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Resumo: o presente artigo tem como objecto de estudo, a posição 

hierárquica do Direito Internacional na ordem jurídica moçambicana. A 

Constituição moçambicana estabelece os princípios da constitucionalidade e da 

supremacia da Constituição e da consequente subordinação do Estado à 

Constituição da República, com a prevalência das normas constitucionais sobre 

as restantes normas do ordenamento jurídico. No presente artigo procuramos 

aferir a posição hierárquica das normas do Direito Internacional na ordem do 

Direito Internacional na ordem jurídica moçambicana, face por um lado dos 

princípios da constitucionalidade, soberania nacional e supremacia da 

constituição e por outro com a emergência do constitucionalismo supranacional 

face crescente globalização e integração regional, criando uma ordem 

constitucional internacional. 

 

Palavras-chave: direito Internacional; constitucionalidade; 

inconstitucionalidade e Constituição. 

 

Abstract: the present article aims at studying, the hierarchical position 

problem of the International Law in the Mozambican legal order. The Mozambican 

Constitution establishes principles of constitutionality and constitution supremacy 

and the consequent State subordination to the Constitution of the Republic, with 

current Constitutional Norms over the rest of Legal System Norms. In the present 

article, we seek to evaluate the Hierarchical position of the International Law 

Norms in International Law order, in Mozambican Legal Order, given on the one 

hand, the constitutionality principles, National Sovereignty and Constitution 

supremacy and on the other hand, the merging Supra-National Constitutionalism 

due to the crescent globalization and regional integration, creating an 

International Constitutional Order. 

 

Keywords: management; reviewing; International Law; constitutionality; 

unconstitutionality and Constitution. 
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1. O Princípio da Constitucionalidade e a posição hierárquica das 

Normas do Direito Internacional na Ordem Jurídica Interna 

A questão da posição hierárquica das normas do Direito Internacional é 

controvertida, alimentando acesos debates doutrinários. De acordo com Jorge 

Miranda, “o que deva entender-se por hierarquia constitui dificuldade grave. Se a 

doutrina dominante admite, pelo menos, a necessidade de hierarquizar os actos 

normativos, muito continua a discutir-se acerca do correcto significado que 

possui”.2 A Escola de Viena realça o conceito, aludido, como se sabe, a sua 

estrutura escalonada da Ordem Jurídica ligada à criação do Direito por graus. 

Outras correntes consideram o insuficiente para explicar a dinâmica jurídica e 

fazem apelo também a outros conceitos.3 

Como quer que seja, não é preciso entronizar as Teses da Teoria Pura para 

reconhecer que as fontes e as normas se distribuem por níveis bastante diversos.4 

Apesar de só no século XX disso se ter tomado perfeita consciência, a supremacia 

da Constituição decorre da sua função no ordenamento e os actos que lhe ficam 

imediatamente subordinados não podem deixar de ter força superior aos que por 

ela não são regulados5. Tal como as normas sobre produção jurídica hão-de 

prevalecer sobre as normas de produção jurídica ou os actos normativos sobre os 

actos concretos (e individuais) que regem, as leis sobre os regulamentos e os 

actos jurisdição, ou os actos de função político sobre os actos da função 

administrativo, etc. e, aceite o primado do Direito Internacionais (V.g. tratados) 

têm preferência sobre os actos de Direito Interno (V.g, leis).6 

Em direito interno, a hierarquia das normas é estabelecida pela 

Constituição que estabelece a hierarquia das suas próprias fontes de direito e não 

 
2 Jorge Miranda, Fiscalização da Constitucionalidade, 2017, P. 32. 
3 Idem. 
4 Idem, P. 33. 
5 Idem. 
6 Idem. 
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a ordem jurídica internacional.7 Isto não quer dizer que não há relações entre as 

duas ordens jurídicas.8 

E neste caso, podemos indagar, no caso Moçambicano, haverá o primado 

do direito internacional? Qual é a posição hierárquica do Direito Internacional no 

Ordenamento Jurídico Moçambicano? 

A Constituição da República de Moçambique de 2004 enfrenta o problema 

do posicionamento hierárquico do Direito Internacional na ordem jurídica 

interna em termos particularmente impressivos.9 Na verdade, de uma forma 

muito pouco comum no direito constitucional comparado, o n.º 2 do artigo 18.º 

prevê que as “normas de direito internacional têm na ordem jurídica interna o 

mesmo valor que assumem os actos normativos infraconstitucionais emanados da 

Assembleia da República e do Governo”.  

Em face do disposto no n.º 4 do artigo 2.º da Constituição da República de 

Moçambique e no n.º 2 do artigo 18.º da Constituição da República de 

Moçambique, é curial compreender dois aspectos: 

⎯ Primeiro, ao estabelecer no n.º 4 do artigo 2.º que as normas 

constitucionais prevalecem sobre todas as restantes normas do 

ordenamento jurídico, pretende-se que as normas de direito internacional 

tenham uma posição hierárquica infraconstitucional? 

⎯ Segundo, ao se estabelecer no n.º 2 do artigo 18.º da Constituição da 

República de Moçambique, que as normas de direito internacional têm na 

ordem jurídica interna o mesmo valor que assumem os actos normativos 

infraconstitucionais emanados da Assembleia da República e do Governo, 

consoante a sua respectiva forma de recepção, qual é o alcance do conceito 

"normas de direito internacional?" As normas de direito internacional 

 
7 Idem. 
8 Idem, P. 48. 
9 Fernando Loureiro Bastos, o Direito Internacional na Constituição moçambicana de 2004, 2007, 
P. 26, Texto Preparado para a conferência proferida na Faculdade de Direito da Universidade 
Eduardo Mondlane, em Maputo, em 9 de Outubro de 2007, e na Delegação da Faculdade de 
Direito da Universidade Eduardo Mondlane na Beira, em 15 de Outubro de 2007, disponível em 
www. Fd. Ulisboa. PT, consultado no dia 12 de Julho pelas 13 Horas e 30 minutos. 
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público comum ou geral estão abrangidas, no âmbito de " normas de 

direito internacionais" referidas no n.º 2 do artigo 18.º, ou são apenas as 

normas do direito internacional público particular? 

Porém, para Justino Felisberto Justino “a Constituição da República de 

Moçambique não aborda expressamente a posição da hierárquica das normas do 

DIP no ordenamento interno, pois não tem uma cláusula geral de recepção dessas 

normas e princípios”.10 

Na óptica de Justino Felisberto, “existem dois regimes distintos quanto à 

posição hierárquica do Direito Constitucional, um atinente ao direito 

internacional comum geral que é supra-constitucional e outro pertinente ao 

Direito Internacional publico convencional ou particular que diz respeito aos 

acordos e tratados que é infraconstitucional, sendo que o primeiro não esta 

sujeito ao principio da constitucionalidade e por conseguinte não pode ser 

objecto de controlo da Constitucionalidade”.11 

Com efeito, apesar de ser discutível Justino Felisberto Justino entende que, 

“as normas do DIP geral são supra-constitucionais, pelas seguintes razões:12 

⎯ A destrinça entre DIP geral e DIP particular deixa claro que o DIP 

geral é aplicável a todos os sujeitos do DIP, pois o mesmo resulta, por sua 

natureza, do consenso da maioria dos Estados13; se o DIP geral não fosse 

supra-constitucional e se fosse permitida a sua derrogação pelo direito 

interno de um Estado, não faria sentido, chamá-lo de DIP Geral14; 

