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Atividades da CJCA
Angola: Assinatura de Acordo de Cooperação entre CJCA e ACCF

A
Associação dos Tribunais Constitucionais Francófonos (ACCF) e a Conferência das Jurisdições Constitucionais
Africanas (CJCA) assinaram um acordo de parceria e cooperação.
Como a situação sanitária não permitia uma reunião oficial, os Srs. Richard Wagner e Manuel da Costa
Aragão, presidentes das duas associações, assinaram por sua vez a partir de Ottawa e Luanda o texto que
selava esta nova parceria.
Além da partilha de estudos jurídicos relacionados com a revisão da constitucionalidade, e em particular
aqueles relacionados com os direitos humanos e o estabelecimento do Estado de Direito, está prevista uma
organização conjunta de eventos científicos.
A ACCF e a CJCA também concordaram em consultar os debates regionais e internacionais relacionados com a
justiça constitucional.

Argélia: Sr. Fenniche, recebe embaixador da Indonésia na Argélia
O Presidente do Conselho Constitucional, Sr. Kamel Fenniche, recebeu no dia 22 de março o Embaixador da
Indonésia na Argélia, Sr. Chalief Akabar, que lhe fez
uma visita de cortesia.
As duas autoridades saudaram a profundidade das
relações históricas entre os dois países e
sublinharam o nível de cooperação existente entre
o Conselho Constitucional da Argélia e o Tribunal
Constitucional da Indonésia e a coordenação entre
as duas partes nos espaços constitucionais.
Também examinaram as formas e meios de fortalecer a cooperação no âmbito do Memorando de
Entendimento assinado entre as duas instituições.

WCCJ: Participação da CJCA na 16ª sessão do Bureau da Conferência Mundial
sobre Justiça Constitucional
O Bureau da Conferência Mundial sobre Justiça Constitucional
realizou sua 16ª sessão online, em Estrasburgo. Ele discutiu,
entre outras coisas, a preparação do 5º Congresso da WCCJ a
ser realizado em Bali - Indonésia de 4 a 7 de outubro de 2022
sobre o tema “Justiça e Paz Constitucional”.
A CJCA foi representada pelo Sr. Moussa LARABA, Secretário
Geral Permanente da Associação.
Recorde-se que o CJCA é membro ex officio do Bureau da Conferência Mundial sobre Justiça Constitucional, no
que diz respeito aos espaços regionais.
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Atividades da CJCA
Tanzânia: Validação do plano estratégico do Tribunal Africano dos Direitos
Humanos e dos Povos "2021-2025"
A CJCA participou dos trabalhos do workshop "validação do plano estratégico do Tribunal Africano dos
Direitos do Homem e dos Povos, 2021 - 2025", que
decorreu online a partir de Arusha - Tanzânia a 23 de
março de 2021.
A Sra. Germina Prata, Vice-Presidente do Tribunal
Constitucional de Angola, representou o CJCA nestes
trabalhos.
Deve ser lembrado que a CJCA é um Membro
"Observador" da União Africana desde abril de 2014.

Argélia: Participação do Presidente do Conselho Constitucional na 126ª
sessão da Comissão Europeia para a Democracia através da Lei “Comissão de
Veneza”
Devido às contínuas restrições da Covid-19, esta sessão plenária da Comissão de Veneza ocorreu virtualmente.
Um número sem precedentes de opiniões 14 no total - foi aprovado, incluindo sobre
uma lei sobre a segurança dos cidadãos na
Espanha, sobre emendas constitucionais e o
procedimento de adoção na Federação
Russa, sobre a compatibilidade com as
normas europeias certas disposições do
direito penal na Bielorrússia usadas para
processar pacificamente manifestantes.
Durante a sua intervenção no debate sobre
a lei relativa à segurança dos cidadãos em Espanha, Kamel Fenniche, Presidente do Conselho Constitucional
sublinhou a dificuldade em conciliar os requisitos de segurança e os direitos e liberdades, bem como os
princípios constitucionais a eles associados. Sublinhou que o projecto de lei é um pouco ambíguo, em particular
no que diz respeito ao controlo das violações e às disposições penais, ao mesmo tempo que menciona as
reservas formuladas pelo Tribunal Constitucional da Espanha a este respeito.

