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MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CJCA
Estendo as minhas cordiais saudações a todos os membros permanentes e membros observadores da
CJCA. A situação epidemiológica
sanitária do Coronavírus (Covid19), trouxe diversas alterações
funcionais na vida dos seres
humanos e nas instituições dos
Estados. Enquanto seres
humanos, os nossos Tribunais e
Conselhos Constitucionais não
foram isentos de tal realidade.
As nossas comunidades têm sido
diariamente abaladas por perdas
de vida humanas e previsões
lastimáveis sobre a catástrofe económica. Ver as nossas salas de audiências silenciosas com portas
trancadas, ajudam-nos a consciencializar ainda mais o período anómalo que vivemos. Ter instituições
sérias e de confiança, é muito importante, num mundo agitado pelos tweet e mensagens nos sociais
network, transmitindo a ideia de uma história colectiva motivada sobretudo pelo medo e
desconfiança de quem tem em mão o destino de todos nós.
Os acontecimentos quotidianos, causados pela pandemia da Covid -19, impulsionaram à medidas
urgentes que podem fortemente limitar as liberdades fundamentais dos cidadãos, criando de facto
uma situação comparável aquela do estado de guerra, mas o fascino de uma gestão extra ordinem
da actual crise, atribuído não só a população mas também às nossas constituições, não podem
consentir que abandonemos a nossa tarefa, a de defender os direitos e as garantias previstas nos
nossos sistemas. Os nossos Tribunais e Conselhos Constitucionais, devem estar sempre de braços
abertos para o amparo dos direitos dos cidadãos. Para tal, é necessário o envolvimento, a partilha,
concórdia e a unidade de todos. A leal colaboração e o desempenho ao cumprimento dos objectivos
.../...
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.../...
da CJCA, deve ser contínuo, por esta razão, é imperioso o recurso aos meios telemáticos como
instrumentos para realização das nossas actividades. Nesta perspectiva, realizaremos no dia 18 de
Fevereiro o Bureau por meios dos mecanismos telemáticos (online), a partir da capital de Angola.
Temos acompanhado as diversas ocorrências em matéria jurídico-constitucional nos diversos Estados.
Destaca-se a revisão constitucional que permite a criação de um Tribunal Constitucional na Guiné
Bissau, a alteração da lei orgânica do Tribunal Constitucional da Tunísia, assim como a vitória do
Tribunal Constitucional para Trabalhadoras domésticas dentre outras.
Aproveito a ocasião para felicitar e dar notas de boas vindas ao novo Presidente do Supremo Tribunal
de Seychelles o Juiz Govinden e ao novo chefe de Justiça do Supremo Tribunal de Maurícias, Dr. Asraf
Caunhye.
A nossa organização a exemplo de outras, deixou e deixará de realizar inúmeras actividade
anteriormente previstas, dentre estas destacamos o 6º Congresso da Conferência das Jurisdições
Constitucionais de África em 2021 em Marrocos, o seminário científico da CJCA e outras actividades,
que de certa forma ajudariam a solidificação e o fortalecimento da nossa organização. A não
realização destas actividades não deve ser encarada como um fracasso, mas como exemplo de luta e
defesa do bem maior, o bem vida. A dignidade da pessoa humana, em tempo de normalidade
constitucional ou excepcional, constitui o fundamento na qual se assentam as actuais constituições e
nos direitos inerentes a dignidade da pessoa humana, a vida ocupa o lugar cimeiro.
A concretização material da Constituição nos nossos países exige um empenho coral e de leal
colaboração de todas as instituições, incluindo o Parlamento, Governo, Órgãos Administrativos e os
Tribunais. Esta cooperação constitui a chave para aprofundar e solucionar os eventos emergentes. As
Constituições não contemplam de facto um direito especial para os tempos de excepção, mas
oferecem a bússola para navegar no alto mar nos tempos de crise, a comunicação, cooperação entre
as instituições, que juntos constituem a projeção institucional de solidariedade entre os cidadãos.
Exorto a necessidade do diálogo entre as jurisdições constitucionais e as instituições estatais, para
juntos encontrarem mecanismos e soluções na luta contra este inimigo invisível.
Concluo, reiterando que, a solução que se prospera parece ainda incerta, a crise epidemiológica em
acto está a contagiar as certezas que pareciam até hoje estáveis, dum lado se fala de possíveis
vacinas capazes de erradicar este mal, do outro lado um pessimismo voltada para o insucesso. Num
mundo de incertezas e escuridão, as jurisdições constitucionais, devem continuar a ser a luz, na
defesa dos direitos, liberdades e garantias fundamentais.
Boas Festas e um Ano Novo cheio de prosperidade.

