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Destaques
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
Fernando Veloso

composição é o elemento abstracto 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 Fevereiro, “A Comissão Nacional de
Eleições é composta por treze
membros, sendo um Presidente
e doze vogais”. Contudo, por
mera distracção, o legislador ordinário 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 disposto no n.° 2 do Artigo 5, são
designados da seguinte forma:
a) cinco representantes da
FRELIMO;
b) dois representantes da RENAMO;
c) um representante do MDM;
d) um Juiz indicado pelo Conselho Superior da Magistratura
Judicial;
e) um Procurador indicado
pelo Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público;
f) três membros das organizações da sociedade civil”.

Nos termos das disposições
legais vigentes, uma vez constituída, a Comissão Nacional de
Eleições (CNE) deve reflectir,
escrupulosamente, a composição prevista na lei que a cria
sob pena de violar, flagrantemente, as referidas disposições
legais. E como certas figuras
que a Lei prevê que façam parte da CNE não tomaram posse – é o caso dos elementos
da Renamo que não tomaram
posse por discordarem do Pacote Eleitoral – a CNE é ilegal,
admite o Professor Catedrático
moçambicano, Gilles Cistac, da
Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane.
Gilles Cistac, professor catedrático,
director-adjunto
para Investigação e Extensão e Coordenador do Curso de Pós-Graduação da
Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane.
O catedrático explica-se
em discurso directo numa
Grande Entrevista que concedeu em exclusivo ao Canal
de Moçambique. Passamos
a reproduzi-la, na íntegra,
em estilo pergunta-resposta.
Canal de Moçambique (Canal) – Será que a CNE está legalmente constituída?
Professor Gilles Cistac (Cistac) – A resposta a esta questão
carece duma clarificação prévia
de conceitos que estão no coração do problema sem os quais
não se pode rigorosamente tecer uma resposta certa. A doutrina administrativista moderna
concorda, pacificamente, para
consagrar, no âmbito do regime

jurídico dos órgãos administrativos de tipo colegial, as regras
relacionadas com a composição, constituição e funcionamento dos mesmos. O Direito
Administrativo pátrio aderiu a

esta apresentação, consagrando, 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 CAPÍTULO IV da referida Lei estabelece as normas relacionadas
com o seu funcionamento. A

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)
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que compõem o órgão colegial
devem ser devidamente designados 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 funcionamento do mesmo. É de realçar
que a figura jurídica do “Quórum” que consta do Artigo 38
da Lei n.° 6/2013, de 22 de Fevereiro, está localizada, lógica e
racionalmente, no CAPÍTULO
IV sobre o funcionamento da
Comissão Nacional de Eleições, ou seja, é apenas quando
a Comissão Nacional de Eleições é devidamente constituída
que a mesma pode funcionar e
se reunir conforme as regras estabelecidas 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 presentes, 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 matéria e distingue claramente,
como foi anteriormente demonstrado, a fase da constituição 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 designou os dois representantes que
lhe cabia designar nos termos
da alínea b) do n.° 1 do Artigo 6 da Lei n.° 6/2013, de 22
de Fevereiro. Ademais, após a
posse perante o Presidente da
República, na fase de constituição da Comissão Nacional de
Eleições, o Presidente da CNE
deveria ter verificado que os
membros efectivamente presentes apenas correspondem parcialmente à enumeração legal
dos seus titulares e até, aliás,
o problema da “existência” da
CNE devia ter surgido na reunião dos membros deste órgão
colegial que procedeu à própria
eleição do seu Presidente. Faltavam os da Renamo. Assim,
nada resta senão afirmar que 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. Mas iniciou.
Ilegalmente. E sendo assim
não pode continuar a funcio-

