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Palavra do Venerando Juiz Conselheiro Presidente do Conselho Constitucional da Argélia 

Graças à publicação da nossa organização « Carta 
de informação da CJCA », tornou-se possível 
informar-se regularmente sobre o que se passa no 
nosso continente em termos de actividades 
relacionadas com a justiça constitucional e com a 
jurisprudência produzida pelos tribunais e 
aconselhamento e para acompanhar os 
desenvolvimentos constitucionais e eleitorais e bem 
como outros eventos no continente. 

A "CJCA" passou por um desenvolvimento notável 
desde a sua criação em Argel em 2011. No próximo 
ano, ele fará dez anos. Ela se prepara, portanto, 

para celebrar este importante acontecimento em sua jornada. Para consolidar suas conquistas e 
aumentar sua influência, somos, portanto, chamados a refletir sobre a adequação de seus estatutos 
ao desenvolvimento da justiça constitucional no mundo e, portanto, a rever seus mecanismos de 
funcionamento. 

Como o  Secretariado-Geral da CJCA concedeu-me  a honra de escrever o editorial deste segundo 
número do « Carta de informação da CJCA », aproveito a ocasião para renovar o apoio inabalável da 
Argélia à Conferência,  desde o acolhimento da sua sede e a prestação  do apoio necessário ao  
Secretariado-Geral,  para  permitir-lhe  cumprir a sua missão da melhor forma possível, ao serviço da 
justiça constitucional,  e da promoção do Estado de direito e da boa governação na África. 

O Estado de Direito, este nobre objetivo, ao qual todas as nações africanas aspiram e pelo qual todos 
trabalhamos. 

 

.../... 
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Com efeito, o Presidente argelino Abdemadjid TEBBOUNE, no dia seguinte à sua posse, constituiu 
uma comissão de renomados peritos e constitucionalistas argelinos, que se encarregou de rever a 
Constituição tendo em conta a agenda do Presidente da República. eleito que respondeu às 
aspirações que ambiciosamente aspiravam à conclusão do seu processo de construção democrática e 
à consolidação dos princípios da liberdade e da democracia. 

Esta iniciativa faz parte dos esforços do Presidente para trazer o Estado de Direito e uma nova 
República que pretende ser forte através das suas instituições. 

Esta vontade política encontra-se fielmente reflectida no projecto de lei de alteração da Constituição, 
que preconiza a reorganização das instituições constitucionais com uma separação clara e flexível do 
poder, em regime semi-presidencialista, que está imbuída das melhores práticas dos dois regimes 
presidencial e parlamentar clássicos e que responde ao contexto argelino. 

Um regime em que o Parlamento goze e exerça plena e livremente a sua missão de controlo da 
actividade governamental e de forma que reflicta e exprima a opinião e a soberania do Povo. Um 
Estado de Direito baseado na justiça livre e independente, capaz de garantir os direitos e as 
liberdades dos cidadãos argelinos, que o Presidente da República se compromete a cumprir. 

 

 

Venerando Juiz Conselheiro Kamel FENICHE 

Presidente do Conselho Constitucional da Argélia 
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DECISÃO RELATIVA AO ESTABELECIMENTO DE 

UM QUADRO AFRICANO DE JUSTIÇA CONSTITUCIONAL 

Doc. Assembléia / AU / 17 (XVII) Add. 5 

 

Assembleia da União Africana 

1. REITERA o compromisso de África com os valores e princípios universais da Regra Direito, 
Democracia e Direitos Humanos; 

2. RECORDA, a este respeito, que o Ato Constitutivo da União Africana sublinha a vontade dos Chefes 
de Estado e de Governo da União Africana, promover e proteger os direitos humanos e dos povos, 
consolidar a democracia,  instituições e culturas, e garantir a boa governança e o Estado de Direito; 

3. RECORDA TAMBÉM que a Carta Africana sobre Democracia, Eleição e Governança reafirma que os 
Estados Membros devem ser guiados pela missão de reforçar e de  consolidar as instituições para a 
boa governança, unidade continental e solidariedade ; 