Hon. Dr. Manuel Miguel Da Costa Aragão
Presidente do Tribunal Constitucional de Angola
Presidente da Conferência das Jurisdições Constitucionais da África - CJCA
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História da CJCA
OS JURISDIÇÕES MEMBROS DO CCJA
Congresso Constitutivo, Argel em: 8 e 9 de maio de 2011
A - Membros Plenos
1) Tribunal Constitucional da África do Sul (Adesão em: 7 de novembro de 2012)
2) Conselho Constitucional da Argélia
3) Tribunal Constitucional de Angola
4) Tribunal Constitucional do Benin
5) Supremo Tribunal do Botswana (adesão em 26 de abril de 2017)
6) Conselho Constitucional de Burkina Faso
7) Tribunal Constitucional do Burundi
8) Tribunal Constitucional dos Camarões
9) Tribunal Constitucional Cabo Verde
10) Tribunal Constitucional da África Central
11) Tribunal Constitucional da União das Comores (Adesão em: 6 de abril de 2015)
12) Conselho Constitucional da Cote d'Ivoire (Adesão em: 28 de novembro de 2012)
13) Tribunal Constitucional do Congo
14) Conselho Constitucional de Djibouti (Adesão em: 20 de abril de 2015)
15) Supremo Tribunal Constitucional do Egito
16) Conselho Constitucional de Inquérito da Etiópia (Adesão em: 15 de março de 2017)
17) Tribunal Constitucional do Gabão
18) Supremo Tribunal de Gana
19) Supremo Tribunal da Gâmbia
20) Tribunal Constitucional da Guiné
21) Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau
22) Tribunal Constitucional da Guiné Equatorial (adesão em 26 de abril de 2017)
23) Supremo Tribunal do Quênia (adesão em 26 de abril de 2017)
24) Suprema Corte da Líbia (Membro em 13 de junho de 2019
25) Superior Tribunal Constitucional de Madagascar (Adesão em: 27 de fevereiro de 2014)
26) Tribunal Constitucional do Mali
27) Conselho Constitucional da Mauritânia*
28) Tribunal Constitucional de Marrocos (Membro em 3 de dezembro de 2017)
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29) Conselho Constitucional de Moçambique
30) Supremo Tribunal da Namíbia
31) Tribunal Constitucional do Níger
32) Conselho Constitucional da RASD
33) Tribunal Constitucional da R D Congo
34) Supremo Tribunal de Ruanda (adesão em 22 de agosto de 2017)
35) Tribunal Constitucional de São Tomé e Príncipe
36) Conselho Constitucional do Senegal
37) Supremo Tribunal das Seychelles (adesão em 26 de abril de 2017)
38) Supremo Tribunal de Serra Leoa (adesão em 22 de agosto de 2017)
39) Supremo Tribunal da Somália (adesão em 23 de dezembro de 2018)
40) Tribunal Constitucional do Sudão
41) Supremo Tribunal da Suazilândia (adesão em 26 de abril de 2017)
42) Supremo Tribunal do Chade (Adesão em: 31 de janeiro de 2012)
43) Tribunal Superior da República da Tanzânia (Adesão em: 29 de março de 2015)
44) Tribunal Constitucional do Togo
45) Tribunal Constitucional da Zâmbia (adesão em 26 de abril de 2017)
46) Supremo Tribunal do Zimbábue (adesão em 26 de abril de 2017)

B- Membros Observadores
01) Supremo Tribunal Federal do Brasil (Adesão em: 16 de julho de 2014)
02) Tribunal Constitucional da Turquia (Adesão em: 5 de outubro de 2017)
03) Tribunal Constitucional da Rússia (Adesão em: 26 de fevereiro de 2018)

“Fotos dos
Presidentes do
CJCA, desde sua
criação em 2011”
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Atividades da CJCA
Nova Delhi: participação online, 21ª Conferência Internacional dos Chefes de
Justiça do Mundo
A CJCA participou da 21ª Conferência
Internacional dos Chefes de Justiça do Mundo
(ICCJW) realizada online, de Nova Delhi, 6 a 9 de
novembro de 2020.
O tema desta 21ª Conferência organizada pela
“City Montessori School”, Lucknow, é “Governança
global: um imperativo pós-COVID 19”
A CJCA foi representada pelo seu Secretário-Geral
Permanente, Sr. Moussa LARABA (Argélia) que proferiu um discurso sobre "o papel das novas tecnologias de
informação e comunicação na promoção da cidadania mundial"

Benin: Eleição do Sr. Robert DOSSOU, na Academy of Overseas Sciences
Maitre Robert DOSSOU, Presidente Honorário do CJCA foi eleito membro associado da Academy of Overseas
Sciences em 2017 e instalado em 16 de outubro de
2020 em Paris.
Uma cerimônia com a presença de muitos
convidados foi realizada em sua homenagem. Na
ocasião, o Sr. Dossou fez um discurso de posse
sobre o tema: "O direito colonial ainda é
relevante?"
Recorde-se que o interessado foi o 1º Presidente da
CJCA após a sua criação em 2011, sendo também o seu Presidente Honorário desde 2017.

Sénegal: Cerimônia de homenagem ao Professor Ndiaw DIOUF
O Conselho Africano e Malgaxe para o Ensino
Superior, a Faculdade de Ciências Jurídicas e Políticas
da Universidade Cheikh Anta Diop de Dakar, a Escola
Regional Superior de Magistratura (OHADA) e o
Centro de Pesquisa e Estudos em Direito e Instituições
Judiciais na África organizados em 10 de dezembro de
2020, uma cerimônia em homenagem ao Professor
Ndiaw DIOUF, associado das faculdades de direito,
Professor de classe excepcional na Universidade
Cheikh Anta Diop, Vice-presidente do Conselho
Constitucional do Senegal e Secretário Geral da Conferência Constitucional Africana Jurisdições (CJCA) desde
2019.