 
10 Justino Felisberto Justino, o Regime Jurídico do acesso de cidadãos à Justiça Constitucional 
Moçambicana, 2018, P. 507. 
11 Idem.  
12 Idem, p. 201. 
13 Conforme propugnam André e Fausto Pereira em Pereira, André Gonçalves, Quadros, Fausto, 
op. cit. P. 117, “ele é composto por regras consuetudinárias ou praticas que se impõem a todos os 
Estados. Ora, dizer-se que o Direito Internacional geral ou comum cede perante as Constituições 
dos Estados, é negar que ele obrigue a todos os Estados, é ignorar a que ele é geral ou comum”, 
Referenciado por Justino Felisberto Justino, Regime Jurídico do acesso de cidadão à justiça 
Constitucional, 2018, P. 201. 
14 Cf. SOARES, Albino de Azevedo, op. cit., p. 96; , “Quando se define o Direito Internacional geral 
por contraposição ao Direito Internacional particular é ou não verdade que se afirma que este 
vincula apenas alguns Estados enquanto o primeiro se impõe a todos os Estados? Ora, que sentido 
terá afirmar que determinadas normas ou princípios se impõem a todos os Estados, se com total 
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⎯ O artigo 18.º da Constituição da República de Moçambique coloca 

numa posição infraconstitucional o DIP convencional, o que significa, e, 

por interpretação a contrario sensu, que o DIP não é infraconstitucional; 

⎯ A maior parte das normas e princípios do DIP Geral constitui o 

iuscogens15, que é imperativo a todos os sujeitos do DIP16, e é supra-

constitucional17, impondo-se a todos os sujeitos de DIP, incluindo os 

Estados e as Constituições desses Estados, como se retira de Maria Luísa 

 
falta de concordância, se vem depois a admitir que a Constituição pode contrariar tais normas ou 
tais princípios?” Referenciado por Justino Felisberto Justino, Regime Jurídico do acesso de cidadão 
à justiça Constitucional moçambicana, 2018, P. 202. 
15 Assim explica Maria Duarte em Duarte, Maria Luísa. Op cit., p. 166: “uma norma de iuscogens é, 
por oposição ás normas de ius dispositivo, impositiva, imperativa e insusceptível de transgressão”, 
Referenciado por Justino Felisberto Justino, Regime Jurídico do acesso de cidadão à justiça 
Constitucional moçambicana, 2018, P. 202. 
No mesmo sentido, André e Fausto Pereira em Pereira, André Gonçalves, Quadros, Fausto, op. cit. 
Pp. 277, 108-110, 284, esclarecem que “jus cogens ou direito cogente significa direito imperativo. 
Corresponde ao jus strictum do Direito Romano, que se contrapunha aos jus dispositivo, isto é, 
direito que nascia da vontade das partes. Jus cogens internacional, que constitui direito 
imperativo para os Estados. Deve entendesse que já pertencem ao jus cogens pelo menos os mais 
importantes dos direitos e das liberdades consagradas naquela declaração (universal dos direitos 
do homem) e nos pactos de 1966 e que não façam parte do direito consuetudinário geral, como é 
o caso dos direitos à vida, à propriedade privada, à liberdade.” Referenciado por Justino Felisberto 
Justino, Regime Jurídico do acesso de cidadão à justiça Constitucional moçambicana, 2018, P. 202. 
16 Para André e Fausto Pereira em Pereira, Andrel Gonçalves, Quadros, Fausto, op. cit. P. 282 e 283 
“o jus cogens abrange praticamente todo o direito constitucional internacional ou seja: 
O Costume Internacional geral ou comum, Referenciado por Justino Felisberto Justino, Regime 
Jurídico do acesso de cidadão à justiça Constitucional moçambicana, 2018, P. 202. 
Normas convencionais pertencentes ao Direito Internacional geral – por exemplo, os princípios 
constitucionais constantes da Carta da ONU, Referenciado por Justino Felisberto Justino, Regime 
Jurídico do acesso de cidadão à justiça Constitucional moçambicana, 2018, P. 202. 
O Direito Internacional geral, de fonte unilateral ou convencional, sobre direitos do homem é o 
caso da Declaração Universal e dos Pactos de 1966”, Referenciado por Justino Felisberto Justino, 
Regime Jurídico do acesso de cidadão à justiça Constitucional moçambicana, 2018, P. 202. 
17 A este respeito entende Gomes Canotilho em Canotilho, J.J. Gomes. Direito constitucional e 
teoria da constituição. 6.ª Edição, op. cit., p. 232, que “em termos mais concretos a vinculação do 
Estado ao Direito Internacional começa, logo, pela observância e cumprimento do chamado jus 
cogens internacional. Embora a doutrina ainda não tenha recortado, de forma clara e indiscutível, 
o núcleo duro deste direito forte (direito cogente)” existem alguns princípios inquebravelmente 
limitativos do Estado. Referimo-nos, por exemplo, o princípio do respeito dos direitos do 
homem”, Referenciado por Justino Felisberto Justino, Regime Jurídico do acesso de cidadão à 
justiça Constitucional, 2018, P. 202. 
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Duarte18, e conforme estatui o artigo 53.º da Convenção sobre o Direito dos 

Tratados e sustenta André Gonçalves Pereira e Fausto de Quadros19. 

⎯ O direito internacional comum ou geral, ser essencialmente direito 

internacional imperativo, ou seja, iuscogens. Ora, não se vê como é que 

uma norma internacional pode ser imperativa para um Estado se não 

prevalecer sobre todas as suas fontes de Direito interno, inclusiva sobre a 

Constituição”. 

⎯ Moçambique, aceita, observa e aplica os princípios da Carta da 

ONU20 (cf. n.º 2 do artigo 17.º da Constituição da República de 

Moçambique), e, sendo claro que desse instrumento internacional 

resultaram tratados multilaterais consagrando princípios que se impõem 

aos sujeitos do DIP, dentre eles, a Convenção de Viena sobre o Direito de 

Tratados, o PICP, a DU, Moçambique aceita, por consequência, estes 

tratados multilaterais, aceitando, igualmente, os princípios imperativos 

nele contidos, dos quais se integram os de acesso jurisdicional e da 

proporcionalidade. Aceita, pois, Moçambique, que os princípios e normas 

constantes desses tratados multilaterais sejam supra-constitucionais, por 

isso, não faria sentido que viesse a afastar estes princípios e normas através 

das normas internas ordinárias21. Ademais, dizer que Moçambique aceita, 

 
18 Duarte, Maria Luísa, op, cit., p. 167, refere-se do artigo 53.º da Convenção de Viena sobre o Direito 
dos Tratados, entende, Maria Luísa Duarte que este preceito “consagra a evolução fundamental do 
Direito Internacional no sentido de reconhecer normas que, em virtude da sua dimensão ético-
valorativa, condicionam a própria existência da comunidade internacional como verdadeira 
Comunidade de Direito e, nessa qualidade, traçam uma linha vermelha, um limite absoluto à 
vontade soberana dos Estados e ao livre arbítrio dos outros sujeitos de Direito Internacional, 
incluindo o próprio cidadão.”Referenciado por Justino Felisberto Justino, Regime Jurídico do acesso 
de cidadão à justiça Constitucional, 2018, P. 202. 
19 Cf. Pereira, André Gonçalves, Quadros, Fausto, op. cit. P. 118, Citado por Justino Felisberto 
Justino, o Regime Jurídico do acesso de cidadãos à Justiça Constitucional, 2018, P. 202. 
20 É claro que a CRM tem a mesma redacção para o Tratado da UA (n.º 2 do artigo 17.º) e 
estabelece igualmente uma recepção automática da CADPH (artigo 43 da CRM), que não são 
tratados do DIP geral, mas esta redacção consubstancia apenas uma excepção da forma de 
recepção desses instrumentos convencionais, Referenciado por Justino Felisberto Justino, Regime 
Jurídico do acesso de cidadão à justiça Constitucional, 2018, P. 203. 
21 Como também sustenta Albino Soares em Soares, Albino de Azevedo, op. cit., p. 95, “se uma lei 
ordinária vier a encontrar uma norma ou princípio de Direito Internacional geral enfermará de 
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observa e aplica os princípios da Carta da Organização das Nações Unidas, 

significa que a ordem jurídica interna, incluindo a Constituição da 

República de Moçambique, vincula-se aos princípios da Carta da ONU, o 

que traduz o reconhecimento do valor supra-constitucional dos princípios 

contidos neste instrumento do DIP”. 

