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Palavra do Preside 

A primeira edição da publicação de nossa organização, 

"Boletim de informação da CJCA", acaba de ser 

lançada. Ele contém a soma das atividades do 

Presidente, Tribunais membros, a agenda, 

desenvolvimentos constitucionais e eleitorais e outras 

informações do último trimestre. 

O "Boletim", que será publicado inicialmente a catrês 

meses, se tornará uma publicação eletrônica mensal 

em um futuro próximo. 

Para garantir uma ampla circulação do "Boletim", 

garantiremos que ele seja publicado nas quatro 

línguas de trabalho da CJCA, a saber: inglês, árabe, 

francês e português. 

Esperamos que nossos visitantes e leitores encontrem 

lá as informações necessárias e úteis para uma melhor compreensão de nossa organização, das 

jurisdições membros e da justiça constitucional na África. 

 

Hon. Dr. Manuel Aragão 

Presidente do Tribunal Constitucional de Angola 

Presidente da Conferência das Jurisdições Constitucionais Africanas - CJCA 

 

   Boletim de informação da CJCA                                                       1                                                                                    No: 01/2020 

Conferência das Jurisdições 

Constitucionais Africanas - CJCA 

Boletim de informação 

da CJCA 



 

 

Por  iniciativa da Argélia, a União Africana adotou na décima quinta sessão ordinária da Conferência 

de chefes de Estado e de Governo, realizada de 25 a 27 de julho de 2010 em Kampala – Uganda, a 

decisão de criar um espaço de justica constitucional africano. http://www.cjca-conf.org/fr/decision/ 

A criação deste espaço cumpre o imperativo de federar as jurisdições africanas encarregadas do 

controle da constitucionalidade em um espaço continental que lhes permite participar no campo que 

é delas, na promoção e difusão de valores e principios universais do estado de direito, da democracia 

e direitos humanos, consagrados no preâmbulo do Ato constitutivo da União Africana. 

Uma reunião preparatória que reuniu os presidentes dos tribunais de justica constitucional da áfrica 

foi realizada à margem do trabalho da segunda conferência mundial de justiça constitucional reunida 

no Rio de Janeiro (Brasil), em 16 de janeiro de 2011, encarregou a Argélia de liderar o processo de 

criação deste espaço até o seu fim. 

Os Presidentes e representantes dos tribunais e conselhos constucionais bem como instituições 

equivalentes da áfrica, realizaram em 07 e 08 de maio de 2011 na sede do conselho constitucional da 

Argélia o congresso constitutivo do espaço africano de justiça constitucional que eles batizaram de 

“Conferência de jurisdições constitucionais africanas” (CJCA). 

Cinquenta e dois participantes (52) representando vinto e cinco (25) jurisdições africanas 

participaram deste congresso reforçado pela presença do Presidente da Comissão da União Africana 

e do presidente da Comissão Europeia para a democracia através do Direito, mais conhecida como 

comissão de “Veneza” 

Durante o congresso, os particpantes examinaram e adotaram o Ato constitutivo da conferência das 

juridisções constitucionais africanas “(CJCA) e procedeu à eleição do primeiro bureau executivo e do 

secretariádo general. 

A sede da CJCA está em Argel. 

Actualmente, a CJCA reúne quarenta e seis (46) tribunais constitutivos africanos e três (03) membros 

« Observadores » não africanos, neste caso : Brasil, Rússia, Turquia. 

 

“Lado da sede da conferência em Argel” 

História sobre a criação da CJCA 
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Angola : Reunião do Bureau executivo da CJCA em Luanda 

Em 23 e 24 de janeiro de 2020, o 

Bureau executivo da CJCA, realizou 

a sua 12a sessão em Luanda – 

Angola, sob a presidência do Dr 

Manuel  ARAGAO, presidente do 

tribunal constitucional de Angola, 

presidente da CJCA. 
http://www.cjca-

conf.org/fr/reunion-a-luanda-

du-bureau-executif-de-la-cjca/ 

                 “Foto dos membros do Bureau reunidos em Luanda” 

 

Argélia: Participação do Presidente da CJCA no 30° aniversário da 

criação do Conselho constitucional.  

O Dr Manuel ARAGO, Presidente do 

tribunal constitucional de Angola e 

Presidente da CJCA participou, em 24 de 

fevereiro de 2020, das festividades que 

marcaram o 30° aniversário da criação do 

conselho constitucional da Argélia, nesta 

ocasião, proferiu um discurso durante os 

trabalhos da conferência internacional 

organizada juntamente com as festividades. 