Consulte Mais informação :Actualité - OHADA / Sénégal / Cérémonie d'hommage et de remise des
Mélanges en l'honneur du Professeur Ndiaw DIOUF, le 10 décembre 2020 à Dakar
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Notícias de Tribunais e Conselhos
Maurício: Novo Chefe de Justiça do Supremo Tribunal
Asraf Caunhye é o novo Chefe de Justiça das Maurícias. Ele sucede a Eddy Balancy, que atingiu a idade de
aposentadoria de 67 anos. O homem de 65 anos
assumirá suas funções até novembro de 2021.
Asraf Caunhye completou seu treinamento no
Conselho de Educação Legal e no Templo Médio,
Londres, Reino Unido. De 1976 a 1982, exerceu a
profissão de advogado na Ordem das Maurícias. Ele
então ocupou os cargos de Magistrado Distrital e
Magistrado Chefe do Distrito de 1982 a 1986.
Consulte Mais informação : http://www.cjca-conf.org/fr/%ef%bb%bfmaurice-nouveau-juge-en-chef/

Guiné-Bissau: Rumo à criação de um Tribunal Constitucional
O projecto de revisão da Constituição da Guiné-Bissau prevê a criação de um Tribunal Constitucional, que será
composto por cinco juízes, incluindo dois membros
nomeados pelo Presidente da República, dois pelo
Parlamento e um pelo Conselho Superior do
judiciário.
O mandato dos juízes do Tribunal Constitucional será
de 10 anos, não renovável.
A função do Tribunal Constitucional é atualmente
exercida pelo Supremo Tribunal de Justiça.
De acordo com a Constituição da Guiné-Bissau, as propostas de revisão devem ser aprovadas por maioria de
dois terços dos deputados que compõem a Assembleia Popular Nacional, ou seja, 68 dos 102 deputados.

Tunísia: Emenda da lei que estabelece o Tribunal Constitucional
O Parlamento tunisino aprovou o adiamento da apreciação de dois projetos de lei que visam alterar a lei que
institui o Tribunal Constitucional. A criação do Tribunal e a eleição dos seus membros têm sido continuamente
adiadas desde 2014.
O Tribunal Constitucional é composto por 12 membros, 4
dos quais eleitos pela Assembleia da República, 4
escolhidos pelo Conselho Superior da Magistratura
Judicial e 4 nomeados pelo Presidente da República.
Ambos os projetos visam reduzir o quorum necessário
para votar na eleição de membros do Tribunal
Constitucional de uma maioria de dois terços (145 votos)
para uma maioria de três quintos (131 votos).

Carta de informação da CJCA

6

No: 03/2020

Notícias de Tribunais e Conselhos
Argélia: Rumo à substituição do Conselho por um Tribunal Constitucional
Com a adoção da nova Constituição em 12 de novembro de 2020, a Argélia caminha para a substituição do
Conselho Constitucional por um Tribunal
Constitucional. Na verdade, a nova Constituição
estabelece que o Tribunal Constitucional é uma
instituição independente responsável por garantir
o cumprimento da Constituição. É o órgão
regulador do funcionamento das instituições e da
atividade das autoridades públicas. O Tribunal
Constitucional é composto por doze (12)
membros: - quatro (4) nomeados pelo Presidente
da República incluindo o Presidente do Tribunal; um (1) eleito pelo Supremo Tribunal entre os seus membros e um (1) eleito pelo Conselho de Estado entre os
seus membros; - seis (6) eleitos por sufrágio universal de entre os professores de direito constitucional.
Para além de se pronunciar sobre a constitucionalidade das leis, tratados, leis e regulamentos orgânicos, o
futuro Tribunal Constitucional também terá de se pronunciar sobre a constitucionalidade dos decretos e
regulamentos. Para o efeito, pode ser apreendido no prazo de um mês a contar da data da sua publicação.
O Tribunal também será responsável por controlar a conformidade do regulamento interno das duas câmaras
do parlamento, de forma a garantir o equilíbrio de poderes de tal forma que nenhum dos três poderes possa
modificá-los; e de forma a impedir o poder legislativo de utilizar os textos por si emitidos ou os seus
regulamentos internos para usurpar os poderes dos poderes legal e executivo.
Além disso, o Tribunal Constitucional terá competência para dirimir os litígios que surjam entre os poderes
constitucionais, de forma a antever qualquer risco de crise política resultante da paralisação de um dos três
poderes.
É no mesmo contexto que se insere a possibilidade de interposição de recurso ao Tribunal Constitucional pelos
órgãos competentes para a interpretação de uma ou mais disposições constitucionais, o que é capaz de manter
a estabilidade e poupar o país. muitas crises que podem resultar de qualquer confusão ou má interpretação.

