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Destaques

  Fernando Veloso

Nos termos das disposições 
legais vigentes, uma vez cons-
tituída, a Comissão Nacional de 
Eleições (CNE) deve reflectir, 
escrupulosamente, a compo-
sição prevista na lei que a cria 
sob pena de violar, flagrante-
mente, as referidas disposições 
legais. E como certas figuras 
que a Lei prevê que façam par-
te da CNE não tomaram pos-
se – é o caso dos elementos 
da Renamo que não tomaram 
posse por discordarem do Pa-
cote Eleitoral – a CNE é ilegal, 
admite o Professor Catedrático 
moçambicano, Gilles Cistac, da 
Faculdade de Direito da Uni-
versidade Eduardo Mondlane.

Gilles Cistac, professor ca-
tedrático, director-adjunto 
para Investigação e Exten-
são e Coordenador do Cur-
so de Pós-Graduação da 
Faculdade de Direito da Uni-
versidade Eduardo Mondlane.

O catedrático explica-se 
em discurso directo numa 
Grande Entrevista que con-
cedeu em exclusivo ao Canal 
de Moçambique. Passamos 
a reproduzi-la, na íntegra, 
em estilo pergunta-resposta.

Canal de Moçambique (Ca-
nal) – Será que a CNE está le-
galmente constituída?

Professor Gilles Cistac (Cis-
tac) – A resposta a esta questão 
carece duma clarificação prévia 
de conceitos que estão no cora-
ção do problema sem os quais 
não se pode rigorosamente te-
cer uma resposta certa. A dou-
trina administrativista moderna 
concorda, pacificamente, para 
consagrar, no âmbito do regime 

jurídico dos órgãos administra-
tivos de tipo colegial, as regras 
relacionadas com a composi-
ção, constituição e funciona-
mento dos mesmos. O Direito 
Administrativo pátrio aderiu a 

esta apresentação, consagran-
do, na Lei n.° 6/2013, de 22 
de Fevereiro esta sequência. 
Com efeito, o Artigo 5 da Lei 
n.° 6/2013, de 22 de Fevereiro, 
estabelece a composição da Co-

missão Nacional de Eleições; o 
Artigo 6 da mesma determina 
a sua constituição e o CAPÍ-
TULO IV da referida Lei esta-
belece as normas relacionadas 
com o seu funcionamento. A 

composição é o elemento abs-
tracto dos membros que hão-de 
fazer parte do órgão colegial, 
uma vez constituído. Assim, ao 
abrigo do n.° 1 do Artigo 5 da 
Lei n.° 6/2013, de 22 de Feve-
reiro, “A Comissão Nacional de 
Eleições é composta por treze 
membros, sendo um Presidente 
e doze vogais”. Contudo, por 
mera distracção, o legislador or-
dinário consagrou elementos da 
composição no Artigo 6 relativa 
à “Constituição da Comissão 
Nacional de Eleições”. Assim, 
o n.° 1 do Artigo 6 da Lei n.° 
6/2013, de 22 de Fevereiro “Os 
membros da Comissão Nacional 
de Eleições, respeitando o dis-
posto no n.° 2 do Artigo 5, são 
designados da seguinte forma:

a) cinco representantes da 
FRELIMO;

b) dois representantes da RE-
NAMO;

c) um representante do MDM;
d) um Juiz indicado pelo Con-

selho Superior da Magistratura 
Judicial;

e) um Procurador indicado 
pelo Conselho Superior da Ma-
gistratura do Ministério Público;

f) três membros das organiza-
ções da sociedade civil”. 

Nos termos das disposições 
legais acima mencionadas, uma 
vez constituída, a Comissão 
Nacional de Eleições, ela deve 
reflectir, escrupulosamente, a 
referida composição sob pena 
de violar, flagrantemente, as 
referidas disposições legais. 

