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SUMÁRIO 
Assembleia da República: 

Resolução n.o 26/2006: 
Aprova o Parecer da Comissão dos Assuntos Jurídicos, Direitos 

Humanos e de Legalidade, relativo à Notificação do Conselho 
Constitucional sobre o pedido de apreciação da constitucio-
nalidade da Lei n.° 7/2005, de 20 de Dezembro. 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Resolução n.° 26 /2006 

de 5 de Abril 

A Assembleia da República, ao abrigo do disposto nos 
artigos 179 e 182 da Constituição, determina: 

Artigo 1.É aprovado o Parecer da Comissão dos Assuntos 
Jurídicos, Direitos Humanos e de Legalidade, relativo à No-
tificação do Conselho Constitucional, sobre o pedido de apre-
ciação da constitucionalidade da Lei n.° 7/2005, de 20 de 
Dezembro, que Cria e Fixa a Taxa de Conversão do Metical 
em circulação para o Metical da Nova Família, formulado 
pela Bancada Parlamentar da Renamo União-Eleitoral ao 
Conselho Constitucional, que passa a ser o pronunciamento 
da Assembleia da República, nos termos do artigo 44 da 
Lei n.° 9/2003, de 22 de Outubro, Lei Orgânica do Conselho 
Constitucional, em anexo e que faz parte integrante da presente 
Resolução. 

Art. 2. A presente Resolução entra em vigor na data da 
sua publicação. 

Aprovada pela Assembleia da República, aos 5 de Abril 
de 2006. 

Publique-se. 

O Presidente da Assembleia da República, Eduardo 
Joaquim Mulémbwè. 

Parecer da Comissão dos Assuntos Jurídicos, Direitos 
Humanos e de Legalidade, relativo à Notificação 
do Conselho Constitucional, sobre o pedido de apre-
ciação da constitucionalidade da Lei n.° 7/2005, 
de 20 de Dezembro, que cria e fixa a taxa de conver-
são do metical em circulação para o metical da nova 
família, formulado pela Bancada Parlamentar da 
Renamo União-Eleitoral ao Conselho Constitucional 

1. Questão prel iminar 

A Assembleia da República foi notificada no dia 16 do 
corrente através do seu representante legal, sobre o pedido 
de apreciação de constitucionalidade da Lei n.° 7/2005, de 20 
de Dezembro, que cria e fixa o valor da taxa de conversão 
do Metical para Metical da nova família, para, querendo, se 
pronunciar sobre o referido pedido. 

Como questão prévia, a elaboração da contestação nos 
termos em que foi solicitada a Assembleia da República 
importa cuidar, com a devida prudência, a questão da legiti-
midade processual passiva. 

Na verdade, o artigo 44 da Lei n.° 9/2003, de 22 de Ou-
tubro, Lei Orgânica do Conselho Constitucional, com a epí-
grafe "Audição do órgão autor da norma" estabelece o 
principio da notificação do "...órgão de que tiver emanado 
a norma impugnada para, querendo, se pronunciar sobre 
ele...". Pelo que o seu carácter não consagra, peremptoria-
mente, o princípio do contraditório do processo de fiscalização 
abstracta, princípio esse que no Direito Constitucional e no 
Direito em geral, as partes litigam pela salvaguarda de direi-
tos subjectivos ou pela sua aplicação. 

O acima exposto revela que estamos na presença de um 
processo sem contraditores, não obstante o facto de o citado 
artigo 44 se referir, também, a ele, em termos prudenciais, 
i.e., pronunciar-se facultativamente, sobre as normas objecto 
do pedido. 

No entanto, para o caso em apreço, a Assembleia da Re-
pública, no âmbito da sua legitimidade processual passiva 
cabe-lhe pronunciar-se sobre o pedido de declaração da 
inconstitucionalidade, após feita a observação referida anterior-
mente, passa a considerar a solicitação feita nos seguintes 
termos: 

II. O problema 

1.Pretende-se saber se a Lei n.° 7/2005, de 20 de Dezem-
bro, que cria a taxa de conversão do Metical em circulação 
para o Metical da nova família, reúne os requisitos de cons-
titucionalidade. 