4. RECORDA COM SATISFAÇÃO que os países africanos têm progressivamente adoptado  por vontade 
própria e de forma individual,  mecanismos judicias de controle da constitucionalidade das leis; 

5. SAÚDA a iniciativa da Argélia na criação de um Quadro Africano para a Justiça Constitucional, 
como espaço coletivo de consulta, troca de experiências e cooperação na área de controle 
constitucional; 

6. REGISTA que o referido quadro se destina a complementar os vários mecanismos estabelecidos 
pela União Africana para consolidar o Estado de Direito, Democracia e primazia da lei no continente; 
e AFIRMA que uma vez criada, a estrutura permitirá à África levar sua contribuição a nível 
internacional, no domínio da justiça constitucional; 

7. DECLARA, neste contexto, que a África deve estar pronta para a  Conferência agendada para o Rio 
de Janeiro em janeiro de 2011, na qual espera-se que um quadro global para Tribunais e Conselhos 
Constitucionais será  estabelecido, no seguimento das reuniões realizadas em Seul, Vilnius e Argel, 
que prepararam  a Primeira Conferência Mundial sobre Justiça Constitucional, realizada na Cidade do 
Cabo, África do Sul, em janeiro de 2009; 

8. INCENTIVA os Estados Membros a convocar uma Conferência dos Presidentes dos Tribunais e 
Conselhos Constitucionais Africanos  para deliberar sobre o projeto  a fim de estabelecer um Quadro 
Africano para Justiça Constitucional ; 

9. SOLICITA à Comissão da União Africana que acompanhe a questão e trabalhe para alcançar este 
objectivo adoptado pela Décima Quinta Sessão Ordinária da Assembléia da União,  aos  27 de julho 
de 2010,  em Kampala, Uganda.  

Adotado pela Décima Quinta Sessão Ordinária da Assembléia da União em 27 de julho de 2010 em 
Kampala, Uganda 
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Índia: Participação em videoconferência 
A CJCA recebeu um convite da Conferência Internacional dos Juízes Chefes do Mundo (ICJCW) para participar 

de uma reunião online na sexta-feira, 17 de julho de 2020, 
das 17h30 às 19h30 (horário indiano) sobre o tema "Uma 
necessidade urgente de construir uma opinião pública 
global para a formação de um Tribunal Mundial de Justiça, 
para lutar contra as crises atuais e os desafios que a 
humanidade enfrenta ” 

 

 

 

União Africana: Participação do CJCA em dois workshops online 
O CJCA participou em dois workshops online organizados pelo 
Departamento de Assuntos Políticos da União Africana. 

Realizou-se no dia 19 de julho de 2020 o 1.º workshop sobre “Mudanças 
inconstitucionais de governos”. O 2.º workshop sobre “Orientações para as 
emendas constitucionais”, realizou-se a 24 de julho de 2020. 

 

 

 

Benin: Homenagem ao Presidente Honorário da CJCA 
No dia 29 de fevereiro de 2020, em Cotonou, a Associação Beninense de Direito Constitucional prestou ao 
Presidente Robert Dossou a homenagem que o excepcional advogado que é merece e o trabalho que tem 

desenvolvido ao serviço da democracia, direitos humanos, paz 
e justiça em África. 

Estas homenagens são um testemunho de consideração para 
com um homem de inegáveis qualidades humanas, científicas e 
profissionais: R. Dossou, o militante da África unida, o 
académico e o reitor, o advogado, o organizador visionário da 
Conferência Nacional de Vives do Benin, o Presidente do 
Tribunal Constitucional, o Presidente da CJCA entre 2011 e 
2013, o Peregrino dos Direitos Humanos e da Democracia. 

“Robert Dossou, Presidente Honorário da CJCA” 

O Sr. Moussa LARABA, Secretário Geral Permanente, representou a CJCA na cerimónia de apresentação destas 
homenagens. 