A constituição é o acto pelo 
qual os membros de um órgão 
colegial, uma vez designado, se 
reúnem pela primeira vez e dão 
início ao funcionamento desse 
órgão. Primeiro os membros 

(Continua na página seguinte)

Grande Entrevista com Professor Gilles Cistac

CNE não estando devidamente 
constituída não pode funcionar

“…a Comissão Nacional de Eleições não foi devidamente constituída por não reflectir a 
composição expressamente prevista na Lei e não sendo devidamente constituída, a mesma não 

podia iniciar legalmente o seu funcionamento. (…) as suas deliberações e resoluções são juridicamente 
inexistentes. (…) todos os actos da CNE praticados no âmbito da orientação, superintendência e 

fiscalização dos actos do processo de recenseamento praticados pela CNE são inexistentes 
e nulos e de nenhum efeito e consequentemente o STAE fica automaticamente 

impossibilitado de cumprir esses actos nulos”.  – Professor Gilles Cistac
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que compõem o órgão colegial 
devem ser devidamente desig-
nados e, segundo, é só quando 
devidamente constituído que o 
órgão colegial pode iniciar o seu 
funcionamento. Assim, a (in)
devida constituição do órgão 
colegial condiciona o funciona-
mento do mesmo. É de realçar 
que a figura jurídica do “Quó-
rum” que consta do Artigo 38 
da Lei n.° 6/2013, de 22 de Fe-
vereiro, está localizada, lógica e 
racionalmente, no CAPÍTULO 
IV sobre o funcionamento da 
Comissão Nacional de Elei-
ções, ou seja, é apenas quando 
a Comissão Nacional de Elei-
ções é devidamente constituída 
que a mesma pode funcionar e 
se reunir conforme as regras es-
tabelecidas no Artigo 38 da Lei 
n.° 6/2013, de 22 de Fevereiro. 

O art 38 da referida lei reza 
o seguinte: “1. O plenário da 
Comissão Nacional de Eleições 
reúne-se achando-se presen-
tes, pelo menos, um terço dos 
seus membros. 2. A Comissão 
Nacional de Eleições delibera 
achando-se, presentes, mais de 
metade dos seus membros …”. 

A doutrina administrativa 
moderna é pacífica nesta ma-
téria e distingue claramente, 
como foi anteriormente de-
monstrado, a fase da consti-
tuição do órgão colegial da 
fase do seu funcionamento. 

É do domínio público que 
um dos partidos políticos da 
oposição parlamentar (NR: o 
Partido Renamo) nunca desig-
nou os dois representantes que 
lhe cabia designar nos termos 
da alínea b) do n.° 1 do Arti-
go 6 da Lei n.° 6/2013, de 22 
de Fevereiro. Ademais, após a 
posse perante o Presidente da 
República, na fase de constitui-
ção da Comissão Nacional de 
Eleições, o Presidente da CNE 
deveria ter verificado que os 
membros efectivamente presen-
tes apenas correspondem par-
cialmente à enumeração legal 
dos seus titulares e até, aliás, 
o problema da “existência” da 
CNE devia ter surgido na reu-
nião dos membros deste órgão 
colegial que procedeu à própria 
eleição do seu Presidente. Fal-
tavam os da Renamo. Assim, 
nada resta senão afirmar que a 
Comissão Nacional de Eleições 
não foi devidamente constituí-
da por não reflectir a composi-
ção expressamente prevista na 
Lei e não sendo devidamente 
constituída, a mesma não po-
dia iniciar legalmente o seu 
funcionamento. Mas iniciou. 
Ilegalmente. E sendo assim 
não pode continuar a funcio-

nar porque está numa situação 
de ilegalidade. Continua ilegal.

Canal – Algumas vozes afir-
maram que os membros da 
CNE anterior podiam preen-
cher os “vazios”. Referimo-
-nos aos da própria Renamo 
na anterior CNE que entre-
tanto cessou funções. Será que 
isso tornaria legal a CNE?