“O belo edifício do Conselho
Constitucional da Argélia que abriga a
sede do CJCA em Argel”
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Notícias de Tribunais e Conselhos
Líbia: posse do novo governo perante o Supremo Tribunal
Na segunda-feira, 15 de março de 2021, o conselheiro Mohamed El Hafi, presidente do Supremo Tribunal da
Líbia, participou da cerimônia de posse do novo primeiroministro líbio, que aconteceu em frente ao Parlamento
líbio e na presença do presidente e de membros do
Conselho Presidencial.
Esta cerimónia foi precedida da posse do Presidente e dos
membros do Conselho da Presidência, perante o
Conselheiro El Hafi, Presidente do Supremo Tribunal da
Líbia.
É importante lembrar que o Supremo Tribunal da Líbia é membro do CJCA desde junho de 2019.

Madagascar: Renovação total dos membros do Tribunal Constitucional
Em 8 de abril de 2021, os novos membros do Supremo Tribunal Constitucional de Madagascar tomaram posse
oficialmente após uma cerimônia de
juramento presidida pelo Presidente da
República.
Os nove novos juízes, quatro homens e cinco
mulheres, com assento no Tribunal Superior
foram nomeados para um mandato não
renovável de sete anos.
Os nove juízes deliberarão sobre a escolha do
novo presidente do Tribunal Superior.

Níger: Eleição de novos membros do Tribunal Constitucional
O Presidente da República do Níger, Mahamadou Issoufou, presidiu a 31 de março de 2021, a cerimónia solene
de tomada de posse de dois novos membros do
Tribunal Constitucional.
São eles o Sr. Kondo Oumarou, advogado do
Tribunal, eleito pelos seus pares, e o Sr. Imrane
Maiga Oumarou, representante das Associações
de Defesa dos Direitos Humanos.
De acordo com a Constituição do Níger, antes de
tomarem posse, os dois novos membros, cada um
a seu nome, juraram sobre o Livro Sagrado da sua
confissão e pronunciaram-se perante o Presidente da República.
O Tribunal Constitucional do Níger, é membro fundador do CJCA, desde 2011.
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Notícias de Tribunais e Conselhos
RDC: Eleição de um novo Presidente do Tribunal Constitucional
O professor Dieudonné Kaluba Dibwa foi eleito por seus pares em 20 de abril presidente do Tribunal
Constitucional da República Democrática do Congo. Torna-se
presidente ex officio do Conselho Superior da Magistratura (CSM).
Ele se destacou na opinião pública em 2020 durante o chamado
julgamento de 100 dias que envolveu Vital Kamerhe, ex-chefe de
gabinete do Chefe de Estado. Ele defendeu a República, comigo
Coco Kayudi.
Ele foi nomeado em julho de 2020 como juiz do Tribunal
Constitucional entre três outros juízes.
Dieudonné KALUBA DIBWA, nascido em Mbuji-Mayi (República
Democrática do Congo) em 4 de fevereiro de 1966, é Doutor em Direito Público e Professor da Faculdade de
Direito da Universidade de Kinshasa. Ele também é advogado no Tribunal de Recurso de Kinshasa / Gombe e
atua como advogado perante o Tribunal Penal Internacional. É autor de várias publicações científicas sobre
direito público e direito privado, das quais a mais importante é: "Justiça constitucional na República
Democrática do Congo"
Recorde-se que o Tribunal Constitucional da R D Congo é membro fundador do CJCA, desde maio de 2011.