Observe que Pdt Dossou desempenhou um papel fundamental na criação do CJCA, ele é seu Presidente 
Honorário desde 2017. 

 

Atividades da CJCA 
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Costa do Marfim: renovação parcial do Conselho Constitucional 
Em 18 de junho de 2020, o Chefe de Estado da Costa do Marfim assinou um decreto nomeando três novos 

juizes conselheiros para o conselho constitucional, 

por um período de seis anos: - Sra. Assata Koné, 
professora pesquisadora, - Sra. Rosalie Kouamé Kindoh, 
magistrada fora da hierarquia, -Sr Mamadou Samassi, 
Advogado. 

Desde 3 de fevereiro de 2015, Mamadou Koné ocupa o 
cargo de presidente desta instituição de 7 membros. 

O Conselho Constitucional da Costa do Marfim é 
membro da CJCA desde 2012, como tal acolheu, em 2015, a 8ª sessão do Conselho Executivo da Conferência. 

 

Uganda : novo presidente da Suprema Corte 
O presidente Museveni nomeou o juiz Alfonse Owiny-Dollo como o novo chefe de justiça em 20 de agosto de 
2020, tornando-se o 13º presidente de justiça desde que Uganda se tornou independente em 1962. 

O juiz Owiny-Dollo atuava como presidente da justiça desde 20 de junho, quando o então presidente da justiça 
Bart Katureebe se aposentou ao completar 70 anos. 

Ele ficou famoso por presidir o julgamento dos dois 
atentados a bomba em Kampala, nos quais condenou 
vários suspeitos de estar por trás do assassinato de pelo 
menos 76 fãs de futebol no Kyadondo Rugby Club e na 
aldeia etíope de Kabalagala. 

O Supremo Corte de Uganda é membro do CJCA desde 
abril de 2017. 

                                                                                                         "Chefe de Justiça Alfonso Owinye Dollo" 

 

R D do Congo: Renúncia do Presidente do Tribunal Constitucional 
Em 13 de julho de 2020, o Sr. Benoît Lwamba renunciou às suas 
funções de Presidente do Tribunal Constitucional e Presidente 
do Conselho Superior da Magistratura. 

O Presidente do Tribunal é eleito pelos seus pares por um 
período de três anos, renovável apenas uma vez. Ele é investido 
por Portaria do Presidente da República. 

O Tribunal Constitucional da República Democrática do Congo é 
membro fundador do CJCA desde 2011. 

“Sr. Benoît Lwamba presidente renunciou” 

 

Notícias dos tribunais e conselhos 
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Sudão: Não renovação do mandato dos juízes do Tribunal 
O Conselho Soberano de Transição do Sudão se opôs à renomeação dos juízes do Tribunal Constitucional, cujos 

mandatos de sete anos expiraram e exigiram novos nomes. 
Apenas o Presidente do Tribunal foi poupado. 

O Tribunal é composto por 9 juízes nomeados pelo Presidente 
Sudanês com base na recomendação da Comissão Nacional de 
Serviços Judiciais e na aprovação de dois terços de todos os 
representantes no Conselho das Regiões. 

"Med Wahbi Mukhtar, Presidente do Tribunal" 

 

Malawi: Confirmação do Chefe de Justiça no cargo 
O novo governo do Malauí anulou uma decisão anterior do governo do ex-presidente Peter Mutharika, que 
pretendia encerrar, dias antes das eleições presidenciais de 23 de junho, o cargo de Chefe de Justiça da 
Suprema Corte do país 

Em 12 de junho, o gabinete do Sr. Mutharika 
emitiu um aviso afirmando que o presidente da 
Justiça, Andrew Nyirenda, estava em licença 
estatutária até sua aposentadoria. Como um 
lembrete, este último havia, em fevereiro, 
liderado um painel de cinco juízes que anulou a 
vitória eleitoral de Mutharika em maio de 2019, 
citando irregularidades "generalizadas, 
sistemáticas e graves" e, em seguida, ordenou 
novas eleições.                                                                                  "Sede do Suprema Corte do Malauí” 

Ao anular esta decisão, o governo confirma, nas suas funções, o senhor Nyirenda que, portanto, continuará a 
exercer a sua missão de juiz supremo.  