2. Por outro lado, importa indagar se a criação da taxa 
de conversão do Metical ora fixada por lei não caberia nas 
competências normais do Governador do Banco constantes 



das Leis n.° 1/91, de 9 de Janeiro, e 1/92, de 3 de Janeiro, 
o que dispensaria o recurso a uma lei específica como foi 
o caso da aprovação da Lei n.° 7/2005, de 20 de Dezembro. 

III. Contextualização 

1.O Metical como unidade monetária nacional foi criado 
ao abrigo do n.° 1 do artigo 1 da Lei n.° 2/80, de 16 
de Junho. 

2. Nos termos da supracitada Lei os principais elementos 
que constam das notas e moedas do Metical são: 

2.1. Nome da moeda: Metical; 
2.2. Valor facial: o montante expresso em algarismos e por 

extenso que expressa o quantitativo em unidades 
ou centavos da nota ou moeda. 

2.3. Características: 
a) Dizeres — reportá-se às palavras em destaque 

inseridas nas notas e moedas, nomeadamente: 
República Popular de Moçambique, na pri-
meira família do Metical, República de Mo-
çambique, na segunda família do Metical 
e Banco de Moçambique na terceira família 
do Metical; 

b) Temática — reporta-se à mensagem inserta na 
nota, v.g. cultura, fauna, monumentos, etc; 

c) Figuras — são imagens representativas do tema 
nos termos referidos na alínea anterior; 

d) Cor predominante — é a cor que mais se destaca 
a olho nu na nota; 

e) Dimensões — refere-se ao Comprimento e lar-
gura das notas ou do diâmetro das moedas; 

f ) Data de emissão — reporta-se à data com refe-
rência à série em que a nota ou moeda é 
emitida; 

g) Elementos de segurança — são os elementos 
de segurança que tornam difícil a falsificação 
da nota. 

3. Por seu turno, a Lei n.° 1/91, de 9 de Janeiro, intro-
duziu mais um elemento característico das notas, qual seja 
a assinatura por chancela do Governador do Banco de 
Moçambique. 

4. A mesma Lei (Lei n.° 1/91), no seu artigo 1, atribuiu 
ao Governador do Banco de Moçambique a competência 
para decidir sobre as características e valor facial das notas 
e moedas do Metical, ou seja, sobre os elementos indicados 
nos pontos 2.2. e 2.3. acima referidos, atribuição que foi 
retomada pela Lei n.° 1/92, de 3 de Janeiro, nas disposições 
do artigo 7, n.° 4 e artigo 47, n.° 1, alínea f ) . 

5. A Constituição de 1990 estabeleceu no seu artigo 202 
que "a moeda nacional é o Metical", tendo a Constituição 
em vigor retomado aquele preceito no n.° 1 do artigo 300 
nos mesmos termos, porém, acrescentando no seu numero 2 
què "a àlteração da moeda é estabelecida por lei, aprovada 
nos termos do n.° 1 do artigo 295". 

6. Por força do disposto no artigo 305 da Constituição em 
vigor, as competências do Governador do Banco de Moçam-
bique paira decidir sobre as características e valor facial das 
notas e moedas do Metical, nos termos das Leis n.os 1/91, de 
9 de Jarieiro e 1/92, de 3 de Janeiro, mantêm-se inalteradas 
por não contrariarem a Constituição em vigor. Tanto é assim 
que, de feitura do artigo 132 da Constituição resulta a con-
sagração do Banco de Moçambique como Banco Central 
da Repúlblica de Moçambique. Ademais, da leitura conju-
gada dos supracitados artigos 305 e 132, todos da Cons-

tituição, resulta que se reafirma e salvaguarda o quadro legal 
dentro do qual o Banco funciona, incluindo as leis que 
regem a emissão monetária, nomeadamente, as Leis n.os 2/80, 
de 16 de Junho, 1/91, de 9 de Janeiro e 1/92, de 3 de Ja-
neiro, que, por conseguinte, se mantêm em vigor. 