Cistac – Com efeito, uma 
questão pode ser levantada 
quanto à aplicação do n.° 3 do 
Artigo 13 da Lei n.° 6/2013, de 
22 de Fevereiro, e do n.° 2 do 
Artigo 11 da Lei n.° 8/2007, de 
26 de Fevereiro, que tem igual 
redacção: “O mandato dos 
membros da Comissão Nacional 
de Eleições cessa com a tomada 
de posse dos novos membros” 
(n.° 2 do Art. 11). O n.° 2 do 
Artigo 11 da Lei n.° 8/2007, de 
26 de Fevereiro, não é aplicável 
nesta situação por uma razão 
muito simples de que os seus 
efeitos cessaram com a revoga-
ção in totum da Lei n.° 8/2007, 
de 26 de Fevereiro, pelo Artigo 
70 da Lei n.° 6/2013, de 22 de 
Fevereiro. A referida revogação 
expressa da Lei n.° 8/2007, de 
26 de Fevereiro, teve por conse-
quência que a mesma deixou de 
vigorar na sua totalidade pelo 
facto da entrada em vigor da Lei 
n.° 6/2013, de 22 de Feverei-
ro, que lhe é posterior. Assim, 
os efeitos do n.° 2 do Artigo 
11 da Lei n.° 8/2007, de 26 de 
Fevereiro, tendo cessados com 
a entrada em vigor da Lei n.° 
6/2013, de 22 de Fevereiro, a 
nenhum momento os represen-
tantes da Renamo, na anterior 
Comissão Nacional de Eleições, 
podiam juridicamente fazer par-
te da actual Comissão Nacional 
de Eleições – por falta de base 
legal para fazer produzir efeitos 
à norma revogada – recorren-
do para isto ao n.° 2 do Artigo 
11 da Lei n.° 8/2007, de 26 de 
Fevereiro. Interpretar de for-
ma contrária seria cometer um 
grave erro de Direito, por se ter 
aplicado uma norma revogada. 
O n.° 3 do Artigo 13 da Lei n.° 
6/2013, de 22 de Fevereiro, tem 
um alcance diferente. A referida 
disposição legislativa levanta o 
problema da sua efectiva aplica-
ção. Com efeito, os efeitos des-
ta disposição legal devem ser 
apreciados no âmbito da vigên-
cia da lei que os consagrou. E 
isto pressupõe que a Comissão 
Nacional de Eleições seja devi-
damente constituída para que no 
momento do surgimento da si-
tuação prevista – num momen-
to posterior – o n.° 3 do Artigo 

13 da Lei n.° 6/2013, de 22 de 
Fevereiro, pudesse produzir os 
efeitos jurídicos nele previstos. 
Por outras palavras, é apenas no 
caso da tomada de posse da Co-
missão Nacional de Eleições a 
seguir a esta, cuja constituição 
é hoje contestada, que os efei-
tos do n.° 3 do Artigo 13 da Lei 
n.° 6/2013, de 22 de Fevereiro, 
poderão ser efectivamente úteis 
se, porventura, alguns membros 
não foram devidamente desig-
nados. Não sendo devidamente 
constituída, o referido grupo de 
pessoas não podia se reunir e 
deliberar em nome da Comissão 
Nacional de Eleições por não 
estar devidamente constituída. 
Com efeito, nenhum órgão cole-
gial pode reunir e deliberar sem 
estar devidamente constituído. 

Canal – No caso em que, 
como afirma o Professor, a 
CNE é inexistente juridi-
camente, quais são os seus 
efeitos no que diz respeito 
aos actos aprovados por ela?

Cistac – Resulta da indevi-

da constituição da Comissão 
Nacional de Eleições que as 
suas deliberações e resoluções 
são juridicamente inexistentes. 
Um acto é inexistente quando 
alguém usurpa a qualidade de 
órgão da Administração e pre-
tende exercer a competência 
que só a esta pertence. Resulta 
da constituição endivida da Co-
missão Nacional de Eleições 
que alguém usurpou a sua qua-
lidade e exerceu as suas compe-
tências aprovando, por ventura 
deliberações ou resoluções. Não 
há dúvidas sobre o facto de fal-
tando elementos ou requisitos 
essenciais não pode haver, por 
definição uma decisão admi-
nistrativa, nem sequer, um acto 
jurídico qualquer que seja a sua 
natureza normativa ou não nor-
mativa. Quanto aos efeitos da 
inexistência, não é preciso lei 
que o diga: quando tão gros-
seiramente se queira fazer pas-
sar por acto administrativo um 
facto ou factos onde não se en-
contra nada que corresponda ao 
conceito respectivo, claro está 
que a inexistência jurídica do 