 

Mali: Dissolução do Tribunal Constitucional 
Após a renúncia de 5 membros do Tribunal Constitucional do Mali, o Presidente da República, pelo decreto n ° 

2020-0312 P-RM de 11 de julho de 2020, revogou as 
disposições do decreto n ° 2015-0031 / P-RM de 02 de 
fevereiro de 2015 nomeia os membros do Tribunal 
Constitucional, no que diz respeito aos três restantes, 
encerrando assim as suas funções. 

O tribunal tem estado no centro da controvérsia depois 
de anular os resultados provisórios das eleições 
parlamentares de março. 

     "Sede do Tribunal Constitucional do Mali" 

 

 

Notícias dos tribunais e conselhos 
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R D do Congo : Nomeação de novos juízes para o Tribunal 
O Presidente Félix-Antoine Tshisekedi nomeou em 17 de julho de 2020, novos Juízes para o Tribunal 
Constitucional da República Democrática do 
Congo, são eles: 

Sra. Kalume Yasengo, Sr. Dieudonné Kaluba 
Dibwa, Sr. Kamulete Badibanga. 

Estas nomeações viram pela primeira vez uma 
senhora entrar no Tribunal Constitucional. 

                                                                                   “O Presidente da República com os juízes do Tribunal” 

 

Seicheles: fim do mandato do presidente do tribunal 
Ao contrário de muitos presidentes que desejam estender 
um mandato limitado constitucionalmente, a presidente da 
Justiça das Seychelles, Mathilda Twomey, honrou sua 
promessa de um único mandato de cinco anos e deixará o 
cargo em 1º de setembro deste ano. 

O Sra. Twomey atua como presidente da Suprema Corte da 
nação insular desde agosto de 2015.  

Foi lançado um concurso de substituição. 

"Mathilda Twomey, Chefe de Justiça das Seychelles" 

 

Mali : Recomposição do Tribunal Constitucional 
O Presidente da República do Mali, pelo decreto n ° 2020-0342 P-RM de 07 de agosto de 2020, nomeou os 9 
novos membros do Tribunal Constitucional do Mali, incluindo duas senhoras: 

Membros nomeados pelo Presidente da República  

- Aser Kamaté, magistrado - Amadou Ousmane Touré, magistrado - Doucouré Kadidia Traoré, advogado. 

Membros nomeados pelo Presidente da Assembleia 

- Malick Ibrahim, advogado - Madame Ba Haoua 
Toumagnon, magistrada - Beyla Ba, magistrada 
aposentada. 

Membros nomeados pelo C. S. do judiciário 

- Demba Tall, magistrado - Mohamed 
Abdourahamane Maïga, magistrado - Madame 
Djènéba Karabenta, magistrada. 

                                                                                                  “cerimônia de posse para novos juízes” 

 

Notícias dos tribunais e conselhos 
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Mali : Novo Presidente do Tribunal Constitucional 
Amadou Ousmane Touré, um dos nove membros do Tribunal Constitucional do Mali, foi eleito por 

unanimidade, a 9 de agosto de 2020, presidente da 
instituição pelos seus pares durante votação realizada em 
sede da instituição. 

Com 63 anos de idade, anteriormente chefe de gabinete 
do Primeiro-Ministro do Mali Boubou Cissé com o posto 
de "ministro", o novo presidente do Tribunal 
Constitucional também ocupou o cargo de auditor-geral, 
responsável pela luta contra a corrupção. Foi ainda 
Embaixador na Costa do Marfim. 