Seychelles: Novo Presidente do Supremo Tribunal
O Presidente da República, Sr. Wavel Ramkalawan, nomeou, em 9 de novembro de 2020, o Juiz Govinden
Chefe de Justiça do Supremo Tribunal das
Seychelles nos termos do artigo 127 da
Constituição na sequência de recomendações
feitas pela Autoridade de Nomeações
Constitucionais (CAA). Durante a cerimônia, o
juiz Govinden fez dois juramentos; o juramento
de fidelidade e o juramento judicial.
O novo presidente do tribunal substitui a Sra.
Mathilda Twomey, que preferiu se aposentar
após ter cumprido um mandato de cinco anos.
Recorde-se que o Supremo Tribunal das Seychelles é membro do CJCA desde 2012.
Consulte Mais informação: http://www.cjca-conf.org/fr/seychelles-nouveau-president-de-la-cour-supreme/
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Notícias de Tribunais e Conselhos
Zimbábue: Tribunal Constitucional e Supremo Tribunal oficialmente
separados
O Tribunal Constitucional e o Supremo Tribunal já não funcionam sob o mesmo teto e não são mais presididos
pelos mesmos juízes, após a separação histórica dos dois
tribunais de acordo com a Constituição do país.
O artigo 166 da Constituição de 2013, que criou o Tribunal
Constitucional e determinou a sua composição. Havendo
previsto o afastamento efetivo do STF ao término do prazo
de 7 anos, esse prazo já havia expirado.
O Tribunal Constitucional será composto pelo Presidente da
República, o Vice-Presidente da Justiça e cinco outros juízes.
A separação do Tribunal Constitucional e do Supremo Tribunal foi saudada como progressiva e como um sinal
da manutenção do constitucionalismo.

Malauí: Tribunal Constitucional ganha prêmio de prestígio
Um prestigioso prêmio internacional foi concedido, em 22 de outubro de 2020, ao Tribunal Constitucional do
Malaui que anulou as eleições presidenciais por fraude.
O think tank Chatham House, com sede em Londres, elogiou
os juízes por mostrarem bravura e independência ao
derrubar a reeleição do atual presidente Peter Mutharika
em uma decisão histórica que entrará nos anais das
eleições na África.
O Prêmio Chatham House é concedido anualmente por "a
contribuição mais significativa para a melhoria das relações internacionais".

Níger: morre ex-presidente do Tribunal Constitucional
A ex-presidente do Tribunal Constitucional do Níger, Sra. Abdoulaye Diori Kadidiatou Ly, morreu no sábado, 12
de dezembro de 2020, após uma doença.
Durante a sua vida foi Representante do Presidente da
República, tendo sido eleita Presidente do Tribunal
Constitucional de 2013 a 2018.
Nora do primeiro Presidente da República do Níger,
Diori Hamani, Mme abdoulaye nasceu em 1952 em
Niamey. Ela trabalhou como parteira, antes de decidir
continuar seus estudos frequentando uma escola
noturna que lhe permitiu obter o bacharelado. Em seguida, ela estudou na Universidade Abdou Moumouni em
Niamey, antes de obter o doutorado em direito público pela Universidade Paris-Saclay em 2005.
A sua tese é sobre “trabalho governamental e parlamentar no Níger”. Ela também estava envolvida em
organizações de direitos das mulheres.
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Desenvolvimentos constitucionais
“Foto do V Congresso do CJCA, realizado em Luanda de 10 a 13 de junho de 2019”

Gâmbia: rejeição do novo projeto de Constituição
Os parlamentares gambianos rejeitaram em 20 de setembro de 2020 um projeto de constituição para substituir
a constituição de 1997 do presidente deposto Yahia
Jammeh.
Para que o projeto seja aprovado, deve obter dois
terços da maioria da Assembleia Nacional.
Alguns membros estão preocupados que a
constituição garanta que o presidente cessante
Adama Barrow tenha a oportunidade de concorrer à
presidência por dois novos mandatos de 5 anos cada.

Argélia: Proclamação dos resultados do referendo sobre a Constituição
Os resultados finais do referendo que altera a Constituição foram proclamados pelo Conselho Constitucional em
12 de novembro de 2020.
A taxa de participação nacional atingiu 23,84%.
Este projeto de alteração foi aprovado por 66,80%
dos votos expressos no referendo, enquanto
33,20% votaram "Não"
Ouça a Proclamação: http://www.conseilconstitutionnel.dz/index.php/fr/

“O Presidente do Conselho Constitucional, Sr. Kamel FENICHE”

Botswana: Apresentação do projeto de emenda constitucional para debate
Em julho de 2020, o governo de Botswana publicou no Diário Oficial uma proposta de emenda constitucional
para proibir parlamentares e autoridades locais de
mudarem de partido. A proposta, que tem uma longa
história, surgiu em um cenário no qual o presidente
Mukguetsi Masisi se comprometeu a implementar
um processo de reforma constitucional abrangente
para revisar a constituição do país de 1966,
aprovada na independência, levantando questões
sobre o destino desse processo.
O projeto de reforma foi bem recebido, pois oferece uma oportunidade para refinar e modernizar a constituição
da independência do país. Botswana é um dos poucos países da África que teve apenas uma constituição ao
longo de sua história.
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Desenvolvimentos constitucionais
Libéria: "Sim" à nova Constituição
Os liberianos disseram "sim" às emendas do presidente
George Weah destinadas a reduzir o mandato do chefe
de estado e permitir a dupla cidadania, de acordo com
os resultados anunciados.
Adotada em 1986, a Constituição foi suspensa várias
vezes durante as guerras civis do país (1989 - 2003)
para abrir caminho para governos de transição extraconstitucionais formados durante conferências de paz.
As propostas de uma nova Constituição durante o
último governo de transição (2003 - 2005) não foram
bem recebidas pelas facções beligerantes e políticas e pelas organizações internacionais que facilitaram o
processo de paz.