acto resulta da própria natureza 
desses factos. A reacção contra 
estes actos praticados pela CNE 
será a prevista na lei para os ac-
tos nulos e de nenhum efeito. 

Canal – Será que um par-
tido político que tem um de-
terminado interesse poderia 
impugnar essas deliberações? 

Cistac – Claro que sim! 
De acordo com o Artigo 11 
da Lei n.° 6/2013, de 22 de 
Fevereiro, das deliberações 
da CNE, cabe recurso para 
o Conselho Constitucional. 

Canal – O Conselho Consti-
tucional (CC) poderia ignorar 
um recurso sobre uma deli-
beração da CNE constituída 
nestes termos aparentemente 
ilegal?

Cistac – O Conselho Cons-
titucional não poderia “ig-
norar” tecnicamente o recur-
so sobre uma deliberação da 
CNE. Sucede que esta CNE 

(Continuação da página anterior)

(Continua na página seguinte)
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ainda nada deliberou. Será por 
estar já de sobreaviso? Será 
que já se aperceberam que es-
tão a actuar na ilegalidade? 

O Conselho Constitucional 
deveria tomar uma decisão em 
relação ao recurso e não pode-
ria não decidir algo. E fazer o 
contrário seria para ele próprio 
(CC) violar a Constituição que 
no Artigo 70 garante ao cida-

dão o direito de recorrer aos 
tribunais contra actos que vio-
lem os seus direitos e interesses 
reconhecidos pela Constituição 
e pela lei sendo neste caso, o 
Conselho Constitucional con-
siderado como “tribunal”. Ma-
terialmente é um tribunal. Além 
disso, a não decisão do Conse-
lho Constitucional subsumir-se-
-ia na violação da obrigação de 
julgar que o Conselho Cons-

titucional deve respei-
tar como princípio 

estruturante do 
nosso ordena-

mento jurí-
dico e que é 
consagrado 
pelo Artigo 
8 do nosso 
Código Civil. 

Mas é de 
r e a l ç a r 
que até 
hoje o 

C o n s e l h o 
Constitucional 
nunca “igno-
rou” um pedi-

do e sempre se 
pronunciou em 

relação a qualquer 
um. Não estou a ver 

porque o Conselho 
actuaria de for-

ma diferen-
te nesse 

caso, a vir a acontecer.

Canal – E se ignorasse mes-
mo?

Cistac – Como acabei de re-
ferir, o Conselho Constitucional 
não pode “ignorar” um recurso 
mas pode não dar “provimento” 
ao recurso, isto é, pode discor-
dar da argumentação do recor-
rente e assumir uma posição 
distinta e, consequentemente, 
rejeitar o seu pedido. Mas não 
deve deixar de responder ao 
recurso.  Contudo, deve-se su-
blinhar que o Conselho Consti-
tucional cuida particularmente 
da fundamentação das suas de-
cisões qualquer que seja a sua 
posição, ou seja, dar ou não dar 
provimento ao recurso, mas 
responde sempre ao recorrente. 
Desde o seu efectivo funcio-
namento, em 2003, o Conse-
lho Constitucional sempre fez 
questão de fundamentar cuida-
dosamente as suas deliberações 
ou acórdãos para responder na 
sua condição de “administra-
dor” da justiça, em matérias de 
natureza jurídico-constitucio-
nal, para dar mais credibilida-
de e seriedade à sua actuação 
e pela natureza das partes no 
processo que na maior parte 
dos casos são órgãos de sobe-
rania. Assim sendo, se o Con-
selho Constitucional não quiser 
dar provimento ao recurso será 
obrigado a fundamentar clara-
mente a sua decisão neste sentido. 