   "Amadou Ousmane Touré, novo presidente" 

 

Mauritânia: O Conselho Constitucional tem nova sede 
O Presidente da República da Mauritânia, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani inaugurou na quinta-feira, 13 de 
agosto de 2002, a nova sede do Conselho Constitucional, situada na capital do país  entre o Ministério da 
Justiça e o do Interior, equidistantes  da presidência 
da República e da Assembleia Nacional. 

A nova sede do Conselho Constitucional foi 
construída em doze meses, em uma área de 2.400 
metros quadrados, com financiamento estadual. O 
edifício tem quatro níveis e 130 gabinetes, 
incluindo o do presidente, a secretaria geral, os 
nove membros do conselho, outros serviços, uma 
mesquita e um parque de estacionamento. 

  “A nova sede do Conselho Constitucional da Mauritânia”  

 

Camarões: novo membro do Conselho Constitucional 
O Presidente da República dos Camarões, Sr. Paul Biya, 
nomeou aos 15 de abril de 2020, o Professor Joseph 
Owona como membro do Conselho Constitucional. A 
tomada de posse ocorreu perante o Parlamento do 
Congresso em 12 de junho de 2020. 

Com a posse do novo Juiz Conselheiro, o número de 
membros do Conselho Constitucional dos Camarões, 
que é de onze, ficou completo. 

"Prof. Joseph Owona durante a prestação do juramento" 

 

 

Notícias dos tribunais e conselhos 
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Tunísia: Enésima tentativa de eleger os membros restantes do 
Tribunal Constitucional 
Mais uma vez, a Assembleia dos Representantes do Povo não conseguiu eleger os três membros em 
falta  no Tribunal Constitucional devido a tensões políticas e cálculos. 

Eleição que se arrasta há anos, já 
que foi várias vezes adiada (oito), 
tendo os deputados falhado, 
desde março de 2018, em obter a 
maioria necessária para os 
candidatos (145 votos). Dos 
quatro deputados eleitos pelo 
parlamento, apenas uma 
magistrada conseguiu obter os 
votos necessários. 

O Tribunal Constitucional da Tunísia, criado em 2015, é composto por doze membros. O Presidente 
da República, a Assembleia dos Representantes do Povo e o Conselho Superior da Magistratura 
Judicial nomeiam cada um quatro membros, três quartos dos quais são juristas. 

 

 

 

 

Guiné: Suspensão do princípio constitucional do patrocínio 
Em resposta a um som do gabinete da Comissão Eleitoral Nacional Independente (Ceni), o Tribunal 
Constitucional da Guiné emitiu uma sentença datada de 13 de agosto para resolver uma preocupação quanto à 
regularidade das candidaturas às eleições presidenciais marcadas para 18 de outubro.  

A nova constituição prevê um número de 
patrocínio para os candidatos presidenciais, 
enquanto o código eleitoral atual, anterior a 
nova constituição, não for  emendado para 
levar em conta as novas disposições, não for 
emendado para levar em conta as novas 
disposições constitucionais. A Assembleia 
Nacional, que fora ocupada pelo Executivo para 
modificar o código eleitoral e adaptá-lo à nova 
lei fundamental, cedeu sob pressão da 
oposição.                                                                            “M. L. Bangoura, Pdt Tribunal Constitucional da Guiné” 

O Tribunal Constitucional, portanto, como solução, suspendeu o princípio constitucional do patrocínio previsto 
no artigo 42. Os candidatos às próximas eleições presidenciais não recolherão assinaturas para verem as suas 
candidaturas aceites. 
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Argélia: O Conselho Constitucional apresenta as suas propostas de 
alteração da Constituição 
O documento, que inclui as observações e propostas do 
Conselho Constitucional sobre a alteração da Constituição, 
refere-se a sete (7) parágrafos do preâmbulo e propõe a 
reformulação da versão de forma a evidenciar a separação 
e o equilíbrio das três competências consoante a natureza 
do regime político que a alteração pretende instituir, 
nomeadamente o regime semi-presidencialista. 