Para Justino Felisberto Justino22, “a previsão vertida no artigo 43.º da 

Constituição da República de Moçambique que determina a interpretação dos 

direitos fundamentais em harmonia com a DU, significa um reconhecimento do 

carácter supra-constitucional das normas do DIP geral, sobretudo, dos princípios 

mais importantes contidos nas normas estatuídas pelo DU23, na medida em que, 

pela sua dimensão e importância, não poderiam ficar dependentes de 

interpretação com base em critérios do ordenamento de um Estado. 

Efectivamente, o Estado de direito vincula-se ao direito e ao respeito da 

dignidade da pessoa humana, e, porque pessoa humana é um ser universal e não 

apenas, nacional, por isso merecedor de protecção pelas normas e princípios 

universais, é compreensível que cada Estado, ao positivar os direitos essenciais da 

pessoa humana no seu ordenamento, observe e aplique os critérios de 

interpretação com base em critérios de interpretação e integração próprios do 

DIP Geral”24; 

 
inconstitucionalidade material, por atentar contra o princípio da superioridade daquele tipo de 
direito sobre as normas jurídicas emanadas pelo legislador”, Referenciado por Justino Felisberto 
Justino, Regime Jurídico do acesso de cidadão à justiça Constitucional, 2018, P. 203. 
22 Justino Felisberto Justino, o Regime jurídico do acesso de cidadãos à Justiça Constitucional 
Moçambicana, P. 203. 
23 À mesma conclusão chegaram André e Fausto Pereira em Pereira, André Gonçalves, Quadros, 
Fausto, op. cit. P. 117, ao comentarem a disposição da CP idêntica ao artigo 43.º da CRM, “os 
preceitos constitucionais relativos aos direitos fundamentais devem ser interpretados e integrados 
de harmonia com a Declaração Universal”, o mesmo artigo no seu n.º 2, está igualmente conferir 
àquela Declaração um nível hierárquico superior ao da Constituição na ordem jurídica portuguesa – 
o que aliás, já resulta do artigo 8 n.º 1, se entender, como atrás sustentamos, que aquela Declaração 
Universal já pertence ao Direito Internacional geral ou comum”, Referenciado por Justino 
Felisberto Justino, Regime Jurídico do acesso de cidadão à justiça Constitucional moçambicana, 
2018, p. 203. 
24 Sufraga com a mesma opinião, Gomes Canotilho em Canotilho, J.J. Gomes, Direito 
constitucional e teoria da Constituição, 6.ª ed.,op cit., pp. 232-233: “os direitos fundamentais tal 
como estruturam o Estado de direito no plano interno, surgem também, nas vestes de direito 
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Ainda de acordo com Justino Felisberto Justino, a impossibilidade ou 

inexistência de mecanismos constitucionais de fiscalização da 

constitucionalidade ou legalidade das normas do DIP, mostra o carácter supra-

constitucional do DIP geral, pois pode-se entender que não cabe ao direito 

interno fiscalizar a regularidade do DIP, uma vez que, não é o DIP Geral que deve 

ser conforme à Constituição da República de Moçambique, mas esta àquela;25 

O facto dessas normas do DIP Geral, concretamente, as normas do 

iuscogens, não só, não poderem ser alteradas da forma diferente, a da sua criação, 

mas, também, se imporem aos Estados e outros sujeitos do DIP, 

independentemente, da ratificação destes, mostra o carácter supra-constitucional 

das mesmas;26 

O facto da violação dessas normas e princípios do DIP geral pelo Estado, 

através da sua Constituição, poder originar a responsabilidade internacional do 

Estado, se tiver actuando conforme tal norma constitucional27, mostra quão 

superiores são as normas do DIP geral à Constituição da República de 

Moçambique;28 

A vigência interna do DIP convencional ou particular29, que integra os 

tratados e acordos internacionais está dependente da ratificação de cada Estado, 

 
humanos ou direitos do homem, como um núcleo básico do Direito Internacional vinculativo das 
ordens jurídicas internas. Estado de direito é o Estado que respeita e cumpre os direitos do homem 
consagrados nos grandes pactos internacionais”, Referenciado por Justino Felisberto Justino, 
Regime Jurídico do acesso de cidadão à justiça Constitucional moçambicana, 2018, p. 203. 
25 Idem, P. 204 
26 Idem. 
27 Também assim, entendem André e Fausto Pereira em Pereira, André Gonçalves, Quadros, 
Fausto, op. cit. Pp. 284-285, “a sanção para qualquer norma (artigos 53.º e 64.º da CV só se referem 
aos tratados porque só deles se ocupa aquela convenção) que ofenda uma regra jus cogens é, nos 
termos daqueles preceitos, a nulidade. Já na CDI, na fase preparatória da CV, ficara claro que o 
Estado que viole o jus cogens e se constitui em responsabilidade internacional, que fundamenta a 
adopção, pelos outros Estados de medida de retorsão e represálias”. Citado por Justino Felisberto 
Justino, o Regime Jurídico de acesso de cidadãos à Justiça Constitucional Moçambicana, P 2018, p. 
204. 
28 Justino Felisberto Justino, o Regime Jurídico de acesso de cidadãos à Justiça Constitucional 
Moçambicana, 2018, P 204. 
29 Segundo Albino Soares em Soares, Albino de Azevedo, op. cit., p. 97, “Direito Internacional 
convencional (direito emergente de tratados solenes e de acordos em forma simplificada) ”, Citado 
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fazendo, por isso, sentido que este direito seja infraconstitucional. Essa é a 

posição assumida pelo n.º 1 do artigo 18.º da Constituição da República de 

Moçambique. É claro, que essa conclusão não é absoluta, pois há tratados 

convencionais que, apesar de vigorarem na ordem interna depois da sua 

ratificação e publicação, não são infraconstitucionais, é o caso da CADPH e do 

Acto Constitutivo da UA. Contudo, o facto da generalidade dos tratados e dos 

acordos internacionais poderem ser denunciados e sujeitarem-se a ratificação nos 

termos da Constituição da República de Moçambique30 demonstra a posição 

infraconstitucional das normas do DIP convencional.31 

Não comungamos da posição supra, defendida por Justino Felisberto 

Justino, pois considera-se que à vista desarmada, o Legislador Constituinte ao se 

referir na epígrafe do artigo 18.º, Direito Internacional, e ao adoptar no n.º 2 do 

mesmo artigo a expressão, "normas do direito internacional", incluem todas as 

normas de direito internacional, abrangendo o Direito Internacional Público 

comum ou geral, situação diferente do n.º 1 da mesma disposição constitucional, 

onde o Legislador Constituinte querendo referir-se ao Direito Internacional 

Convencional ou particular adoptou a terminologia, "tratados e acordos 

internacionais". 