Por outras palavras: se tem 
uma posição diferente do recor-
rente é obrigado a responder e 
fundamentar substancialmente 
a sua posição. E se tem uma po-
sição concordante com os argu-
mentos do recorrente também 
é a obrigado a fundamentar. 

Canal – E se a 
CNE ignorar o acór-
dão do CC, que even-

tualmente viesse a re-
conhecer que a 

CNE é ilegal, 
e conti-

nuasse a funcionar indiferen-
te, como seria?

Cistac – Neste caso a CNE 
estaria numa situação extrema-
mente desagradável. Primeiro 
porque os acórdãos do Conselho 
Constitucional são de cumpri-
mento obrigatório para todos os 
cidadãos, instituições e demais 
pessoas jurídicas. Não executar 
ou não respeitar a decisão do 
Conselho Constitucional seria 
colocar a CNE “out of law” 
(fora da Lei), fora do Direito, 
com todas as consequências 
originadas por essa situação. 
Mas até hoje todas as decisões 
do Conselho Constitucional 
foram respeitadas e cumpri-
das e por isso não estou a ver a 
CNE a desrespeitar um acórdão 
do Conselho Constitucional. 

Canal – Quais seriam as con-
sequências para o presidente 
da CNE se ele não acatasse a 
decisão do CC e continuasse a 
permitir o funcionamento da 
CNE, isto é, fazer com que a 
CNE continuasse a deliberar?

Cistac – As consequências 
estão previstas, entre outros 
mecanismos legais, no Código 
Penal. Se a CNE persistir em 
não cumprir ou não executar um 
acórdão do Conselho Constitu-
cional, o seu Presidente, no caso 
em que ordenou a prossecução 
do cumprimento da deliberação 
“inexistente”, seria “desobe-
diente” e punido nos termos do 
Artigo 188.° do Código Penal. 

O Art. 188 do Código Penal 
refere textualmente o seguinte: 
Aquele que…faltar à obediên-
cia devida às ordens ou man-
dados legítimos da autoridade 
pública ou agentes dela, será 
condenado a prisão até três 
meses, se por lei ou disposi-
ção de igual força não estiver 
estabelecida pena diversa”. 

Canal – Se se verifi car o 
caso de “desobediência quali-
fi cada” do Presidente da CNE, 
qual o órgão competente para 
aplicar as consequências pre-
vistas na lei para estes casos?

Cistac – Visto a moldura 
da pena consagrada pelo Arti-
go 188.° do Código Penal de-
via ser o Tribunal Judicial de 
distrito urbano. Com efeito, a 
CNE sendo “inexistente” os 
seus membros não podem ser 
considerados como “membros 
da CNE” e, consequentemen-
te, não podem benefi ciar do 
fórum especial instituído pelos 
membros da CNE pelo Artigo 

25 da Lei n.° 6/2013, de 22 de 
Fevereiro (Tribunal Supremo).

Canal – As consequências 
são apenas para o Presidente 
da CNE ou para todos os mem-
bros da CNE que desobedeçam 
ao que o CC porventura viesse 
a estabelecer no seu acórdão?

Cistac – A resposta à sua per-
gunta depende do facto de saber 
quem deu ordem para executar 
ou cumprir a deliberação decla-
rada ilegal. No caso em que a or-
dem foi proferida pelo Presiden-
te da CNE é apenas ele que será 
objecto do processo-crime por 
desobediência; se a ordem foi 
do colectivo serão abrangidos 
todos que aprovarem esta ordem 
porque comparticiparam no cri-
me de desobediência. Neste 
caso será um processo conjunto 
porque todos serão co-arguidos. 

Não se pode excluir, também, 
o facto de que alguns mem-
bros da CNE votaram contra 
o cumprimento da deliberação 
ilegal neste caso os mesmos 
não poderão ser processados 
pelo crime de desobediência. 