                                                                                                                   "Sede do Conselho Constitucional da Argélia" 

 

Argélia: Revisão constitucional 
O Presidente argelino, Sr. Abdelmadjid Tebboune, recebeu no dia 27 de julho de 2020 uma delegação da 
Comissão de Peritos encarregada da revisão  constitucional  chefiada pelo   Prof. Ahmed Laraba, que fez  uma 
apresentação sobre os trabalhos da Comissão e a metodologia adotada no estudo das propostas relativas ao 

anteprojeto de Constituição 

Essas propostas, que chegam a quase 2.500, vêm de 
personalidades nacionais, líderes de partidos políticos, 
sindicatos e representantes da sociedade civil. 

Observe que o projeto de Constituição será submetido a um 
referendo popular antes 1 de novembro deste ano. 

 “Audiência com o Presidente da República ” 

 

Guiné-Bissau: Apresentação do projeto de revisão constitucional 
A comissão técnica de revisão constitucional apresentou em 26 de agosto de 2020, ao presidente, Umaro 
Sissoco Embaló, sua proposta de projeto de revisão constitucional.  

 A comissão é composta por cinco membros e coordenada pelo 
advogado guineense Carlos Vamain. O objetivo pretendido 
com esta revisão é resolver os problemas que geram atritos 
entre os diversos órgãos de soberania. “Temos, portanto, um 
regime semi-presidencialista, com um Executivo bicéfalo, e 
isso sempre gera atritos, porque há uma  diferença de 
legitimidade entre as duas personalidades que ocupam as 
funções de Presidente da República e Chefe de Governo Carlos 
Vamain a repórteres.                                                                                      “Presidente, Umaro Sissoco Embaló” 

Uma das diferenças mais marcantes é a introdução do Tribunal Constitucional, que pode desempenhar um 
papel importante na estabilização do sistema. 

Acesse a página:  https://observador.pt/2020/08/26/proposta-de-revisao-constitucional-na-guine-buissau-
pretende-resolver-friccoes/                                                                                                                    

Desenvolvimentos constitucionais  

   Carta de informação da CJCA                                                                    10                                                                   No: 02/2020 

 



 

 

 

Níger: É válido um registo eleitoral sem nigerenses na diáspora, de 
acordo com o Tribunal Constitucional 

O Tribunal Constitucional do Níger, a mais alta corte em 
matériaconstitucional e eleitoral, em sentença proferida em 15 de 
junho de 2020, declarou válido um arquivo eleitoral nacional 
biométrico estabelecido sem a lista de nigerenses da Diáspora (9ª 
Região do Níger) considerando os efeitos do Covid 19. 

“Sede do Tribunal Constitucional do Níger” 

 

Gabão : Tribunal Constitucional valida descriminalização da 
homossexualidade 
Associações, partidos políticos e vários cidadãos, incluindo líderes religiosos, reagiram com apreensão sobre a 
retirada do n. º 5 do artigo 402 da Lei n. º 042/01 de 5 de julho de 2019 sobre o Código Penal que incrimina  a 
homossexualidade. O  Tribunal 
Constitucional rejeitou todos os pedidos 
feitos neste sentido,  decidindo  que todas as 
queixas eram inadmissíveis com o 
fundamento de que ; “Esses recursos foram 
interpostos tardiamente”. 

O Tribunal decidiu que todas as queixas 
eram inadmissíveis com o fundamento de 
que ; “Esses recursos foram interpostos 
tardiamente”. 

 

Quênia: Tribunal suspende esforços do presidente queniano para 
colocar a justiça sob controle executivo 
A Ordem dos Advogados do Quênia suspendeu com sucesso o plano do governo de colocar o judiciário e uma 

série de órgãos independentes sob controle 
executivo direto. Em maio, o presidente Uhuru 
Kenyatta assinou o Decreto nº 1/2020, fazendo 
essas alterações, e a ordem dos advogados 
respondeu apresentando uma petição logo em 
seguida. Na semana passada, a Divisão de 
Direitos Humanos e Constitucionais do Tribunal 
Superior analisou esta petição e emitiu uma 
medida provisória em que o decreto é suspenso,  

                 "Sede do Suprema Corte do Quênia” 

enquanto se aguarda a argumentação completa do caso. O juiz James Makau disse que era um caso apropriado 
para o tribunal intervir contra "excessos do executivo" que usaram processos administrativos para expandir 
seus poderes. 