Neste sentido concordamos com Fernando Loureiro Bastos, quando 

defende a tese de que o legislador constituinte moçambicano ao utilizar a 

expressão "normas de direito internacional", em contraponto a "tratados e 

acordos internacionais pretende abranger, em termos genéricos, todas as fontes 

de Direito Internacional existentes.32" Nestes termos, a República de Moçambique 

reconhece a potencialidade da incorporação na sua ordem interna das " normas 

internacionais" que possam ser encontrados no Direito Internacional 

 
por Justino Felisberto Justino, o Regime Jurídico do acesso de cidadãos à Justiça constitucional 
moçambicana, 2018, P. 207. 
30 Cf. Artigos 179.º, n.º 2 t) e 204.º, n.º 1, g) da CRM, Citado por Justino Felisberto Justino, o Regime 
Jurídico do acesso de cidadãos à Justiça constitucional moçambicana, 2018, P. 207. 
31 Justino Felisberto Justino, o Regime Jurídico do Acesso de cidadãos à Justiça Constitucional 
Moçambicana, 2018, P 207. 
32 Maria Benedita Urbano, Curso de Justiça Constitucional, 2016, P. 26 e 27. 
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nomeadamente em costumes internacionais, em tratados e em acordos 

internacionais, e em actos de direito derivados emitidos no âmbito das 

organizações internacionais de que seja membro.33 

Uma concretização desta orientação pode ser encontrada no n.º 2 do artigo 

132.º (Banco Central), ao ser estabelecido que o "funcionamento do Banco de 

Moçambique rege-se por lei própria e por normas internacionais a que a 

República de Moçambique esteja vinculada e lhe sejam aplicáveis".34 Com efeito, 

tendo em consideração o internacional recurso à expressão "normas 

internacionais", em alternativa a "tratado ou acordo internacional", o legislador 

constituinte assegurou a cobertura constitucional adequada à produção de efeitos 

internos dos actos de direito derivado de qualquer entidade de integração 

regional económica, política ou jurídica em que participe.35 

Com efeito, como afirma Fernando Loureiro Bastos, o n.º 2 do artigo 18.º é 

uma concretização do n.º 4 do artigo 2.º (soberania e legalidade), onde se prevê 

em termos gerais que as "normas constitucionais prevalecem sobre todas as 

restantes normas do ordenamento jurídico."36Daqui resulta que, ao recorrer à 

expressão genérica "normas de direito internacional", o legislador constituinte 

estava intencionalmente a determinar a subordinação ao texto constitucional de 

todas as fontes de Direito Internacional passíveis de produzir efeitos 

internamente.37 

Reforçamos ainda a tese defendida por Francisco Pereira Coutinho, e 

sufragada segunda a qual, as normas de direito internacional integram a ordem 

jurídica moçambicana e tornam inaplicáveis de pleno direito, desde o momento 

da sua entrada em vigor, quaisquer normas constantes de actos legislativos 

 
33 Idem. 
34 Idem. 
35 Idem. 
36 Fernando Loureiro Bastos, o Direito Internacional na Constituição moçambicana de 2004, 2007, 
P. 26, Texto Preparado para a conferência proferida na Faculdade de Direito da Universidade 
Eduardo Mondlane, em Maputo, em 9 de Outubro de 2007, e na Delegação da Faculdade de 
Direito da Universidade Eduardo Mondlane na Beira, em 15 de Outubro de 2007, disponível em 
www. Fd. Ulisboa. PT, consultado no dia 12 de Julho pelas 13 Horas e 30 minutos. 
37 Idem. 
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anteriores que lhes sejam contrárias.38E ainda segundo Francisco Pereira 

Coutinho, “o inverso também ocorre: normas previstas em actos legislativos 

afastam, desde o momento da sua entrada em vigor, a aplicação de normas 

internacionais anteriores que sejam contrárias”.39 

Com efeito, estabelece o artigo 26.º da Convenção internacional sobre 

Direito dos Tratados que Pacta sunt servanda, que as partes devem actuar de boa-

fé.40 Por seu turno, o artigo 27.º da mesma convenção estatui que nenhum Estado 

pode invocar o seu direito interno para violar ou furtar-se ao cumprimento de um 

tratado internacional.41 

Não perfilhamos a opinião de Fernando Bastos Loureiro, segundo a qual, 

“a posição tomada pelo legislador constituinte nesta matéria representa uma 

opção surpreendente”42, na medida em que é incompatível com as características 

do Direito Internacional e inadequada à inserção da República de Moçambique 

na comunidade internacional.43 

 
38 Coutinho, Francisco Pereira, o Direito Internacional na Ordem Jurídica Moçambicana, in Jorge 
Bacelar Gouveia e Francisco Pereira Coutinho (Coord), o Direito Internacional Publico nos Direitos 
de Língua Portuguesa, Lisboa: CEDIS, 2008, p. 239. 
39 Idem. 
40 Idem. 
41 Idem. 
42 A opção assumida pela Constituição da República de Moçambique de 2004 é ainda mais 
surpreendente se tiver em consideração o n.º 4 do artigo 12.º (Recepção dos tratados e acordos na 
ordem jurídica interna) da Constituição da República de Cabo Verde de 1992, em conformidade com 
o qual “[a]s normas e os princípios do Direito Internacional geral ou comum e do Direito 
Internacional convencional validamente aprovados ou ratificados têm prevalência, após a sua 
entrada em vigor na ordem jurídica internacional e interna, sobre todos os actos legislativos e 
normativos internos de valor infraconstitucional”, citado por Fernando Loureiro Bastos, o Direito 
Internacional na Constituição moçambicana de 2004, 2007, P. 26, Texto Preparado para a 
conferência proferida na Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo, 
em 9 de Outubro de 2007, e na Delegação da Faculdade de Direito da Universidade Eduardo 
Mondlane na Beira, em 15 de Outubro de 2007, disponível em www. Fd. Ulisboa. PT, consultado 
no dia 12 de Julho pelas 13 Horas e 30 minutos. 
43 Nesse âmbito merece particular destaque o n.º 3 do artigo 12.º (Recepção dos tratados e acordos na 
ordem jurídica interna) da Constituição da República de Cabo Verde de 1992, em conformidade com 
o qual “[o]s actos jurídicos emanados dos órgãos competentes das organizações supranacionais de 
que Cabo Verde seja parte vigoram directamente na ordem jurídica interna, desde que tal esteja 
estabelecido nas respectivas convenções constitutivas”, Citado por Fernando Loureiro Bastos, o 
Direito Internacional na Constituição moçambicana de 2004, 2010.  
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Segundo Fernando Bastos Loureiro a posição “do legislador constituinte 