Sr ARAGAO aproveitou sua participação 

para estabelecer contactos com numerosos 

delegados presentes neste evento. 

        "O Presidente do Conselho Constitucional da Argélia dando as boas-vindas ao Presidente da CJCA" 

 

União Africana: Participação da CJCA em dois Workshops on-line 

A CJCA participou en dois Workshops online, organizados pelo 

departamento de assuntos políticos da União Africana. 

O 1 Workshop sobre “Mudanças anti-constitucionais dos governos” 

realizado em 19 de junho de 2020. O 2° Workshop “Diretrizes sobre 

emendas constitucionais” foi realizado em 24 de junho de 2020. 

Duas “notas conceituais” elaboradas pelos organizadores foram 

enviadas aos participantes. 

 

 

Actividades da CJCA 
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Gana : O novo juiz-presidente do tribunal supremo de Gana 

O juiz AninYeboah prestou juramento como o 14e juiz 

presidente do tribunal supremo de Gana em 07 de 

janeiro de 2020.  

Além de seu trabalho como juiz da Suprema Corte, ele 

também atua como professor em meio período na 

Faculdade de Direito de Gana, onde ensina processo 

civil e sistema jurídico de Gana. [9] A experiência 

jurídica da juíza Anin-Yeaboah inclui julgamento por 

escrito em questões constitucionais, civis e criminais. 

Ele também fornece opiniões sobre questões jurídicas  

         “Sede do tribunal supremo de Gana” 

 

Argélia: 30°aniversário da criação do conselho constitucional  

 O conselho constitucional celebrou o 30° 

aniversário de sua criação  -1989-2019, lembrando 

os passos mais importantes que tomou e os 

esforços que envidou para preservar direitos e 

liberdades e impôr o respeito da constituição. 

As celebrações foram supervisionadas pelo 

presidente do conselho constitucional da Argélia, Sr 

Kamal Feniche, e occoreram sob o alto patricinio do 

Presidente da República, Sr  Abdelmajid  Tebboune. 

http://www.aps.dz/algerie/102077-le-conseil-

constitutionnel-celebre-

son30eanniversaire                                

                                                                                                         “Foto dos Chefes de Delegaçã participantes do evento” 

 

Líbia: Suprema Corte se torna o 46º membro da CJCA 

Uma carta datada de 8 de junho de 2020 do juiz Mohamed Al-Hafi, 

Presidente do Conselho Judicial e Presidente do Supremo Tribunal 

da Líbia, endereçada ao Presidente da Conferência das Jurisdições 

Constitucionais Africanas, segundo a qual o Supremo Tribunal da 

Líbia oficialmente solicitado a se tornar membro da organização, 

com essa associação, 

 o número se torna membros da Conferência Quarenta e seis (46) 

membros ativos e três (03) membros observadores. 

 

 

Notícias dos tribunais e conselhos 
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Marrocos : Renovação parcial no Tribunal constitucional  

O Rei Mohammed VI recebeu em 11 de março de 2020, os quatros novos membros nomeados para o tribunal 

constitucional, são eles : 

Sra Latifa El Khal, membro nomeado pelo Rei Mohammed VI                                                                                     
Sr El Houssain Abouchi, membro nomeado pelo Rei Mohammed VI                                                                              

Sr Mohamed Alami, membro eleito pela câmara dos representantes                                                                          

Sr Khalid Berjaoui, membro eleito pela câmara dos representantes.                                                   

Essa cerimônia ocorreu na presença do Presidente do tribunal constitucional, Sr Said IHRAI. 

 

“Juramento de novos 

membros da corte 

perante o Rei” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argélia: Projeto de revisão da constituição 

O Presidente da República, Sr. Abdelmadjid 
Tebboune recebeu em 24 de março de 2020, o 
Presidente do comitê de péritos encarregado 
de formular propostas para a revisão da 
constituição, o Pr Ahmed LARABA, que lhe 
entregou o rascunho do anteprojecto de 
emendas propostas pelo comitê. 

 

 

                                               "Apresentação do projecto de revisão da Constituição ao Presidente da República" 

 

 

Notícias dos tribunais e conselhos 
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Guiné : Referendo constitucional na Guiné 

O referendo constitucional Guineense foi realizado em 22 de 
março de 2020 na Guiné, para que a população pudesse 
decidir sobre a adoptação de uma nova constituição 
proposta pelo Presidente  Alpha Condé. 

