 

entre órgãos de soberania e julgar as acções que tenham por ob-

jecto as incompatibilidades previstas na Constituição e na lei, o 

que adensa a nossa convicção de que o CC exerce as funções de 

um TC. 

 

11. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

O Conselho Constitucional Moçambicano é material-

mente um órgão jurisdicional, desempenha as funções de um 

TC, é o titular da jurisdição constitucional, embora não tenha 

sido formalmente qualificado como um TC ou como um órgão 

jurisdicional, pois: 

- É um órgão constitucional de soberania que 

exerce uma função jurisdicional que consiste em aplicar a lei ge-

ral para julgar casos concretos da esfera da sua competência e 

no quadro da jurisdição constitucional; 

- É o órgão de administração da justiça titular da 

jurisdição constitucional, isto é, que aprecia e declara a incons-

titucionalidade das leis e ilegalidade dos actos normativos dos 

órgãos do Estado; 

- É o órgão de recurso das decisões dos tribunais 
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em sede do controlo concreto da constitucionalidade; 

- É um órgão deliberativo, as suas decisões não são 

passíveis de recurso, são de cumprimento obrigatório e prevale-

cem sobre as dos tribunais e demais autoridades; 

- Os titulares do CC são juízes; 

- Os Juízes-conselheiros do CC gozam de garantia 

de independência, inamovibilidade, imparcialidade, e irrespon-

sabilidade; 

- Exerce a fiscalização concreta, sucessiva, abs-

tracta e preventiva da constitucionalidade; 

- Fixa jurisprudência com força obrigatória geral; 

- Julga os processos contenciosos relativos aos 

conflitos de competências entre os órgãos de soberania e relati-

vos aos processos eleitorais, ao mandato dos deputados, delibe-

rações dos órgãos dos partidos políticos e as incompatibilidades 

previstas na Constituição e na lei; 

- Fiscaliza a legalidade dos processos eleitorais; 

-Verifica previamente a constitucionalidade dos referen-

dos; 

- Tem iniciativa processual passiva; 

- O critério que serve de base para as suas decisões 

é o da legalidade. 

Um dos aspectos característicos que tipifica os órgãos ju-

risdicionais e que os diferencia dos órgãos políticos assenta no 

facto de que enquanto os órgãos políticos decidem na base do 

critério discricionário de oportunidade política, os órgãos juris-

dicionais decidem na base do critério da legalidade como sucede 

com o CC, o qual por inerência da sua própria definição consti-

tucional vertida no artigo 241 da CRM e pela natureza das suas 

competências plasmadas no artigo 244 da CRM, tem na Lei a 

base e o fundamento das suas deliberações. 

Nos termos da alínea b) do nº1 do artigo 242 da CRM, 

cinco Juízes Conselheiros do CC são designados pela AR, facto 

que não põe em causa a jurisdicionalidade do CC, pois os Juízes 
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conselheiros do CC gozam de garantia de independência, ina-

movibilidade, imparcialidade e irresponsabilidade e uma vez 

eleitos não podem desempenhar quaisquer outras funções públi-

cas ou privadas e não podem exercer quaisquer funções em ór-

gãos de partidos, de associações políticas ou de funções com eles 

conexos, nem desenvolver actividades político-partidárias de ca-

rácter Público. 

O facto de o poder político ser objecto da jurisdição do 

CC, e de as suas decisões terem um impacto político (pois de-

pendendo do caso em concreto, mesmo as decisões dos tribunais 

comuns podem ter impacto político, pelo que este efeito não é 

exclusivo das decisões do CC) não retira o carácter jurisdicional 

do CC, pois este CC não faz um controle político, mas um con-

trolo jurídico no âmbito da jurisdição constitucional. Aliás num 

Estado de Direito Democrático, os actos do poder político estão 

sujeitos ao controlo judiciário. Na ordem jurídica Moçambicana, 

esta competência no âmbito no âmbito da jurisdição constituci-

onal é reservada ao CC. Fica então demonstrado que o Conselho 

Constitucional Moçambicano é um órgão constitucional, de so-

berania, interdependente e jurisdicional, que exerce as funções 

de Tribunal Constitucional, Tribunal Politico e Tribunal Eleito-

ral. 

Em face desta conclusão recomenda-se que: 

- Se altere a designação de Conselho Constitucio-

nal para Tribunal Constitucional de modo a conformar a sua de-

signação com a natureza jurisdicional das suas competências; 

- Se clarifique que o CC é o órgão de topo no sis-

tema dos órgãos da administração da justiça; 

- Se clarifique  que  as  decisões  do  CC  prevale-

cem  sobre  as  dos Tribunais; 

- Se confira aos cidadãos a legitimidade para indi-

vidualmente recorrerem ao CC das decisões dos Tribunais em 

matéria da inconstitucionalidade; 

 Se clarifique a relação existente entre os tribunais 
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e o CC em sede da fiscalização concreta da constitucionalidade. 

- Que se confira aos cidadãos a legitimidade para 

individual e directamente recorrer ao CC em sede da tutela dos 

direitos fundamentais e da justiça Constitucional. 
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