moçambicano é de uma banda, incompatível com as características do Direito 

Internacional, na medida em que não tem em devida consideração a 

multiplicação das fontes do Direito Internacional contemporâneo a que 

Moçambique está sujeito independentemente de uma manifestação de vontade 

concordante, com destaque para as normas de iuscogens, o costume 

internacional, e algumas resoluções do Conselho de Segurança da Organização 

das Nações Unidas”. Por esta perspectiva, numa visão não estritamente jus 

internacional44 está numa situação de particular incongruência relativamente ao 

artigo 43.º (Interpretação dos direitos fundamentais) da mesma Constituição, na 

medida em que esta norma constitucional determina que os ”preceitos 

constitucionais relativos aos direitos fundamentais são interpretados e integrados 

de harmonia com a Declaração Universal dos Direitos do Homem e a Carta 

Africana dos Direitos do Homem e dos Povos”.45 

Além disso, ainda de acordo com Fernando Bastos Loureiro, está em 

manifesta contradição com o modelo de produção normativa que tem vindo a ser 

adoptado pelas entidades regionais de integração económica, política e jurídica, 

qualquer que seja o espaço geográfico que esteja a ser considerado. Com efeito, 

numa situação de confronto com o direito derivado emitido por essas 

organizações internacionais, com particular destaque para aquelas em que haja 

 
44 Nesse sentido, deve ser recordada a proclamação constante do artigo 3.º, em conformidade com a 
qual a “República de Moçambique é um Estado de direito baseado (…) no respeito e garantia dos 
direitos e liberdades fundamentais do Homem”, Citado por Fernando Loureiro Bastos, o Direito 
Internacional na Constituição Moçambicano, de 2004, 2010. 
45 Nesse âmbito merece particular destaque o n.º 3 do artigo 12.º (Recepção dos tratados e acordos na 
ordem jurídica interna) da Constituição da República de Cabo Verde de 1992, em conformidade com 
o qual “[o]s actos jurídicos emanados dos órgãos competentes das organizações supranacionais de 
que Cabo Verde seja parte vigoram directamente na ordem jurídica interna, desde que tal esteja 
estabelecido nas respectivas convenções constitutivas”, Citado por Fernando Loureiro Bastos, o 
Direito Internacional na Constituição moçambicana de 2004, 2007, P. 26, Texto Preparado para a 
conferência proferida na Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo, 
em 9 de Outubro de 2007, e na Delegação da Faculdade de Direito da Universidade Eduardo 
Mondlane na Beira, em 15 de Outubro de 2007, disponível em www. Fd. Ulisboa. PT, consultado 
no dia 12 de Julho pelas 13 Horas e 30 minutos. 
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aplicabilidade directa, a ordem jurídica moçambicana está permanentemente em 

risco de violar os compromissos internacionais que voluntariamente assumiu46.   

Concluindo Fernando Loureiro Bastos, considera ainda que é, além disso, 

da outra banda, inadequada à inserção da República de Moçambique na 

comunidade internacional, estando em completa contradição com a enunciação 

generosa e aberta de princípios ou orientações de actuação internacional, tal 

como esta se encontra exposta nos artigos 17.º, 19.º, 20.º, 21.º e 22.º. Nesse sentido, 

importa recordar a afirmação de que a “República de Moçambique aceita, observa 

e aplica os princípios da Carta da Organização das Nações Unidas e da Carta da 

União Africana”.47 

Sufragamos a posição de Francisco Pereira Coutinho, segundo a qual a 

atribuição de uma posição infraconstitucional ao direito internacional não pode 

ser tida como surpreendente, pois esta continua a constituir a regra no direito 

comparado48. A afirmação do primado constitucional é matizada pelo alcandorar 

para o plano supra-constitucional da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

e da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos (art. 43.º da CRM) e para o 

nível constitucional de várias normas e princípios de iuscogens (arts. 17.º, 19.º, 20.º 

e 22.º da Constituição da República de Moçambique). O que verdadeiramente 

 
46Nesse âmbito merece particular destaque o n.º 3 do artigo 12.º (Recepção dos tratados e acordos na 
ordem jurídica interna) da Constituição da República de Cabo Verde de 1992, em conformidade com 
o qual “[o]s actos jurídicos emanados dos órgãos competentes das organizações supranacionais de 
que Cabo Verde seja parte vigoram directamente na ordem jurídica interna, desde que tal esteja 
estabelecido nas respectivas convenções constitutivas”, Citado por Fernando Loureiro Bastos, o 
Direito Internacional na Constituição moçambicana de 2004, 2007, P. 26, Texto Preparado para a 
conferência proferida na Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo, 
em 9 de Outubro de 2007, e na Delegação da Faculdade de Direito da Universidade Eduardo 
Mondlane na Beira, em 15 de Outubro de 2007, disponível em www. Fd. Ulisboa. PT, consultado 
no dia 12 de Julho pelas 13 Horas e 30 minutos. 
47 Fernando Loureiro Bastos, o Direito Internacional na Constituição moçambicana de 2004, 2007, 
P. 238, Texto Preparado para a conferência proferida na Faculdade de Direito da Universidade 
Eduardo Mondlane, em Maputo, em 9 de Outubro de 2007, e na Delegação da Faculdade de 
Direito da Universidade Eduardo Mondlane na Beira, em 15 de Outubro de 2007, disponível em 
www. Fd. Ulisboa. PT, consultado no dia 12 de Julho pelas 13 Horas e 30 minutos. 
48 Anne Peters, “The Globalization of state constitutions”, in Janne Nijman e André Nollka emper, 
New Perspectives on the Divide between National and International Law, Oxford University 
Press, 2007, p. 259, citado por Coutinho, Francisco Pereira, o Direito Internacional na Ordem 
Jurídica Moçambicana, in Jorge Bacelar Gouveia e Francisco Pereira Coutinho (Coord), o Direito 
Internacional Publico nos Direitos de Língua Portuguesa, Lisboa: CEDIS, 2008, p. 238. 
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surpreende, se tomarmos como termo de comparação constituições adoptadas 

recentemente, é a não atribuição ao direito internacional de natureza supra-

legal49. À luz do número crescente de obrigações internacionais assumidas por via 

convencional pelos Estados, a equiparação hierárquica das convenções 

internacionais aos actos legislativos e regulamentares potencia o risco de violação 

de obrigações assumidas internacionalmente pelo Estado moçambicano.50 

Esta posição é também corroborada por Gilles Cistac que a considera ser 

conforme a prática internacional nesta matéria. Fora do caso das Constituição 

dos Países Baixos que prevê claramente a supremacia do Direito Internacional em 

relação às suas disposições51, nos outros casos, quando existe uma situação de 

contrariedade entre o Direito Internacional e a Constituição, “trata-se de um 

obstáculo dirimente à aplicação do direito internacional”52.  