7. A história das famílias do Metical está intimamente 
ligada à história constitucional do País, como se pode constatar 
do que vai abaixo descrito: 

7.1. Ao abrigo da Lei n.° 2/80, de 16 de Junho, foi 
criada a primeira família do Metical, que tinha 
como principal característica , a inscrição dos dizeres 
"República Popular de Moçambique"; 

7.2. Subsequentemente, por força da Lei n.° 1/91, de 9 
de Janeiro, e na sequência da aprovação da Cons-
tituição de 90, a qual alterou o nome da República, 
passando de República Popular de Moçambique 
para República de Moçambique, foi introduzida 
a segunda família do Metical que teve como ca-
racterística mais marcante a inscrição nas notas 
e moedas dos dizeres "República de Moçambique"; 

7.3. Por fim, vai nascer a terceira família do Metical, 
que terá como principal característica a inscrição 
dos dizeres "Banco de Moçambique", reflectindo, 
por conseguinte, tratar-se de notás e moedas cuja 
responsabilidade pela emissão, circulação, garantia 
de qualidade e retirada da circulação pertencem 
ao Banco de Moçambique. Esta opção assenta nos 
seguintes alicerces: 

(i) nas normas e práticas internacionais; 

(ii) na perspectiva de integração regional; 

(iii) no facto do Banco de Moçambique ser o 
Banco emissor, nos termos da respectiva 
Lei Orgânica, Lei n.° 1/92, de 3 de Janeiro; 

(iv) na elevação do Banco de Moçambique à 
instituição Constitucionalmente reconhe-
cida, como Banco Central da República 
de Moçambique, com a recente apro-
vação da Constituição em vigor. 

8. Assim, a referência ao Metical da nova família na Lei n.° 7/ 
/2005, de 20 de Dezembro, não corresponde a uma nova 
designação da moeda, mas tão somente, à indicação de que 
se trata de uma nova geração de notas e moedas que têm as 
mesmas características principais comuns. 

IV. Constitucionalidade da Lei n.° 7/2005, de 20 de 
Dezembro 

1. O n.° 1 do artigo 300 da Constituição estabelece que 
"a moeda nacional é o Metical" e da conjugação do n.° 2 
do supracitado artigo com o n.° 1 do artigo 295 extrai-se que 
a alteração da moeda é estabelecida por lei, aprovada por 
maioria de dois terços dos deputados da Assembleia da Re-
pública, sendo a alteração da moeda havida para .todos os 
efeitos legais como alteração à Constituição. 

2. Assim, importa indagar se a Lei n.° 7/2005, de 20 de 
Dezembro, ao criar e fixar a taxa de conversão do Metical 
em circulação para o Metical da nova família, terá porventura 
alterado a moeda nacional, o que exigiria a observância da 
maioria de dois terços de votos acima reportada. 

3. Em nosso entender, resulta claro que a. redacção do n.° 1 
do artigo 300 da Constituição reporta-se apenas ao nome da 



moeda, isto é, M E T I C A L , nos termos referidos no ponto 2.1. 
da contextualização, deixando de fora os aspectos atinentes 
às características, valor facial, colocação e retirada de cir-
culação das notas e moedas, matérias da competência exclusiva 
do Governador do Banco de Moçambique. 

4. Com efeito, como resulta do exposto nos pontos 3 e 4 
da contextualização, o único elemento das notas e moedas 
do Metical sobre o qual não 'foi conferida competência de 
decisão ao Governador do Banco de Moçambique por lei, é 
o nome Metical (vide 2.1. da contextualização). É, pois, em 
relação a este elemento que o legislador constitucional quis 
reservar para si a ' faculdade de alterar, auto limitando-se 
quanto ao quorum para efectuar tal alteração, no n.° 2 do 
artigo 300 da Constituição. 