Jurisprudência dos Tribunais e Conselhos 
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Uganda : Tribunal Constitucional considera a saúde materna um 
direito constitucional 
O Tribunal Constitucional de Uganda decidiu que a falha do governo em 
fornecer serviços básicos de saúde materna viola a Constituição e sujeita as 
mulheres a tratamentos desumanos e degradantes. 

O tribunal também concedeu US $ 84.000 em danos às famílias de duas 
mulheres que morreram durante o parto em unidades públicas de saúde. A 
sentença, nove anos após o início do caso, é celebrada como dando aos 
cuidados de saúde materna um lugar na constituição de Uganda. 

 

Turquia: julgamento sobre Violação da liberdade de prática religiosa  
Na sequência de um pedido individual, o Tribunal Constitucional da Turquia proferiu uma sentença relativa à 
violação da liberdade de prática religiosa, na sequência da destituição de um funcionário público por usar o 

lenço. 

Como um lembrete, o Tribunal Constitucional turco é um membro 
“Observador” do CJCA desde 2017. 

Consulte Mais informação : 
https://www.anayasa.gov.tr/en/news/individual-
application/press-release-concerning-the-judgment-finding-a-
violation-of-the-freedom-of-religion-due-to-dismissal-from-public-
office-for-wearing-headscarf/ 

"Prof. Zühtü Arslan, Presidente do CC Turquia » 

 

 

 

 

 

“Carta de informação da CJCA” : Lançamento da 1ª edição 
O lançamento do 1.º número do “Carta Informativo CJCA” foi calorosamente recebido e obteve uma resposta 

muito positiva dos leitores e internautas. 

Espaços como a AssociaçãoAsiática de Tribunais 
Constitucionais preferiram compartilhá-lo 
postando-o no site desta Associação. 

Recorde-se que o “Carta Informativo CJCA” está 
disponível nas quatro línguas de trabalho do CJCA, 
nomeadamente: Inglês, Árabe, Francês e 
Português, clicando no seguinte link: 

http://www.cjca-conf.org/fr/%ef%bb%bfsortie-du-1er-numero-du-bulletin-dinformation-de-la-cjca/. 

Atividades científicas 
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Jurisprudência dos Tribunais e Conselhos 

 

 



 

 

 

Turquia: Corte Constitucional é aberto à África 
O Tribunal Constitucional turco adicionou uma nova página ao seu site, em francês, para os francófonos, 
especialmente os africanos, para que possam conhecer e 
acompanhar melhor as suas atividades. 

Acesse a página: 
https://www.anayasa.gov.tr/media/6610/introductorybookletfr.pdf 

                                            “Sede do Corte Constitucional do Turquia” 

 

 

Costa do Marfim: o Conselho Constitucional informa os atores sobre 
o modo de funcionamento do controle das eleições presidenciais 
Em 19 de agosto de 2020, o Conselho Constitucional organizou um seminário de preparação para as eleições 
presidenciais agendadas para 20 de outubro ... Para o presidente, Mamadou Koné, o Conselho Constitucional é 
o juiz de controle das eleições presidenciais e parlamentares, e que era imperativo colocar no mesmo nível de 

compreensão todos os membros e atores dessas eleições do 
modo operacional de controle. O modus operandi 
desenhado pelo Conselho Constitucional, objeto do referido 
seminário, primeiro identifica as tarefas a serem 
desempenhadas, em seguida, define o processo, a forma ou 
o curso de sua execução e, por fim, determina os atores 
responsáveis pela execução das referidas tarefas 
constitucionais.  