Segundo Francisco Pereira Coutinho, a atribuição de natureza para-legal às 

normas de direito internacional pode, em todo o caso, ser explicada como um 

mecanismo de defesa contra uma ordem jurídica que continua a ser identificada 

 
49 Vladlen S. Vereshtin, “New Constitutions and the Old Problem of the Relationship Between 
International Law and National Law”, European Journal of International Law, 7, 1996, p. 37. citado 
por Francisco Pereira Coutinho, o Direito Internacional na ordem jurídico Moçambicana, 2018, P. 
238. 
50 Nesse âmbito merece particular destaque o n.º 3 do artigo 12.º (Recepção dos tratados e acordos 
na ordem jurídica interna) da Constituição da República de Cabo Verde de 1992, em 
conformidade com o qual “[o]s actos jurídicos emanados dos órgãos competentes das 
organizações supranacionais de que Cabo Verde seja parte vigoram directamente na ordem 
jurídica interna, desde que tal esteja estabelecido nas respectivas convenções constitutivas”, 
Citado por Fernando Loureiro Bastos, o Direito Internacional na Constituição moçambicana de 
2004, 2010.  
51 Artigo 94.º da Constituição, Citado por CISTAC Gilles, "A questão do Direito Internacional no 
ordenamento Jurídico da República de Moçambique", in Revista Jurídica da Faculdade de Direito da 
Universidade Eduardo Mondlane, 2004, Volume VI, P. 49. 
52 CARREAU D., Droitinternational, op. cit., n.º 1225. Vide por exemplo, o artigo 231.º (40.º da 
Constituição sul-africana: “Any International Agreement becomes law  in the Republic when its 
enacted into law by national legislation; but a self-executing provision of an agreement that has 
been approved by Parliament is law in the  Republic unless it is inconsistent with the Constitution or 
an Act of Parliament”. Vide ROY P., La Guinée à l’aube de État de Droit (La loi Fondamentale du 
31 décember 1990, Pénant, 1992, p. 153, Citado por Gilles Cistac, A questão do Direito Internacional 
no ordenamento Jurídico da República de Moçambique, in Revista Jurídica da Faculdade de Direito 
da Universidade Eduardo Mondlane, 2004, Volume VI, P. 49. 
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como mantendo ainda estruturalmente uma natureza de direito público europeu 

com pretensões hegemónicas e neo-coloniais:53 

“Existe uma certa resistência por parte do legislador moçambicano, no 

tocante ao acolhimento do Direito Internacional. Esta resistência parece 

justificar-se pela necessidade de preservar o monismo jurídico. Isto é, a 

necessidade de querer manter a arquitectura do sistema jurídico, com o intuito 

de lograr a estabilidade, a coerência e a harmonia interna do sistema. Por outro 

lado, esta resistência encontra as suas raízes mais profundas no espírito soberano 

e na autodeterminação dos povos colonizados e escravizados – a aversão a uma 

nova tendência neo-colonialista e capitalista. Não obstante a sua integração 

internacional e a sua abertura à globalização, o legislador moçambicano continua 

fortemente e negativamente marcado pelo Direito Estrangeiro – Direito 

Internacional Clássico – que lhe fora imposto ao longo de muitos séculos e que 

constitui hoje símbolo de servidão”54. 

Concordamos com Francisco Pereira Coutinho, quando defende que a 

localização do direito internacional no patamar infraconstitucional constitui um 

corolário do princípio da constitucionalidade, do qual decorre que as “normas 

constitucionais prevalecem sobre todas as restantes normas do ordenamento 

jurídico” (n.º 4 do art. 2.º da Constituição da República de Moçambique).55 

Contudo, a afirmação de superioridade normativa da Constituição face ao 

direito internacional não é – nem podia ser – absoluta.56 Um dos efeitos do 

processo de globalização observado nas últimas décadas é a importação para as 

constituições nacionais de princípios estruturantes de uma ordem jurídica 

 
53 Francisco Pereira Coutinho, o Direito Internacional na ordem jurídica moçambicana, 2018, P. 
258. 
54 Henriques José Henriques, “A europeização indirecta do Direito Constitucional moçambicano – 
cláusula, Citado por CISTAC Gilles, A Questão do Direito Internacional no Ordenamento Jurídico 
da República de Moçambique, " in Revista Jurídica da Faculdade de Direito da Universidade 
Eduardo Mondlane, Volume 4, 2004, P. 15. 
55 Coutinho, Francisco Pereira, o Direito Internacional na Ordem Jurídica Moçambicana, in Jorge 
Bacelar Gouveia e Francisco Pereira Coutinho (Coord), o Direito Internacional Publico nos Direitos 
de Língua Portuguesa, Lisboa: CEDIS, 2008, p. 236. 
56 Idem. 
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internacional que deixou de estar exclusivamente centrada no paradigma 

vestefaliano da igualdade soberana entre Estados57. A legitimidade internacional 

das comunidades políticas estaduais está hoje dependente do reconhecimento 

constitucional interno dos princípios democrático e da protecção dos direitos 

humanos58. Estes princípios constituem manifestações de um constitucionalismo 

internacional em gestação que se materializa nas chamadas normas imperativas 

de direito internacional geral ou de iuscogens, as quais funcionam como limites 

heterónimos ao próprio poder constituinte interno.59 

O direito internacional foi colocado pela Constituição da República de 

Moçambique no mesmo patamar hierárquico dos actos normativos da 

Assembleia da República ou do Governo. Estes, de acordo com o artigo 143.º 

Constituição da República de Moçambique, incluem actos legislativos (leis da 

Assembleia da República e decretos-leis do Governo), regulamentares (decretos 

do Governo) e políticos (moções e resoluções da Assembleia da República).60 

Uma vez que os tratados e os acordos se distinguem por terem como objecto, 

respectivamente, matérias que internamente são reguladas por acto legislativo e 

regulamentar (v. supra resposta à questão 1.1.), por força do princípio lex posterior 

derogatlex priori os tratados não prevalecem sobre leis ou decretos-lei e os 

acordos não prevalecem sobre leis, decretos-leis ou decretos do Governo que 

 
57 Samantha Besson, “Sovereignty”, in Rüdiger Wolfrum, Max Planck Encyclopedia of Public 
International Law, Oxford Public International Law (http://opil.ouplaw.com), 2011, pp. 48- 49, 
Citado por Coutinho, Francisco Pereira, o Direito Internacional na Ordem Jurídica Moçambicana, 
in Jorge Bacelar Gouveia e Francisco Pereira Coutinho (Coord), o Direito Internacional Publico nos 
Direitos de Língua Portuguesa, Lisboa: CEDIS, 2008, p. 238. 
58 Tal como explica Anne Peters, “The Globalization of state constitutions”, cit., p. 45, estes 
princípios forjaram-se no constitucionalismo nacional, foram exportados para a ordem jurídica 
internacional e mais recentemente reimportados para as constituições nacionais. Este fenómeno 
tem como efeito uma convergência “vertical” do direito constitucional e internacional: por outras 
palavras, a globalização das constituições nacional e a constitucionalização do direito 
internacional (ou global)” (ibidem), Citado por Coutinho, Francisco Pereira, o Direito 
Internacional na Ordem Jurídica Moçambicana, in Jorge Bacelar Gouveia e Francisco Pereira 
Coutinho (Coord), o Direito Internacional Publico nos Direitos de Língua Portuguesa, Lisboa: 
CEDIS, 2008, p. 238. 
59 Coutinho, Francisco Pereira, o Direito Internacional na Ordem Jurídica Moçambicana, in Jorge 
Bacelar Gouveia e Francisco Pereira Coutinho (Coord), o Direito Internacional Publico nos Direitos 
de Língua Portuguesa, Lisboa: CEDIS, 2008, p. 238. 
60 Idem.   
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tenham iniciado a sua vigência em momento posterior.61 Normas oriundas de 

outras fontes internacionais podem também ser afastadas pela entrada em vigor 

de lei, decreto-lei ou decreto do Governo que inclua disposições incompatíveis62. 