Canal – E o STAE poderá 
continuar a executar as de-
liberações da CNE? Poderá 
continuar a funcionar nes-
tas circunstâncias em que se 
verifi ca que a CNE é ilegal?

Cistac – A declaração de 
inexistência de uma Delibe-
ração da CNE tem um efeito 
“erga omnes”, ou seja, para to-
dos. Isto signifi ca que o STAE 
não pode e não deve aplicar 
uma deliberação inexistente 
da CNE. Consequentemente, 
qualquer decisão do STAE que 
teria como fundamento uma 
deliberação inexistente da CNE 
seria, também, nula. O STAE 
poderá funcionar se está devi-
damente constituído. O proces-
so eleitoral poderá prosseguir 
mas com muitas difi culdades. 
O STAE poderá executar ma-
terialmente deliberações que 
tenham sido tomadas pela anti-
ga CNE, mas se for necessária 
nova deliberação não haverá 
órgão legal para tomá-la agora, 
dadas as circunstâncias legais 
em que se admite que está esta 
CNE não devidamente cons-
tituída como se explica atrás.

Canal – A fase de recen-
seamento que termina hoje 
(NR: 23 de Julho de 2013, 
dia desta entrevista) – ontem 
relativamente à data desta 

no Artigo 70 garante ao cida- -ia na violação da obrigação de 
julgar que o Conselho Cons-

titucional deve respei-
tar como princípio 

estruturante do 
nosso ordena-

mento jurí-
dico e que é 
consagrado 
pelo Artigo 
8 do nosso 
Código Civil. 

Mas é de 
r e a l ç a r 
que até 
hoje o 

C o n s e l h o 
Constitucional 
nunca “igno-
rou” um pedi-

do e sempre se 
pronunciou em 

relação a qualquer 
um. Não estou a ver 

porque o Conselho 
actuaria de for-

ma diferen-
te nesse 

dar da argumentação do recor-
rente e assumir uma posição 
distinta e, consequentemente, 
rejeitar o seu pedido. Mas não 
deve deixar de responder ao 
recurso.  Contudo, deve-se su-
blinhar que o Conselho Consti-
tucional cuida particularmente 
da fundamentação das suas de-
cisões qualquer que seja a sua 
posição, ou seja, dar ou não dar 
provimento ao recurso, mas 
responde sempre ao recorrente. 
Desde o seu efectivo funcio-
namento, em 2003, o Conse-
lho Constitucional sempre fez 
questão de fundamentar cuida-
dosamente as suas deliberações 
ou acórdãos para responder na 
sua condição de “administra-
dor” da justiça, em matérias de 
natureza jurídico-constitucio-
nal, para dar mais credibilida-
de e seriedade à sua actuação 
e pela natureza das partes no 
processo que na maior parte 
dos casos são órgãos de sobe-
rania. Assim sendo, se o Con-
selho Constitucional não quiser 
dar provimento ao recurso será 
obrigado a fundamentar clara-
mente a sua decisão neste sentido. 

Por outras palavras: se tem 
uma posição diferente do recor-
rente é obrigado a responder e 
fundamentar substancialmente 
a sua posição. E se tem uma po-
sição concordante com os argu-
mentos do recorrente também 
é a obrigado a fundamentar. 

Canal – E se a 
CNE ignorar o acór-
dão do CC, que even-

tualmente viesse a re-
conhecer que a 

CNE é ilegal, 
e conti-
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edição. Poderá ser conside-
rada legal tendo em conta 
que decorreu num momento 
de vazio em que tivemos em 
presença uma CNE ilegal?

Cistac – O recenseamento 
iniciou sob a supervisão da an-
tiga CNE, o que significa que 
até à data de cessação das fun-
ções dessa não havia nenhum 
problema jurídico a levantar. 