nar porque está numa situação
de ilegalidade. Continua ilegal.
Canal – Algumas vozes afirmaram que os membros da
CNE anterior podiam preencher os “vazios”. Referimo-nos aos da própria Renamo
na anterior CNE que entretanto 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 revogação 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 consequência que a mesma deixou de
vigorar na sua totalidade pelo
facto da entrada em vigor da Lei
n.° 6/2013, de 22 de Fevereiro, 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 representantes da Renamo, na anterior
Comissão Nacional de Eleições,
podiam juridicamente fazer parte da actual Comissão Nacional
de Eleições – por falta de base
legal para fazer produzir efeitos
à norma revogada – recorrendo para isto ao n.° 2 do Artigo
11 da Lei n.° 8/2007, de 26 de
Fevereiro. Interpretar de forma 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 aplicação. Com efeito, os efeitos desta disposição legal devem ser
apreciados no âmbito da vigência da lei que os consagrou. E
isto pressupõe que a Comissão
Nacional de Eleições seja devidamente constituída para que no
momento do surgimento da situação prevista – num momento 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 Comissão Nacional de Eleições a
seguir a esta, cuja constituição
é hoje contestada, que os efeitos 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 designados. 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 colegial pode reunir e deliberar sem
estar devidamente constituído.
Canal – No caso em que,
como afirma o Professor, a
CNE é inexistente juridicamente, 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 pretende exercer a competência
que só a esta pertence. Resulta
da constituição endivida da Comissão Nacional de Eleições
que alguém usurpou a sua qualidade e exerceu as suas competências aprovando, por ventura
deliberações ou resoluções. Não
há dúvidas sobre o facto de faltando elementos ou requisitos
essenciais não pode haver, por
definição uma decisão administrativa, nem sequer, um acto
jurídico qualquer que seja a sua
natureza normativa ou não normativa. Quanto aos efeitos da
inexistência, não é preciso lei
que o diga: quando tão grosseiramente se queira fazer passar por acto administrativo um
facto ou factos onde não se encontra 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 actos nulos e de nenhum efeito.
Canal – Será que um partido político que tem um determinado 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 Constitucional (CC) poderia ignorar
um recurso sobre uma deliberação da CNE constituída
nestes termos aparentemente
ilegal?
Cistac – O Conselho Constitucional não poderia “ignorar” tecnicamente o recurso sobre uma deliberação da
CNE. Sucede que esta CNE
(Continua na página seguinte)
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ainda nada deliberou. Será por
estar já de sobreaviso? Será
que já se aperceberam que estão a actuar na ilegalidade?
O Conselho Constitucional
deveria tomar uma decisão em
relação ao recurso e não poderia 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 violem os seus direitos e interesses
reconhecidos pela Constituição
e pela lei sendo neste caso, o
Conselho Constitucional considerado como “tribunal”. Materialmente é um tribunal. Além
disso, a não decisão do Conselho Constitucional subsumir-se-ia na violação da obrigação de
julgar que o Conselho Constitucional deve respeitar como princípio
estruturante do
nosso ordenamento jurídico e que é
consagrado
pelo Artigo
8 do nosso
Código Civil.
Mas é de
realçar
que até
hoje o
Conselho
Constitucional
nunca
“ignorou” um pedido e sempre se
pronunciou
em
relação a qualquer
um. Não estou a ver
porque o Conselho
actuaria de forma diferente nesse

caso,

a

vir

a

acontecer.

Canal – E se ignorasse mesmo?
Cistac – Como acabei de referir, o Conselho Constitucional
não pode “ignorar” um recurso
mas pode não dar “provimento”
ao recurso, isto é, pode discordar da argumentação do recorrente e assumir uma posição
distinta e, consequentemente,
rejeitar o seu pedido. Mas não
deve deixar de responder ao
recurso. Contudo, deve-se sublinhar que o Conselho Constitucional cuida particularmente
da fundamentação das suas decisões qualquer que seja a sua
posição, ou seja, dar ou não dar
provimento ao recurso, mas
responde sempre ao recorrente.
Desde o seu efectivo funcionamento, em 2003, o Conselho Constitucional sempre fez
questão de fundamentar cuidadosamente as suas deliberações
ou acórdãos para responder na
sua condição de “administrador” da justiça, em matérias de
natureza jurídico-constitucional, para dar mais credibilidade e seriedade à sua actuação
e pela natureza das partes no
processo que na maior parte
dos casos são órgãos de soberania. Assim sendo, se o Conselho Constitucional não quiser
dar provimento ao recurso será
obrigado a fundamentar claramente a sua decisão neste sentido.
Por outras palavras: se tem
uma posição diferente do recorrente é obrigado a responder e
fundamentar substancialmente
a sua posição. E se tem uma posição concordante com os argumentos do recorrente também
é a obrigado a fundamentar.
Canal – E se a
CNE ignorar o acórdão do CC, que eventualmente viesse a reconhecer que a
CNE é ilegal,
e conti-

nuasse a funcionar indiferente, como seria?

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

Cistac – Neste caso a CNE
estaria numa situação extremamente desagradável. Primeiro
porque os acórdãos do Conselho
Constitucional são de cumprimento 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 cumpridas e por isso não estou a ver a
CNE a desrespeitar um acórdão
do Conselho Constitucional.