Adensa ainda a nossa convicção, a posição defendida por Armando César 

Dimande, para o qual, da interpretação do disposto no n.º 4 do artigo 2.º da 

Constituição da República de Moçambique, resulta claro que em Moçambique 

vigora o sistema de recepção infraconstitucional dos tratados internacionais o 

que significa que a Constituição da República representa o fundamento de toda a 

ordem jurídica interna e, por isso, não há prevalência nem equivalência de outra 

fonte mesmo tratando-se de uma fonte internacional, sobre a lei constitucional.63 

Contudo, há que salientar que com este posicionamento hierárquico do 

direito internacional na ordem jurídica interna, concordamos com Francisco 

Pereira Coutinho que o risco de violação do princípio de direito internacional 

pacta sunt servanda (artigo 26.º da Convenção de Viena sobre Direito dos 

Tratados) apresenta na ordem jurídica moçambicana grau máximo64. A 

responsabilidade internacional do Estado moçambicano está à distância da 

aprovação de uma lei pela Assembleia da República ou de um decreto-lei ou 

decreto pelo Governo que inclua, ainda que inadvertidamente, disposições 

contrárias a obrigações internacionais do Estado moçambicano65. 

 
61 Idem. 
62 Idem. 
63 Armando C. Dimande, os tratados internacionais na ordem jurídico moçambicano, in Revista 
Jurídica da Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane, Vol. II, Junho de 1997, P. 85. 
64 Coutinho, Francisco Pereira, o Direito Internacional na Ordem Jurídica Moçambicana, in Jorge 
Bacelar Gouveia e Francisco Pereira Coutinho (Coord), o Direito Internacional Publico nos 
Direitos de Língua Portuguesa, Lisboa: CEDIS, 2008, p. 240. 
65 Uma forma ardilosa de evitar esta responsabilidade será a de a própria legislação ordinária 
prever o primado das normas de direito internacional potencialmente conflituantes. Henriques 
José Henriques, “A europeização indirecta do Direito Constitucional moçambicano – cláusula 
internacional”, in António Chuva et al., Estudos de direito constitucional moçambicano: 
contributos para reflexão, CFJJ, 2012, p. 158, alude, a este propósito, ao art. 67.º da Lei de 
Arbitragem, Conciliação e Mediação (Lei n.º 11/99, de 8 de Julho), que dispõe “os acordos ou 
convenções multilaterais ou bilaterais celebrados pelo Estado de Moçambique no âmbito da 
arbitragem, conciliação e mediação prevalecem sobre as disposições da presente lei”, citado por 
Coutinho, Francisco Pereira, o Direito Internacional na Ordem Jurídica Moçambicana, in Jorge 
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A Constituição da República estabelece no n.º 4 do artigo 2.º que, "as 

normas constitucionais prevalecem sobre todas as restantes normas do 

ordenamento jurídico." Esta disposição fixa o princípio da Constitucionalidade e 

consequentemente a supremacia da Constituição. 

Quando o legislador constituinte diz, "restantes normas do ordenamento 

Jurídico", estarão ou não abrangidas normas do direito internacional? 

Em nosso entender estão abrangidas todas as normas de Direito 

Internacional, pois as normas de direito internacional, uma vez recebidas e em 

vigor na ordem jurídica moçambicana, são integradas como parte do 

ordenamento jurídico e por isso também normas do ordenamento jurídico. 

Ademais ao adoptar a expressão "todas as restantes normas de ordenamento 

jurídico, o legislador constituinte não faz uma discriminação e normas, quis sim 

incluir todas as normas em vigor no ordenamento jurídico moçambicano." 

De acordo com Justino Felisberto Justino, considerando que “a ordem 

jurídica moçambicana é constituída por normas estaduais, emanadas pelos 

competentes órgãos do Estado Moçambicano, e que as normas do DIP são 

emanadas de órgãos ou de entidades distintas daqueles que produzem normas 

jurídicas no ordenamento interno, atendendo que as normas do DIP vigoram em 

mais de um ordenamento jurídico estadual, conclui-se que a expressão contida 

no n.º 4 do artigo 2.º da Constituição da República de Moçambique não inclui as 

normas do DIP”.66 

Esta conclusão, segundo Justino Felisberto Justino, é reforçada pelo n.º 1 do 

artigo 18.º da Constituição da República de Moçambique que, estabelece que “os 

tratados e acordos internacionais, validamente aprovados e ratificados, vigoram 

na ordem jurídica moçambicana após a sua publicação oficial enquanto 

vincularem internacionalmente o Estado moçambicano67. Este preceito, ao 

 
Bacelar Gouveia e Francisco Pereira Coutinho (Coord), o Direito Internacional Publico nos Direitos 
de Língua Portuguesa, Lisboa: CEDIS, 2008, p. 238. 
66 Justino Felisberto Justino, o Regime Jurídico do acesso de cidadãos à Justiça Constitucional 
Moçambicano, 2018, P. 197. 
67 Idem. 
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estatuir que “os tratados e acordos internacionais, validamente aprovados e 

ratificados, vigoram na ordem moçambicana”, dele se infere que os tratados e 

acordos internacionais apenas vigoram na ordem interna, entretanto, não 

pertencem á esta ordem; aliás, a condição para a sua vigência em Moçambique, 

não é a sua produção pelo Estado Moçambicano, mas, sim, a sua aprovação, 

ratificação e publicação oficial.68 

O mesmo preceito ao referir que “enquanto vincularem 

internacionalmente o Estado Moçambicano”, permite deduzir que os tratados e 

acordos internacionais são efectivamente produzidos pelo ordenamento 

internacional, pela Comunidade Internacional.69 

Ademais, a interpretação das normas constitucionais relativas aos direitos 

fundamentais em harmonia com a DU e com a CADHP (cf. artigo 43.º da CRM), 

exprime um reconhecimento constitucional de que apesar da DU e da CADHP 

vigorarem em Moçambique, não pertencem á ordem jurídica moçambicana, pois 

até, a própria ordem interna deverá, no atinente aos direitos fundamentais, ser 

interpretada em conformidade com aqueles instrumentos do DIP70. 

Mais ainda, ao estabelecer, o n.º 2 do artigo 17.º da Constituição da 

República de Moçambique, que “a República de Moçambique aceita, observa e 

aplica os princípios da Carta das Nações Unidas e da Carta da União Africana”, 

significa que a ordem jurídica interna se vincula aos princípios constantes 

daqueles instrumentos do DIP. 

Por tudo isto, Justino Felisberto Justino considera que, a expressão 

ordenamento jurídico constante do n.º 4 do artigo 2.º da Constituição da 

República de Moçambique, não abrange as normas do DIP, por isso, a discussão 

em volta do valor das normas do DIP no ordenamento jurídico moçambicano, 

não terá como ponto de referência o n.º 4 do artigo 2.º da Constituição da 

 
68 Idem. 
69 Idem. 
70 Idem. 
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República de Moçambique, justificando-se por conseguinte, a identificação da 

posição ou do valor das normas do DIP na ordem jurídica interna.71 

O texto constitucional não prevê nenhuma discriminação entre as normas, 

pelo contrário, utiliza os termos “todas as restantes normas” segundo o princípio 

geral de interpretação Ubi lex non distinguit, nec non distinguere debemus, pode 

deduzir-se que são todas as outras normas do ordenamento jurídico que são 

abrangidas, isto é, as normas de uma natureza convencional – as convenções 

internacionais fazem parte integrante da ordem jurídica nacional, mas com actos 

de carácter internacional e “contratual” –, que qualquer que seja o tipo de 

convenções.72 Se o constituinte moçambicano teve a intenção de instituir um 

regime derrogatório por algumas convenções internacionais parece seguro que 

ele podia fazer e institui-lo; mas ele não o fez porque ele queria consagrar a 

Constituição como Lei Fundamental.73 

A Constituição da República representa, pois, a fonte mais elevada na 

hierarquia das fontes do ordenamento jurídico interno, porque é a Lei 

Fundamental que estabelece a competência de todas as autoridades públicas e 

porque, também, é a Constituição que consagra os princípios fundamentais da 

ordem jurídica que devem governar toda a dinâmica da produção do direito em 

geral no ordenamento jurídico interno.74 O n.º 4 do artigo 2.º da Constituição da 