Agora com a situação de 
uma CNE inexistente a actuar 
vários problemas podem sur-
gir que podem inviabilizar o 
próprio processo de recensea-
mento eleitoral. Primeiro não 
há “supervisão” do processo de 
recenseamento eleitoral devido 
à “inexistência” da CNE. Por 
outras palavras, todos os actos 
da CNE praticados no âmbito 
da orientação, superintendên-
cia e fiscalização dos actos do 
processo de recenseamento 
praticados pela CNE são ine-
xistentes e nulo e de nenhum 
efeito e consequentemente o 
STAE fica automaticamente im-
possibilitado de cumprir esses 
actos nulos. Segundo a apro-
vação e publicação pela CNE 
dos dados eleitorais previstos 
no Artigo 38 da Lei n.° 5/2013, 
de 22 de Fevereiro (Lei do Re-
censeamento Eleitoral) serão 
susceptíveis de impugnação e 
serem declarados nulos pelo 
Conselho Constitucional. Por 
outras palavras, a seguir ao ter-
mo de recenseamento o STAE 
será agora obrigado a submeter 
à CNE os dados do recensea-
mento para aprovação e publi-
cação. E neste momento, qual-
quer pessoa interessada poderá 
contestar a deliberação da CNE 

que aprova e manda publicar os 
dados do STAE sob o funda-
mento da inexistência da CNE. 

Terceiro, na ocasião do re-
curso ao Conselho Constitu-
cional das decisões da CNE 
previsto no Artigo 44 da Lei 
n.° 5/2013, de 22 de Feverei-
ro, poderá qualquer recorrente 
fundamentar na inexistência 
da CNE e, consequentemente, 
das suas decisões proferidas 
no âmbito dos recursos por ela 
decididos no âmbito do Artigo 
43 da Lei n.° 5/2013, de 22 de 
Fevereiro, das decisões das co-
missões provinciais de eleições. 
Um verdadeiro caos jurídico!

Canal – A interposição do 
recurso terá efeitos suspensi-
vos imediatos da actividade 
da CNE?

Cistac – Tecnicamente, o 
recurso para o Conselho Cons-
titucional não tem efeitos sus-
pensivo nenhum até que o CC 
produza o acórdão a declarar a 
ilegalidade da deliberação. E 
então, sim, essa consequência 
pode ter efeitos em relação à 
actividade da CNE. Com efei-
to, a CNE “inexistente” pode 
continuar a actuar, o recurso 
não tem por efeitos impedir 
alguém de agir mas como foi 
dito anteriormente, a impug-
nação sistemática das suas de-
liberações e resoluções com-
binado com a sua declaração 
de ilegalidade paralisará de 
facto a sua actuação jurídica. 

Canal – Caso esta situação 
chegue ao extremo, a que pa-
rece afinal já ter chegado, 
como é que se poderá sair do 

imbróglio?

Cistac – A saída apenas pode 
passar por uma revisão da Lei 
Eleitoral que permitiria corri-
gir as ilegalidades detectadas. 
Há suficientemente bons ju-
ristas na Primeira Comissão 
da Assembleia da República 
para procurar a redacção mais 
adequada da Lei da CNE para 
fazer face a estas anomalias. 

Canal – E se na AR a maio-
ria qualificada do Partido 
Frelimo se recusar a rever a 
Lei para acabar com o impas-
se que venha a ser gerado, o 
que poderá acontecer no País?

Cistac – Se a sua hipótese 
se confirmar, não estou a ver 
como poderá haver eleições 
este ano e no próximo ano. 

Canal – Nesta situação po-
derá ficar tudo completamen-
te bloqueado. O mandato do 
PR e dos outros órgãos de 
soberania expiraria ou pode-
riam continuar a funcionar?

Cistac – Essas instituições 
poderão funcionar pelo facto 
de as mesmas terem o dever de 
manter o funcionamento dos 
serviços públicos mas apenas 
poderiam gerir os “assuntos cor-
rentes”, o que significa que não 
poderiam, tecnicamente, tomar 
decisões de relevo na direcção 
política do País ou na prática de 
decisões substanciais que pode-
riam responsabilizar o Estado a 
médio ou longo prazo. Chama-
-se a isso, quando acontece, 
um “Governo de gestão”, ape-
nas. (Canal de Moçambique)
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