5. Por conseguinte, a alteração da moeda a que se refere 
o n.° 2 do artigo 300 da Constituição corresponde tão só à 
substituição do n o m e d a m o e d a "Metical", por u m a outra 
moeda com outro n o m e diverso d e "Metical". Só nestas 
circunstâncias é que seria exigível um quorum qualificado 
de dois terços nos termos do n.° 1 do artigo 295 da Cons-
tituição da República. 

Reforça a convicção de que não se está em face de uma 
nova moeda, como pretende o "pedido", no seu n.° 13, que 
se reproduz: 

"Daqui, se conclui que o legislador no n.° 2 do artigo 300 
da Constituição, se refere à alteração do próprio Metical, 
como é o caso em apreço, que passou a designar-se 
Metical da Nova Família nos termos do artigo 2 da 
Lei n.° 7/2005, de 20 de Dezembro "; 

O sublinhado é da Assembleia da República, pois esta 
entende que a sua colocação em caracteres maiúsculos 
"Nova Família", depois do Metical, quer indicar, pre-
tensa e falaciosamente, que aquela expressão faça parte 
do nome da moeda, o que não é o caso quando ana-
lisado o texto da Lei n.° 7/2005. Ilustra este entendi-
mento a definição dada pelo artigo 1 da citada Lei que 
aqui, também, se reproduz; 

"Para efeitos da presente Lei, entende-se por família 
o conjunto de notas e moedas do Metical com carac-
terísticas principais comuns", para logo a seguir, o 
n.° 1 do artigo 2, com a epígrafe "Taxa de Conver-
são", estabelecer que "é criada a taxa de conversão do 
Metical em circulação para Metical da nova família": 

Uma vez mais, o sublinhado é da Assembleia da Repú-
blica como forma de reforçar a posição anteriormente 
expressa, segundo a qual a expressão "nova família" não 
faz parte do nome da moeda, tanto é que no artigo 4, 
com a epígrafe "Forma de Conversão", vem expresso 
que "o valor da nova família do Metical é obtido 
dividindo o valor do Metical em circulação por 1000 
unidades". Repare-se que, desta feita, o legislador não 
se coibiu de colocar a expressão "nova família" antes 
do nome da Moeda e em minúsculas, como forma 
indicativa de que a sua mens era de mostrar o que 
permanece inalterável; 

Por outro lado, a Assembleia da República não se exonerou 
da obrigação de interpretar a animosidade da posição 
sofismática do peticionário segundo as regras da lógica 
formal e mais particularmente do raciocínio, como um 
ramo de conhecimento que tutela a actividade humana 
do pensamento correcto, na medida em que tal sofisma 
constitui o argumento de fundo do pedido em análise; 

Assim, feita a análise a Assembleia da República con-
cluiu que esta formulação de juízos afigura-se de forma 
inequívoca como violadora dos chamados princípios 
lógicos òu princípios da razão ou, i. e., as normas ou 
regras do pensamento correcto, tanto abstracto como 
concreto. Senão vejamos a titulo demonstrativo: 

1)Nos argumentos 6 e 7, estamos em face de um 
sofisma de acidente, pois o peticionário ao 
referir que "é indubitável que o novo metical 
da nova família não é o metical anterior, 
pois este fica reduzido de três dígitos, portanto, 
alterado", toma por essencial o que é acidental 
e no argumento 7, ao referir que "a expressão 
alteração não significa a adopção de uma 
nova denominação de uma nova moeda nacio-
nal. Portanto," procede precisamente de modo 
inverso , i., e., toma desta feita, por acidental 
o que é essencial. 

2) No argumento n.° 8 do mesmo pedido, encon-
tramos um vício de petição de principio, na 
medida em que ao concluir que "A alteração 
da moeda no caso concreto é alteração do 
Metical", supõe erroneamente ter já demons-
trado aquilo que é objecto da controvérsia com 
o próprio objecto da controvérsia ou seja, inclui 
o definido na própria definição, entrando numa 
irremediável contradição na medida em que se 
a proposição n.° 8 da petição é verdadeira, 
a anterior é falsa, porque, sendo as duas con-
traditórias, quando uma é verdadeira a outra 
é necessariamente falsa e vice-versa, i.e., as duas 
não podem ser verdadeiras nem falsas simul-
taneamente. 