A nova constituição foi aprovada por 89,76% dos eleitores, 
com uma taxa de participação de 58,27% de acordo com os 
resultados proclamados pelo tribunal constitucional. 

"Med Lamine Bangoura, Presidente do Tribunal Constitucional da Guiné" 

 

República Centro-Africana: Rejeição do projeto de emenda à Constituição 

pelo Tribunal Constitucional 

O Tribunal Constitucional da África Central rejeitou, em 

5 de junho de 2020, o projeto de emenda à Constituição 

de 30 de março de 2020 ; iniciado por alguns deputados 

da maioria e apoiado pelo chefe de estado Faustin 

Archange TOUADERA. 

(Leia a decisão) http://www.cjca-

conf.org/fr/centrafrique-rejet-du-projet-de-la-

modification-de-la-constitution-par-la-cour-

constitutionnelle/ 

  “Leitura da decisão de rejeição, pela Presidente do Tribunal Constitucional, Sra. Danielle Darlan”  

 

 

Camarões : eleições legislativas para 2020  

As eleições legislativas de Camarões para 2020 ocorrem 

em 09 de fevereiro de 2020, a fim de renovar os 180 

membros da Assembleia Nacional dos Camarões, após 

vários adiamentos. 

Os resultados parciais são anunciados em 28 de 

fevereiro pelo conselho constitucional, que cancela por 

irregularidades parte das eleições no Oeste dos pais. No 

total, dez circunscrições eleitorais no Noroeste, e uma 

no Sudoeste, devem, portanto, organizar novas 

eleições, com um total de treze assentos. A particpação de 43,79%16 dos 167 assentos restantes, a maioria 

absoluta é alcançada pelo Rassemblement Democrático da povo dos Camarões (RDPC) que totaliza 139 

assentos, garantindo ao Presidente Paul Biya, manter o controle da assembleia. 
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Mali : Realização de eleições legislativas 

As eleições legislativas do Mali para 2020 foram realizadas em 29 de 

março e 19 de abril de 2020 após vários anos de adiamento, a fim de 

renovar os 147 membros da Assembleia Nacional do Mali. 

O tribunal constitucional do Mali, depois de ter resolvido o 

contencioso eleitoral, tornou público em 30 de abril os resultados 

finais do segundo turno dessas eleições, onda a participação foi de 

35,25%. 

 

Malawi : Cancelamento das presidenciais pelo tribunal 

constitucional 

O tribunal constitucional do Malawi cancelou em 04 
de fevereiro de 2020, a controversa eleição de 2019 
que teve a reeleição do Presidente  Peter Mutharika. 
O tribunal considerou que a votação de 21 de maio de 
2019 foi marcada por inúmeras irregularidades. 

É a primeira eleição a ser contestada legalmente 
desde a indepêndencia do Malawi em 1964. Uma 
nova votação ocorrerá em 151 dias, ou seja, em 02 de 
julho de 2020.  

 

Burundi : Eleições presidenciais 

A eleição presidencial de 2020 no Burundi ocorreu em 

20 de maio de 2020. As eleições legislativas e 

municipais ocorreram ao mesmo tempo que o 

primeiro turno. 

O tribunal constitucional do Burundi rejeitou em 04 de 

junho o apelo do principal partido da oposição contra 

o resultado da eleição presidencial de 20 de maio. O 

candidato do poder, Évariste Ndayishimiye é 

proclamado vencedor da eleição presidencial com 

68% dos votos. 

Os apelos do chefe do conselho nacional para a 

liberdade (CNL), Agathon Rwassa, contra os resultados 

das eleições presidenciais, legislativas e municipais 

são “nulas” anunciou o tribunal concluindo que não havia provas suficientes par apoiar o seu argumento. 

 

 

Desenvolvimentos eleitorais 
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Moçambique: Realização do 3° simpósio da CJCA 

A CJCA organiza seu 3° simpósio 

internacional em Maputo – Moçambique de 

10 a 12 de agosto de 2020, sobre o tema « 

Justiça, inclusão e integrade do processo” 

como lembrete; a CJCA está realizando um 

simpósio entre dois congressos. O primeiro 

ocorreu em Cotonou em 2013, sobre o 

tema: “o juiz constucional e o poder 

político”. O segundo ocorreu em Argel em 

2017, sobre o tema “acesso dos individuos 

à justiça constitucional”. 