“Mamadou Koné, Pdt CC Costa do Marfim” 

 

Argélia: Entrevista do Presidente do Conselho Constitucional, com o 
Professor Dominique Rousseau, por visio oconferência 
Kamel Feniche, Presidente do Conselho Constitucional, reuniu-se quarta-feira, dia 29 de julho de 2020, por 
videoconferência, com o perito constitucional francês, Professor Dominique Rousseau. 

A entrevista insere-se no âmbito do acordo de cooperação que vincula o Conselho Constitucional ao PNUD, 
intitulado "A Constituição ao serviço do Cidadão: 
Projecto de apoio ao Conselho Constitucional", e 
centrado em propostas para o desenvolvimento 
de um estratégia de comunicação que visa a 
divulgação da cultura constitucional, bem como a 
duplicação das melhores práticas estrangeiras na 
matéria, de forma a promover a cultura 
constitucional junto do cidadão argelino,  

                                                                                                        “Kamel Feniche, Pdt. do CC da Algeria” 

 

Atividades científicas 
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Moçambique: Adiamento do 3º Simpósio Internacional da CJCA 
O 3º Simpósio Internacional do CJCA, que estava agendado em Maputo-Moçambique de 10 a 12 de agosto de 

2020, com o tema “Justiça eleitoral, transparência, inclusão e 
integridade do processo” foi adiado indefinidamente devido à 
pandemia Covid19. 

Recorde-se que o CJCA realiza Simpósio entre dois 
Congressos. O primeiro teve lugar em Cotonou em 2013 com 
o tema: “O juiz constitucional e o poder político”. O segunda, 
que teve lugar em Argel em 2017, foi dedicado a: “O acesso 
das pessoas à justiça constitucional”. 

 

Angola: Realização da 13ª Sessão do Bureau Executivo da CJCA 
De acordo com o Estatuto, a 13ª sessão do  Bureau  Executivo  da CJCA decorrerá em Luanda, Angola, na última 
semana de janeiro de 2021. 

Esta sessão será consagrada ao exame e 
aprovação do relatório de atividades, ao 
encerramento do exercício de 2020 e à 
aprovação do orçamento previsto para 2021. 

Angola assumiu a presidência da CJCA desde 
junho de 2019. 

                                                                          “Vista de Luanda” 

 

Marrocos: Sede do 6º Congresso 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 em Marrocos, sob o 
tema: “Cortes Constitucionais e Direito Internacional” 

Recorde-se que a CJCA realiza um Congresso a cada dois anos. 
Assim, desde a sua criação, realizaram-se cinco (5) Congressos, 
respetivamente, em: Argel (2011), Cotonou (2013), Libreville 
(2015), Cidade do Cabo (2017) e Luanda (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades futuras 
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Argélia: Participação na Universidade de Verão do Tribunal 
Constitucional da Turquia 
Em resposta a um convite do presidente do Tribunal Constitucional turco para participar da universidade de 
verão organizada pelo tribunal por meio do “Centro de Treinamento e Desenvolvimento de Recursos 

Humanos” da Associação Asiática de Tribunais 
Constitucionais e Órgãos Similares (AACC) desde 
2013, o Conselho Constitucional participou da oitava 
edição da universidade, que será organizada este 
ano por meio da tecnologia Visioconférence, tendo 
em vista os protocolos de saúde aplicáveis 
internacionalmente na luta contra a pandemia 
Corona; Em 07 e 08 de setembro de 2020. 

O Sr. Kamel Feniche, Presidente do Conselho 
Constitucional, abrirá a participação do Conselho, para depois passar a palavra à Sra. Salima Misrati, membro 
do Conselho Constitucional da Argélia, para apresentar uma intervenção no contexto do tema desta edição, 
que gira em torno de "restrições aos direitos humanos e liberdades durante condições de saúde de 
emergência, o caso de" Covid-19 ". 
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