Neste sentido, lavraram, na apreciação preli-
minar ao debate na generalidade, pelo Plenário 
da Assembleia da República em torno da Proposta 
de Lei impetrada pelo Conselho de Ministros, 
a Comissão do Plano e Orçamento, a Comissão 
das Actividades Económicas e Serviços e a Co-
missão dos Assuntos Jurídicos Direitos Huma-
nos e de Legalidade. 

6. No caso em apreço, considerando que a alteração 
operada através da Lei n.° 7/2005, de 20 de Dezembro, não 
diz respeito ao nome "Metical", conclui-se que não se tratou 
de uma alteração nos termos do n.° 2 do artigo 300 da 
Constituição. Tanto é assim que, tal nome "Metical", vai-se 
manter nas notas e moedas resultantes da conversão. Termos 
em que não se mostra violado qualquer formalismo imposto 
pela Constituição, não se afigurando, por isso, a Lei n.° 7/ 
/2005, de 20 de Dezembro, inconstitucional. 

V. Razões do recurso à lei para fixar a Taxa de Conversão 

1. Antes da aprovação da Lei n.° 7/2005, de 20 de De-
zembro, o Parlamento deteve-se profundamente na reflexão 
sobre se a criação da taxa de conversão do Metical, não 
caberia nas competências normais do Governador do Banco, 
constantes das Leis n.° 1/91, de 9 de Janeiro e 1/92, de 3 
de Janeiro, tendo concluído o seguinte: 

1.1.O Governador do Banco de Moçambique é, nos 
termos do artigo 1 da Lei n.° 1/91, de 9 de Ja-
neiro, n.° 4 do artigo 7 , e alínea f ) , n.° l, do 
artigo 47, da Lei n.° 1/92, de 3 de Janeiro, com-
petente para decidir sobre o valor facial das notas 



e moedas do Metical, sendo no exercício desta 
competência que foram introduzidas notas e moe-
das com dígitos acrescidos, nomeadamente atra-
vés do Aviso n.° 8/94, de 25 de Maio, Aviso n.° 1/ 
/95, de 15 de Março, Aviso n.° 2/95, de 15 de 
Março, Aviso n.° 7/GGBM/98, de 14 de Outubro 
e Aviso n.° 5/GGBM/2004, de 1 de Setembro. 

2. Porem, a situação inversa, que comporta a redução de 
dígitos implica uma tecnicidade complexa e um efeito 
transversal em relação a outras áreas de organização do 
Estado e da economia, nomeadamente: 

• dupla indicação de preços; 

• impacto sobre a contabilidade do Estado e das empresas; 

• impacto fiscal decorrente da conversão; 

• impacto sobre os contratos e demais actos jurídicos. 

3. Note-se que o Governador do Banco de Moçambique 
até poderia, no uso das competências que lhe são confe-
ridas pelo artigo 1 da Lei n.° 1/91, de 9 de Janeiro, n.° 4 
do artigo, 7, e alínea f), n.° 1 do artigo 47, da Lei n.° 1/92, 
de 3 de Janeiro proceder, por Aviso, à redução de dígitos. 
Porém, o instrumento legal de que dispõe o Governador do 
Banco, o Aviso, não permitiria a regulamentação em termos 
abrangentes de todos aspectos acima citados atinentes ao 
processo de conversão. 

4. Assim, mostrou-se premente recorrer à lei, para a partir 
dela, fazei escorrer todo um conjunto de normativos, nomea-
damente, o Decreto n.° 55/2005, de 27 de Dezembro, o 
Aviso n.° 14/GGBM/2005, de 29 de Dezembro, bem assim 
outros diplomas legais ainda por aprovar. 