Desenvolvimentos eleitores
Burkina Faso: O Conselho Constitucional anuncia os resultados
A eleição para a nomeação do Presidente de Burkina Faso ocorreu em 22 de novembro de 2020. As eleições
legislativas foram realizadas ao mesmo tempo que o
primeiro turno. O Conselho Constitucional de
Burkina proclamou os seguintes resultados.
O presidente Roch Kaboré foi reeleito no primeiro
turno com 1.654.982 votos ou 57,87%, contra doze
outros candidatos.
Além de vencer as eleições presidenciais, o partido
no poder conquistou 56 deputados dos 127 no
parlamento de Burkinabè.

Guiné: Tribunal Constitucional proclama presidente do Alpha Condé
O Tribunal Constitucional da Guiné validou, em 7 de novembro de 2020, a eleição do presidente cessante Alpha
Condé para um terceiro mandato consecutivo, aos 82 anos, na
votação de 18 de outubro.
O Tribunal Constitucional rejeitou os apelos do principal
adversário de Alpha Condé, Cellou Dalein Diallo, e três outros
dos doze candidatos presidenciais.
O Tribunal julga os recursos "infundados", declara o escrutínio
"regular" e afirma que Alpha Condé "obteve 2.438.815 votos,
ou 59,50%, superior à maioria absoluta", anunciou em solene
o seu presidente Mohamed Lamine Bangoura público.
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Desenvolvimentos eleitores
Costa do Marfim: O Conselho Constitucional anuncia os resultados das
eleições presidenciais
O Conselho Constitucional validou, segunda-feira, 9 de
novembro, a reeleição do presidente cessante, Alassane
Ouattara, de 78 anos, para um terceiro mandato à frente
da Costa do Marfim. “Ele é proclamado eleito no primeiro
turno [com 94,27% dos votos]”.
Eleito em 2010, reeleito em 2015, Alassane Ouattara
anunciou em março que estava renunciando a uma nova
candidatura, antes de mudar de ideia em agosto, após a
morte do golfinho designado, o primeiro-ministro Amadou
Gon Coulibaly. A lei fundamental da Costa do Marfim prevê um máximo de dois mandatos, mas o Conselho
Constitucional estimou que, com a nova Constituição adotada em 2016, o contador de mandatos presidenciais
foi zerado.

Níger: eleições presidenciais e legislativas
A eleição para a nomeação do Presidente da República do Níger ocorreu em 27 de dezembro de 2020 com um
possível segundo turno em 20 de fevereiro de 2021.
As eleições legislativas ocorrem ao mesmo tempo
que o primeiro turno.
O presidente Mahamadou Issoufou não é
candidato à reeleição, pois a Constituição limita o
número de mandatos presidenciais a dois.
O Presidente da República do Níger é eleito por um
primeiro turno de duas voltas após o cargo para
um mandato de cinco anos renovável uma vez. É eleito o candidato que obtiver a maioria absoluta dos votos
expressos no primeiro turno. Caso contrário, um segundo turno é organizado três semanas depois entre os dois
candidatos que venceram no primeiro, e aquele que receber mais votos é declarado eleito.

“Vista da sede do CCJA, em Argel”
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Jurisprudência dos Tribunais e Conselhos
Argélia: Decisão sobre a inconstitucionalidade da legislação a que se refere o
n.º 1 do artigo 416.º do Código de Processo Penal
Na quarta-feira, 20 de novembro de 2019, o Conselho Constitucional realizou audiência pública sob a
presidência do Sr. Kamel FENICHE, Presidente do
Conselho Constitucional, para proferir a decisão
sobre a objeção de inconstitucionalidade n ° 01 / DCC
/ EI / 19, relativa a a constitucionalidade do artigo
416.º, n.º 1, na sua expressão individual, do Código
de Processo Penal, conforme alterado e completado;
E decidiu o seguinte:
Primeiro: declarar o artigo 416 do Código de Processo
Penal em cumprimento parcial da Constituição.
Segundo: a inconstitucionalidade da legislação a que se refere o n.º 1 do artigo 416.º do citado Código, nas
suas palavras: “Quando proferir pena de prisão ou multa superior a 20.000 DA para a pessoa física. "
Terceiro:
1. A inconstitucionalidade da disposição legislativa prevista no n.º 1 do artigo 416.º do referido Código, na
seguinte redação: “E 100.000 DA para a pessoa jurídica. "
2. A inconstitucionalidade da disposição legal prevista no n.º 2 do artigo 416.º do referido Código, na seguinte
redação: “Onde uma sentença de prisão com ou sem suspensão foi pronunciada. "
Quarto: As referidas disposições legislativas declaradas inconstitucionais cessam imediatamente os seus efeitos.
Quinto: A decisão de efeito de inconstitucionalidade acima indicada aplica-se a todas as sentenças em matéria
penal cujos limites de chamada não tenham sido esgotados no momento da aplicação do artigo 416 do referido
Código.
Sexto: O Chefe de Estado, o Presidente do Conselho da Nação, Presidente Interino da Assembleia Nacional do
Povo e o Primeiro-Ministro foram informados desta decisão.
Sétimo: Esta decisão é notificada ao primeiro Presidente do Supremo Tribunal.
Oitavo: Esta decisão será publicada no Jornal Oficial da República Democrática Popular da Argélia.