República institui formalmente esta primazia.75 

Portanto entendemos que as normas do direito internacional assumem 

uma posição infraconstitucional na ordem jurídica moçambicana com 

fundamento em dois comandos constitucionais designadamente: 

⎯ Primeiro, o n.º 2 do artigo 18.º da Constituição da República de 

Moçambique que dispõe que as normas de direito internacional têm na 

 
71 Idem. 
72 Idem. 
73 Idem. 
74 CISTAC Gilles, "A Questão do Direito Internacional no Ordenamento Jurídico da República de 
Moçambique, " in Revista Jurídica da Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane, 
Volume IV, 2004, P.  
75 Idem. 
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ordem jurídica interna o mesmo valor que assumem os actos normativos 

infraconstitucionais emanadas da Assembleia da República e do Governo, 

consoante a sua respectiva forma de recepção; 

⎯ Segundo, o n.º 4 do artigo 2.º que estabelece que as normas 

constitucionais prevalecem sobre todas as restantes normas do 

ordenamento jurídico.  

A sujeição de todas as normas às normas constitucionais permite manter a 

coerência mínima de um sistema jurídico fazendo prevalecer um conjunto de 

regras e princípios que um Estado soberano entende fazer respeitar como 

representativos dos seus interesses vitais, as suas tradições nacionais, as mais 

profundas sobre o plano moral, ético, filosófico, jurídico e económico, isto é, o 

seu pacto social.76 

Uma outra razão de oportunidade, esta ligada ao próprio processo de 

produção do Direito Internacional clássico. Existe uma certa contestação dos 

Estados africanos em relação a um Direito Internacional clássico que foi 

elaborado fora deles e que ficou, durante muito tempo, simbólico da sua 

servidão.77 Isto exprimiu-se por uma recusa de reconhecer o Direito Internacional 

na sua globalidade.78A Constituição pode permitir, neste sentido, construir uma 

aproximação selectiva e discriminatório das normas internacionais.79 

 

 

 
76 CISTAC Gilles, "A Questão do Direito Internacional no Ordenamento Jurídico da República de 
Moçambique, " in Revista Jurídica da Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane, 
Volume 6, 2004, P. 50. 
77 CISTAC, Gilles "Questão do Direito Internacional no Ordenamento Jurídico da República de 
Moçambique, in Revista Jurídica da Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane, 
2004, volume VI, P.51. 
78 ASLLA, Ledroit internacional dans les nouvelles constitutions africaines, RJPIC, n.º 3, 199, P. 341, 
Citado por CISTAC Gilles, "A Questão do Direito Internacional no Ordenamento Jurídico da 
República de Moçambique, " inRevista Jurídica da Faculdade de Direito da Universidade Eduardo 
Mondlane, Volume IV, 2004, P. 51. 
79 Vide, por exemplo, Artigo 145.º da Constituição da Namíbia de 1990, Citado por CISTAC, Gilles, 
"A Questão do Direito Internacional no ordenamento jurídico da República de Moçambique," 
Revista Jurídica da Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane, Volume IV, 2004, P. 
51. 
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Conclusão  

Para a compreensão da configuração do Direito Internacional na Ordem 

Jurídica moçambicana, é curial a conjugação do instituído nos artigos 2.º (n.º 3 e 

4) e 18.º, ambos da Constituição da República. 

As normas de Direito Internacional recebidas na ordem jurídica 

moçambicana são integradas no ordenamento jurídico moçambicano, assumem 

uma posição infraconstitucional e estão vinculadas ao princípio da 

constitucionalidade e por isso são objecto controlo da sua constitucionalidade. 

As normas do Direito Internacional são recebidas no ordenamento ao 

abrigo do artigo 18.º a Constituição da República de Moçambique e são integradas 

na ordem jurídica moçambicana tal qual, sem alteração da sua natureza jus 

internacional. A Constituição da república adoptou dois sistemas para a recepção 

das normas de direito internacional: um sistema monista de recepção 

condicionada dos tratados e acordos internacionais, previsto no n.º 1 do artigo 18.º 

da Constituição da República de Moçambique e outro de recepção automática 

das restantes fontes de direito internacional, consagrado no n.º 2 do artigo 18.º da 

Constituição da República de Moçambique. 

Em decorrência do princípio da constitucionalidade resulta que: 

⎯ Primeiro: as normas constitucionais prevalecem sobre todas as 

normas do ordenamento jurídico (n.º 4 do artigo 2.º da Constituição da 

República de Moçambique). Deste comando constitucional resulta que 

todas as normas em vigor na ordem jurídica Moçambicano, incluindo as 

normas de direito internacional devem estar em conformidade com a 

ordem constitucional, tem um valor infra-constitucional e logo podem ser 

sujeitas ao controlo da sua constitucionalidade, incluindo as normas de 

direito internacional; 

⎯ Segundo: nos feitos submetidos a julgamento os tribunais não 

podem aplicar leis ou princípios que ofendam a Constituição (artigo 213.º 

da Constituição da República de Moçambique) o que significa que um Juiz 
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pode recusar a aplicação de uma norma de direito internacional com 

fundamento na sua inconstitucionalidade, isto é, em sede da fiscalização 

concreta de constitucionalidade. 

⎯ Terceiro: As normas de direito internacional têm na ordem Jurídica 

interna o mesmo valor que assumem os actos normativos 

infraconstitucionais emanados da Assembleia da República e do Governo, 

consoante a sala respectiva forma de recepção (n.º 2 do artigo 18.º da 

Constituição da República de Moçambique). Desta previsão 

constitucional, resulta claro que sendo as normas de direito internacional, 

equiparadas a actos normativos infra-constitucionais, estão sujeitas ao 

princípio da constitucionalidade, isto é, devem estar em conformidade 

com a ordem constitucional, sendo por isso, passíveis de controlo da sua 

constitucionalidade. 

Contudo, em face da globalização e da integração regional e continental, o 

legislador constituinte moçambicano deverá "reinventar" o conceito de soberania 

e do princípio da supremacia da Constituição para uma melhor configuração na 

comunidade internacional, com a tendência crescente e irreversível, de 

crescimento de uma ordem constitucional supranacional que vincula as ordens 

normativas nacionais, em decorrência dos processos de integração regional e da 

globalização, com a emergência de uma nova ordem global e de um 

constitucionalismo supranacional. 

Neste contexto, o actual paradigma de soberania nacional e do 

constitucionalismo nacional devem ser reformulados, o que passa por uma 

reforma profunda da Constituição e do Estado, para a sua vinculação e uma 

ordem constitucional supranacional.  

A posição do Direito Internacional na ordem jurídica moçambicano torna-

se, mais controvertida quando confrontada com o estatuto que o Direito 

Internacional Publico assume no concerto das nações à luz da convecção de 
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Viena, a qual coloca o direito internacional acima das ordens jurídicas nacionais, 

uma posição que confere maior segurança jurídica às relações internacionais. 

 

(Maputo, Julho de 2020) 
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