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

Canal – Quais seriam as consequências 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 Constitucional, o seu Presidente, no caso
em que ordenou a prossecução
do cumprimento da deliberação
“inexistente”, seria “desobediente” e punido nos termos do
Artigo 188.° do Código Penal.
O Art. 188 do Código Penal
refere textualmente o seguinte:
Aquele que…faltar à obediência devida às ordens ou mandados legítimos da autoridade
pública ou agentes dela, será
condenado a prisão até três
meses, se por lei ou disposição de igual força não estiver
estabelecida pena diversa”.
Canal – Se se verificar o
caso de “desobediência qualificada” do Presidente da CNE,
qual o órgão competente para
aplicar as consequências previstas na lei para estes casos?
Cistac – Visto a moldura
da pena consagrada pelo Artigo 188.° do Código Penal devia 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, consequentemente, não podem beneficiar do
fórum especial instituído pelos
membros da CNE pelo Artigo

Cistac – A resposta à sua pergunta depende do facto de saber
quem deu ordem para executar
ou cumprir a deliberação declarada ilegal. No caso em que a ordem foi proferida pelo Presidente 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 crime de desobediência. Neste
caso será um processo conjunto
porque todos serão co-arguidos.
Não se pode excluir, também,
o facto de que alguns membros 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 deliberações da CNE? Poderá
continuar a funcionar nestas circunstâncias em que se
verifica que a CNE é ilegal?
Cistac – A declaração de
inexistência de uma Deliberação da CNE tem um efeito
“erga omnes”, ou seja, para todos. Isto significa 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 devidamente constituído. O processo eleitoral poderá prosseguir
mas com muitas dificuldades.
O STAE poderá executar materialmente deliberações que
tenham sido tomadas pela antiga 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 constituída como se explica atrás.
Canal – A fase de recenseamento que termina hoje
(NR: 23 de Julho de 2013,
dia desta entrevista) – ontem
relativamente à data desta
(Continua na página seguinte)
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edição. Poderá ser considerada 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 antiga CNE, o que significa que
até à data de cessação das funções dessa não havia nenhum
problema jurídico a levantar.
Agora com a situação de
uma CNE inexistente a actuar
vários problemas podem surgir que podem inviabilizar o
próprio processo de recenseamento 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, superintendência e fiscalização dos actos do
processo de recenseamento
praticados pela CNE são inexistentes e nulo e de nenhum
efeito e consequentemente o
STAE fica automaticamente impossibilitado de cumprir esses
actos nulos. Segundo a aprovação e publicação pela CNE
dos dados eleitorais previstos
no Artigo 38 da Lei n.° 5/2013,
de 22 de Fevereiro (Lei do Recenseamento Eleitoral) serão
susceptíveis de impugnação e
serem declarados nulos pelo
Conselho Constitucional. Por
outras palavras, a seguir ao termo de recenseamento o STAE
será agora obrigado a submeter
à CNE os dados do recenseamento para aprovação e publicação. E neste momento, qualquer pessoa interessada poderá
contestar a deliberação da CNE

que aprova e manda publicar os
dados do STAE sob o fundamento da inexistência da CNE.
Terceiro, na ocasião do recurso ao Conselho Constitucional das decisões da CNE
previsto no Artigo 44 da Lei
n.° 5/2013, de 22 de Fevereiro, 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 comissões provinciais de eleições.
Um verdadeiro caos jurídico!
Canal – A interposição do
recurso terá efeitos suspensivos imediatos da actividade
da CNE?
Cistac – Tecnicamente, o
recurso para o Conselho Constitucional não tem efeitos suspensivo 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 efeito, a CNE “inexistente” pode
continuar a actuar, o recurso
não tem por efeitos impedir
alguém de agir mas como foi
dito anteriormente, a impugnação sistemática das suas deliberações e resoluções combinado com a sua declaração
de ilegalidade paralisará de
facto a sua actuação jurídica.
Canal – Caso esta situação
chegue ao extremo, a que parece 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 corrigir as ilegalidades detectadas.
Há suficientemente bons juristas 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 maioria qualificada do Partido
Frelimo se recusar a rever a
Lei para acabar com o impasse 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 poderá ficar tudo completamente bloqueado. O mandato do
PR e dos outros órgãos de
soberania expiraria ou poderiam 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 correntes”, o que significa que não
poderiam, tecnicamente, tomar
decisões de relevo na direcção
política do País ou na prática de
decisões substanciais que poderiam responsabilizar o Estado a
médio ou longo prazo. Chama-se a isso, quando acontece,
um “Governo de gestão”, apenas. (Canal de Moçambique)
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