Quênia: necessidade de respeitar a representação feminina no Parlamento
O presidente de justiça do Quênia, David Maraga,
aconselhou o presidente a dissolver o parlamento do
país, dominado por homens, dizendo que os legisladores
desrespeitaram uma disposição constitucional que
permitiria que um terço dos assentos fossem ocupados
por mulheres.
Embora a constituição do Quênia de 2010 estabeleça
que dois terços dos órgãos eleitos ou nomeados não
podem ser do mesmo sexo, as mulheres ocupam 22%
dos assentos na câmara baixa do parlamento do país e 31% na câmara alta.
A porcentagem de mulheres no parlamento do Quênia é menor do que a dos vizinhos da África Oriental, como
Etiópia, Sudão do Sul, Burundi e Ruanda, de acordo com a União Interparlamentar.
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Jurisprudência dos Tribunais e Conselhos
Benin: Tribunal Africano ordena anulação da revisão constitucional
A revisão da Constituição do Benin feita em novembro de 2019 foi rejeitada pelo Tribunal Africano dos Direitos
Humanos e dos Povos (ACHPR), com sede em Arusha, na Tanzânia.
Em uma petição ao tribunal, um cidadão beninês
atacou o processo de revisão constitucional e exigiu a
anulação. "O Requerente pediu ao Tribunal que
concluísse que os instrumentos de direitos humanos
relevantes foram violados. Ele argumentou
nomeadamente que" a lei sobre a revisão
constitucional não obteve o apoio de grande parte da
população "e" que foi adotada de forma clandestina e
urgentemente, por um Parlamento que não seja
representativo da população beninense ”. O
peticionário assinalou que "a proposta de lei de revisão constitucional não foi divulgada antes da sua adoção"
Deve-se notar que Benin se retirou, no final de abril de 2020, do protocolo adicional que permitia que indivíduos
interpusessem o Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos.
Leia a decisão: https://www.linvestigateur.info/Benin-voici-l-integralite-de-la-decision-de-la-cadhp-ordonnant-labrogation-de

Turquia: Sem casamento se o divórcio não for notificado à ex-esposa
O Tribunal Constitucional da Turquia decidiu, em decisão proferida
em 21 de outubro de 2020, que há violação do direito de casar
devido à falta de notificação da sentença de divórcio ao cônjuge no
exterior.
Consulte Mais : https://www.anayasa.gov.tr/en/news/individualapplication/press-release-concerning-the-judgment-finding-a-violationof-the-right-to-marry-due-to-the-failure-to-notify-the-divorce-decree-tothe-spouse-abroad/

Deve-se lembrar que o Tribunal Constitucional da Turquia é membro do CJCA com o status de "Observador”.

África do Sul: vitória do Tribunal Constitucional para trabalhadora domésticas
Após 26 anos de regime democrático, os trabalhadores domésticos empregados em residências privadas estão
finalmente cobertos pelas disposições da lei sobre
indenização por lesões e doenças ocupacionais, e podem ser
reivindicados danos por acidentes de trabalho, doenças e
morte.
A decisão do Tribunal Constitucional de 19 de novembro de
2020, declarando inconstitucionais as disposições da lei,
considerou que a portaria será aplicada retroativamente a
27 de abril de 1994, permitindo, assim, aos trabalhadores
domésticos anteriormente lesados, bem como seus familiares e responsáveis pela ação reclamações.
Leia a decisão: Judgment CCT 306-19 Sylvia Bongi Mahlangu and Another v Minister.pdf
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Jurisprudência dos Tribunais e Conselhos
Argélia: Decisão sobre a objeção de inconstitucionalidade do artigo 419 do
Código de Processo Penal
Em 16 de dezembro de 2020, o Conselho Constitucional realizou audiência pública sob a presidência do Sr.
Kamel FENICHE, Presidente do Conselho
Constitucional, com o objetivo de examinar o
processo de inconstitucionalidade n ° 02 / DCC /
EI / 20, encaminhado ao Conselho
Constitucional por o Supremo Tribunal Federal,
sobre a constitucionalidade do artigo 419.º do
Código de Processo Penal.
Depois de ler o relatório e as observações do
representante do Governo e da intervenção do
Mestre MOHAMMEDI Khaldi, o Presidente do
Conselho Constitucional decide colocar o assunto em discussão.
Em 23 de dezembro de 2020, o Conselho Constitucional realizou audiência pública sob a presidência do Sr.
Kamel FENICHE, Presidente do Conselho Constitucional, para pronunciar a decisão sobre a objeção de
inconstitucionalidade n ° 02 / DCC / EI / 20, relativa ao constitucionalidade do artigo 419 do Código de Processo
Penal e regulamentou o seguinte:
Primeiro: declara constitucional o artigo 419 do Código de Processo Penal.
Segundo: O Presidente da República, o Presidente do Conselho da Nação ad interim, o Presidente da Assembleia
Nacional Popular e o Primeiro-Ministro são informados desta decisão.
Terceiro: Esta decisão é notificada ao Primeiro Presidente do Supremo Tribunal.
Quarto: Esta decisão será publicada no Jornal Oficial da República Democrática Popular da Argélia.
Assim foi deliberado pelo Conselho Constitucional nas suas sessões de 5 e 6 Joumada El Oula1442
correspondentes a 20 e 21 de dezembro de 2020.