 

"Lucia da luz Ribeiro, Presidente do Conselho Constitucional de Moçambique" 

 

Etiópia: visita de trabalho à sede da União Africana 

O Presidente da CJCA fará uma visita de trabalho à 

sede da União Africana em Addis durante o último 

trimestre de 2020 para encontrar o Comissário 

responsável pelos assuntos políticos e o Conselho 

Jurídico, além disso, ele será recebido pelo Presidente 

da União Africana. 

Nesta ocasião, será renovada a assinatura do Acordo 

de Parceria e Cooperação entre a UA e a CJCA, que 

expirou em 1 de abril de 2020. 

Como lembrete, qu’a CJCA é um membro da União 

Africana com o status de « Observador ». 

                                                                                             "Sede da União Africana em Addis Abeba “     

 

Gabão: Encontro de Mulheres juízes africanos 

A CJCA e o Tribunal Constitucional do Gabão 

organizarão em 8 e 9 de março de 2021 em Libreville, a                 

1ª « Encontro de mulheres juízes e juízes africanas » 

"sobre um tema a ser escolhido posteriormente. 

A realização deste encontro coincidirá com a 

celebração do Dia Mundial da Mulher. 

 

Ms. Marie-Madeleine Mborantsuo, President of the Constitutional Court of Gabon 
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Marrocos: Sede do 6º Congresso de alto nível da CJCA 

O 6º Congresso de alto nível da CJCA será realizado de 4 

a 7 de abril de 2021 nas cidades de Rabat e Fez, no  

Marrocos, sobre o tema: "Tribunais Constitucionais e 

Direito Internacional" 

Como lembrete, a CJCA realiza um congresso a cada 

dois anos. Desde a sua criação, cinco (5) Congressos 

foram realizados, respectivamente: Argel (2011), 

Cotonou (2013), Libreville (2015), Cidade do Cabo (2017) 

e Luanda (2019). 

                                                                                                                              "A torre Hassan, Rabat" 

 

 

 

 

Publicação dos « Atos » do 2º Simpósio Internacional da CCJA  

Os « Atos »  do 2° Simpósio 

internacional da CJCA, organizado 

nos dias 27 e 28 de novembro em 

Argel, estão, agora, disponíveis em 

formato electrônico, eles podem 

ser visualizados ou baixado 

clicando no seguinte Link : 

os documentos com papel serão 

enviados aos vários tribunais e 

juridisções o mais rápido possivel. 

Esses “Atos” estão disponíveis nos 

idiomas de trabalho da CJCA, a saber: inglês, árabe, francês e português. 

http://www.cjca-conf.org/wp-content/uploads/2018/12/Act%20S%C3%A9minaire%20FR.pdf 

 

Criação da « Revista africana de direito constitucional » 

Nesta « Revista» serão publicados estudos emanentes de acadêmicos ou profissionais com temas relacionadas 

ao direito constitucionial em geral e à justiça constitucional, em particular (Teses, livros de estudos, artigos 

doutrinários publicados em outras revistas etc...) 

As decisões mais significativas das jurisdiçõe, membros da CJCA, também serão publicadas nesta “Revista” 

(lançamento previsto par o 1° trimestre de 2021). 
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Lançamento do « Prêmio da tese da CJCA » 

O objectivo prioritário do « Prêmio da tese da CJCA” é identificar e promover jovens juristas africanos que 

realizaram um trabalho de qualidade e apoiar a pesquisa jurídica universitária, tribunais constitucionais e 

tribunais sûpremos africanos. 

O « Prêmio da tese da CJCA” é concedido a cada dois anos e tornado público nas tabelas fornecidas para esse 

fim em universidades parceiras, por inversão no site da CJCA e por todos os outros meios 

apropriados.  (Lançamento programado para o último trimestre de 2020). 

 

Criação de um "Fórum de Discussão" para as jurisdições membros da CJCA 

Este "Fórum" deve permitir o intercâmbio sobre 

um tema definido, ou, possivelmente, opinar ou 

tomar as de outras jurisdições sobre temas que 

os interessam particularmente. Essa plataforma 

de discussão poderia, assim, fortalecer os 

vínculos práticos entre as várias jurisdições 

constitucionais. 

 Este "Fórum" pode ser visualizado no site da 

CJCA. www.cjca-conf.org  

(Sendo lançado) 
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