5. Pelo que, em nosso entender, havia razões fundadas 
de recurso à lei para fixar a taxa de conversão. 

VI. Posição do grupo da Renamo - União Eleitoral 

A posição supra referida é contrariada pelos Deputados 
da Bancada Parlamentar da Renamo-UE, aliás, subscritores 
do pedido da declaração da inconstitucionalidade pelas 
seguintes razões: 

1. Objecto do Recurso 

A questão fundamental suscitada no recurso assenta 
na inconstitucionalidade formal da Lei n.° 7/2005, de 20 
de Dezembro, cuja feitura não obedeceu ao comando 
do n.° 1 do artigo 295 da Constituição da República, pois 
a fornia de votação e aprovação da referida Lei na Ple-
nária da Assembleia da República, não obedeceu os 2/3 
de Reputados como o impõe o n.° 2 do artigo 300 
da Constituição, quando se refere a qualquer tipo 
de alteração do Metical, como acontece com a nova 
conversão consagrada na Lei n.° 7/2005, de 20 de De-
zembro, que formalmente é inconstitucional. 

Esta questão deve ser apreciada tendo em conta o 
espírito e a letra da norma constitucional, prevista no 
n.° 2 do artigo 300, que expressamente con-sagrou que 
a alteração da moeda, ou seja, do Metical, que é a 
unidade da moeda nacional, deve ser feita a votação 
favotável de 2/3 de Deputados. 

Na realidade, o n.° 2 do referido artigo 300 fixa, 
expressa e literalmente, que a alteração da moeda é 
estabelecida por lei, nos termos do n.° 1 do artigo 295 
da Constituição. 

2. Natureza da Alteração 
Ora, onde a lei não distingue, não deve o intérprete 

distinguir, como o entendem os melhores professores 
de Direito, em matéria de interpretação de dispositivos 
legais. 

Se assim é, resta-nos procurar entender se a conversão 
do Metical actual para o Metical da nova família, cujo 
valor é dividido por 1000, constitui ou não uma alte-
ração do Metical actual? 

Ora, acontece que, o legislador constituinte, tão so-
mente, quis e escreveu apenas alteração, que significa 
que todo e qualquer tipo de alteração da moeda nacional 
deve ser estabelecida com aprovação de pelo menos 
2/3 dos deputados da Assembleia da República. 

No caso em apreço não se trata de alteração das carac-
terísticas e do valor facial da nota do actual Metical. 
Pois, se assim fosse, o Governador do Banco de Mo-
çambique, que goza da competência que lhe é atribuída 
pela Lei n.° 1/91, de 9 de Janeiro, não solicitaria ao 
Governo para submeter ã Assembleia da República 
pedir a aprovação da conversão da moeda nacional, 
actual para o Metical da nova Família. 

3. Conversão do Metical 
A alteração prevista no referido n.° 2 do artigo 300 

da Constituição não se refere, tão somente, a nova 
designação da moeda nacional, mas também, a toda e 
qualquer alteração da moeda nacional, o Metical, cómo 
o é o Metical da nova família cujo valor é totalmente 
diferente do valor substancial da unidade Metical actual, 
como obviamente, se reconhece. 

O Metical da nova família é verdadeiramente uma 
nova moeda, que reduziu o metical anterior à sua 
milésima parte, o que tem profundas alterações econó-
micas, sociais e psicológicas para o Povo Moçambicano, 
quer internamente, como nas relações internacionais. 

Assim, se conclui que o diploma legal em causa, 
enferma de inconstitucionalidade formal como se de-
monstrou jurídica, lógica, económica e socialmente. 

Vil. Conclusão 

Pelo exposto a Assembleia da República conclui que: 

1. No lugar de se recorrer às competências normais 
do Governador do Banco de Moçambique, cons-
tantes das Leis n.° 1/91, de 9 de Janeiro, e 1/92, 
de 3 de Janeiro, para a criação da taxa de conversão 
do Metical, mostrou-se ser claramente vantajoso 
fazê-lo através de uma lei específica, o que resultou 
na aprovação da Lei n.° 7/2005, de 20 de Dezembro; 

2. A Lei n.° 7/2005, de 20 de Dezembro, não enferma 
de qualquer tipo de inconstitucionalidade, sendo, por 
isso, globalmente constitucional. 

Maputo, 5 de Abril de 2006. 