"Foto da sede do Conselho Constitucional da Argélia"
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Jurisprudência do Tribunais e Conselhos
Costa do Marfim: O desafio das decisões do Conselho Constitucional é uma
“violação da Constituição”

s Tribunais e Conselhos

Comentando os desafios suscitados pelas decisões do Conselho durante o processo eleitoral de 2020, o
Presidente do Conselho Constitucional, Koné Mamadou, afirmou, em 14 de dezembro de 2020, que “a
contestação das suas decisões é uma “violação da
Constituição”.
Em declaração proferida durante a cerimónia de
investidura do Presidente da República, Alassane
Ouattara, para "lavar a honra desprezada" dos membros
do Conselho Constitucional, Koné Mamadou lembrou que
as decisões de cada um dos sete membros do Conselho
Constitucional estão em "harmonia com sua consciência".
Para o Sr. Koné, a recusa de submeter-se às decisões do Conselho Constitucional é uma violação da Constituição
nos seus artigos 137 e 138. Ele considerou que a aceitação das decisões desta jurisdição não é uma opção, mas
sim um dever cívico de todos os marfinenses.

“Foto do V Congresso do CJCA, realizado em Luanda de 10 a 13 de junho de 2019”
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Atividades científicas
Argélia: Participação na sessão plenária da "Comissão Europeia para a
Democracia através do Direito"
O Presidente do Conselho Constitucional, Kamel FENICHE, participou dos trabalhos da 125ª sessão plenária da
Comissão Europeia para o Direito pela Democracia (Comissão de Veneza), que decorreu por videoconferência
nos dias 11 e 12 de dezembro de 2020, em Veneza.
O Presidente do Conselho Constitucional comentou sobre:
- O projecto de lei sobre a transparência das organizações
que recebem ajuda do estrangeiro, apresentado pela
Hungria;
- O projeto de código de procedimentos administrativos,
apresentado pelo Cazaquistão.
O Sr. Kamel FENICHE também falou sobre "Acesso à justiça constitucional, controle a priori e a posteriori: o
exemplo argelino".
Deve-se notar que a Argélia é membro da Comissão de Veneza em relação aos Estados membros desde 2004.

Senegal: Organização de uma conferência internacional em Dakar
O Conselho Constitucional do Senegal organizou um colóquio internacional em Dakar
7 e 8 de dezembro de 2020 em torno do tema: “O
Conselho Constitucional: conhecendo o seu passado
para compreender o seu presente e preparar o seu
futuro”.
O objetivo é '' fazer um balanço desta instituição cuja
missão é garantir o primado da Constituição e
proteger as liberdades fundamentais, visando o seu
passado e o seu presente, mas também projetar-se
no futuro estudando as suas perspectivas ''.
Observe que o Conselho Constitucional do Senegal foi criado pela reforma judicial ocorrida em 30 de maio de
1992.

Benin: Criação do prêmio de tese “Maurice Ahanhanzo Glèlè”
O prémio de tese, conhecido como "Prémio Maurice Ahanhanzo Glèlè", destina-se a premiar doutores em
direito, cujo trabalho de tese incida principalmente sobre um
tema de interesse para a justiça constitucional do Benim.
Ao instituir um prémio de tese intitulado “Maurice
Ahanhanzo Glèlè”, o Tribunal Constitucional pretende prestar
uma homenagem merecida a um homem cujos méritos e
competência são incontestáveis. O Professor Maurice
Ahanhanzo Glèlè foi de fato a principal inspiração por trás da
Constituição de 11 de dezembro de 1990. Além disso, muitos
se referem a ele como o pai da Constituição do Benim, foi ele também quem insistiu na necessidade de criar um
Tribunal Constitucional separado e isole-o do organograma da Suprema Corte.
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Atividades científicas
Senegal: Seminário sobre a exceção da inconstitucionalidade
O Conselho Constitucional organizou um seminário sobre a “exceção da inconstitucionalidade” em parceria com
a Ordem dos Advogados, os Tribunais da Relação e o Supremo
Tribunal. Este seminário que reuniu durante dois dias, nos dias
3 e 4 de dezembro de 2020, acadêmicos, advogados,
magistrados de tribunais e tribunais foi a ocasião:
- fazer um balanço da exceção de inconstitucionalidade no
Senegal, examinando o papel do Supremo Tribunal e do
Tribunal de Recurso face à exceção de inconstitucionalidade;
- analisar as decisões do Conselho Constitucional em matéria
de exceção de inconstitucionalidade, de forma a demonstrar que a Instituição participa na constitucionalização
dos demais ramos do direito.

Argélia: Seminário internacional sobre "A Constituição ao serviço do cidadão
..."
Este seminário foi organizado nos dias 5 e
6 de setembro de 20220, em torno do
tema “A Constituição ao serviço do
cidadão: os principais eixos da revisão
constitucional de 2020”
Participaram neste Seminário professores
argelinos de direito constitucional, bem
como o professor Dominique Rousseau
que apresentou uma comunicação da
"Conferência Visio" sobre o tema "A
separação de poderes e o regime semi-presidencialista"
O seminário foi organizado sob o alto patrocínio do Presidente da República Abdelmadjid Tebboune e em
colaboração com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.

Senegal: Lançamento do “Prêmio de Tese do Conselho Constitucional”
Criado pelo decreto nº 06- / 2019, de 23 de outubro de 2019, com o objetivo de incentivar e apoiar a
investigação universitária nas matérias da competência do
Conselho Constitucional, o Prémio de Tese do Conselho
Constitucional premeia trabalhos cujas qualidades científicas
sejam reconhecidas por júri constituído para o efeito. objetivo.
No seguimento do concurso lançado a partir de 2019, são
apresentadas candidaturas e um júri constituído pelo Despacho
n.º 3-2020 que fixa a composição do júri do prémio de tese e
nomeia relatores e pessoal de apoio para a edição 2019-2020.
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Atividades científicas
Angola: Lançamento do livro “Comentário sobre a Carta Africana…”
No dia 10 de dezembro de 2020 foi apresentado em Maputo o livro “Comentário à Carta Africana dos Direitos
do Homem e dos Povos”, por iniciativa do ex-juiz do
Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, professor da
Universidade Católica de Lisboa, Doutor Paulo Sérgio
Pinto de Albuquerque.
A obra, composta por 76 textos e escrita por 67
autores de diferentes nacionalidades, nomeadamente
Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné Bissau,
Guiné Equatorial e São Tomé e Príncipe, teve o apoio
da Universidade Católica de Lisboa e patrocínio de
instituições e particulares, ambos público e privado.
“Exmo. Dr. Arago, Presidente da CJCA com o Comissário da União Africana ”
Se já existem obras desta natureza “Comentário sobre a Carta Africana” produzidas por juristas não africanos
nas versões inglesa e francesa, esta obra é apresentada como a primeira obra africana, produzida por africanos
para africanos.
Pela sua amplitude e riqueza de conteúdo, a obra apresenta-se como uma grande contribuição para juízes e
operadores jurídicos na leitura e interpretação da Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos. Cada
autor apresentou um texto sobre os artigos da carta e protocolos adicionais, considerando a jurisprudência do
Tribunal Africano dos Direitos do Homem, bem como a jurisprudência dos tribunais supremos e constitucionais
dos países africanos de língua oficial portuguesa (PALOP).
A cerimónia de lançamento do livro coincidiu com a celebração do Dia Mundial dos Direitos do Homem e foi
presidida pelo Senhor Presidente da República de Moçambique, Filipe Jacinto Nyusi, como anfitrião. Foi
acompanhado online, graças a uma mensagem previamente gravada dos Presidentes da República de Portugal,
Cabo Verde e Moçambique.

“Vista da sede do CCJA, em Argel”
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Atividades futuras
Angola: realizada 13ª sessão do Conselho Executivo da CJCA, online
De acordo com o Estatuto, a 13ª sessão do Conselho Executivo da CJCA será realizada online em Luanda,
Angola, em 18 de fevereiro de 2021.
Esta sessão será consagrada, entre outras coisas, à
revisão e aprovação do relatório de atividades, ao
encerramento do exercício de 2020 e à adoção do
orçamento estimado para 2021.
O Tribunal Constitucional de Angola preside o CJCA
desde junho de 2019.
“Exmo. Manuel Aragão, Presidente da CJCA ”

Gabão: Adiamento da “1ª Reunião de Juízes Africanas”
Dada a atual situação sanitária e os constrangimentos que ela acarreta em termos de luta contra a cobiçada
pandemia, o CJCA e o Tribunal Constitucional do
Gabão decidiram adiar a realização deste “Encontro”
até voltar a vê-lo. O 1º “Encontro de Mulheres Chefes
de Justiça e Juízes Africanas” deverá ocorrer nos dias 8
e 9 de março de 2021 em Libreville.
Este encontro, o primeiro do gênero em nível africano,
deveria coincidir com a celebração do dia 8 de março,
Dia Mundial da Mulher.
“Sede do Tribunal Constitucional do Gabão”

“Rabat, Marrocos, local do 6º Congresso da CJCA em 2021”
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