Quênia: Primeira chefe de justiça feminina na história do país
O Quênia está prestes a ter sua primeira chefe de justiça do sexo feminino na história do país.
A juíza do Tribunal de Recurso, Martha Koome, tornou-se a melhor candidata de dez candidatos ao cargo.
Sua seleção foi anunciada pela Comissão do Serviço Judicial do Quênia na terça-feira, 27 de abril.
Seu nome foi passado ao presidente Uhuru
Kenyatta para sua nomeação, antes de ser
submetido ao parlamento para aprovação.
Ela nasceu em 1960 no Condado de Meru.
Ela é bem conhecida no movimento da sociedade
civil e foi nomeada pela primeira vez para o
Tribunal Superior em 2003.
Durante sua carreira anterior, ela defendeu
ferozmente os direitos das mulheres e crianças.
A Sra. Koome possui mestrado em Direito Internacional Público pela University of London (2010), bacharelado
em Direito pela University of Nairobi (1986) e pós-graduação em Direito pela Kenya School of Law.
Se for confirmada pelo presidente Kenyatta, Lady Justice Koome se tornará a primeira chefe de justiça feminina
da República do Quênia.
Como um lembrete, Lady Justice Koome se tornará a sétima juíza em exercício a ocupar este cargo na África.
O Supremo Tribunal do Quênia é membro do CJCA desde abril de 2017.
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Notícias de Tribunais e Conselhos
Madagascar: Florent Rakotoarisoa eleito presidente do Supremo Tribunal
Constitucional
Em 29 de abril de 2021, foi eleito pelos seus pares Presidente do Supremo Tribunal Constitucional de
Madagáscar, o Sr. FLORENT Rakotoarisoa, uma das
duas personalidades eleitas pelo Conselho Superior da
Magistratura, sucedendo assim o Sr. RAKOTOARISOA
Jean-Eric cujo mandato chegou expira em 12 de março
de 2021. A eleição do novo presidente do HCC ocorreu
21 dias após a entrada em funções dos novos
conselheiros sênior do Tribunal Superior.
Florent Rakotoarisoa foi eleito membro do HCC no
Conselho Superior da Magistratura (CSM). Já era
membro desta instituição de 1992 a 1996, de 1996 a 2001 e posteriormente em 2002.
Antes de retornar ao HCC, Florent Rakotoarisoa havia sido procurador-geral do Tribunal de Apelação de Toliara.
Mas ele serviu anteriormente como ministro do interior durante a transição e atuou como ministro da justiça
durante o mesmo período.
Em 2010, presidiu à Comissão Consultiva Constitucional que elaborou o Projecto de Constituição da 4.ª
República. Ele também foi embaixador de Madagascar no Canadá.
o Supremo Tribunal Constitucional de Madagascar é membro do CJCA desde fevereiro de 2014.
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Desenvolvimentos eleitores
Níger: O Tribunal Constitucional proclama os resultados das eleições
presidenciais
O Tribunal Constitucional confirmou, em 21 de março de
2021, a vitória no segundo turno das eleições
presidenciais, do Sr. Mohamed Bazoum, candidato do
PNDS e vice-campeão de Mahamadou Issoufou, eleito
com 55,66% dos votos à frente de Mahamane Ousmane
de o RDR -Tchandji (44,34%).
A taxa de participação foi de 62,81%.

Congo: Tribunal Constitucional valida a eleição do Sr. Sassou Nguesso
O Tribunal Constitucional validou no dia 6 de abril, a eleição do Sr. Sassou Nguesso com 88,40% dos votos,
durante a votação de 21 de março de 2021.
Três de seus oponentes pediram anulação, os quais foram indeferidos.
Derrotado na primeira eleição pluralista em 1992, ele
voltou aos negócios em 1997, após uma sangrenta
guerra civil que venceu contra o regime do presidente
Pascal Lissouba.
Uma emenda constitucional em 2015, que pôs fim à
proibição de candidatos presidenciais com mais de 70
anos e removeu o limite do número de mandatos para
dois, permitiu que ele voltasse a concorrer em 2016.
Aos 77 anos, logo 37 dos quais somados no poder, o Sr. Sassou foi investido para um novo mandato de cinco
anos à frente do Congo-Brazzaville.

Benin: Tribunal Constitucional confirma a reeleição de Patrice Talon
No Benin, o Tribunal Constitucional deu na quarta-feira, 21 de abril de 2021, os resultados oficiais da eleição
presidencial de 11 de abril de 2021. A dupla Patrice
Talon e Mariam Chabi Talata é, portanto, declarada a
vencedora das eleições presidenciais com 86,29% dos
votos expressos .
Os demais competidores, a dupla Alassane SoumanouPaul Hounkpè e Corentin Kohoué-Irénée Agossa,
obtiveram respectivamente 11,36% e 2,33% dos votos.
No cargo desde 6 de abril de 2016, o presidente Patrice
Talon é, portanto, reeleito para um segundo mandato de cinco anos à frente do Benin. Será, portanto, investido
no dia 23 de maio de 2021 no Porto-Novo.
Nos termos do novo código eleitoral em vigor, o Presidente da República é eleito em dupla com um vicepresidente por sufrágio universal direto, por um mandato de cinco anos renovável apenas uma vez, de referir
que no Benin l novo artigo 42 da Constituição prevê que em nenhum caso ninguém poderá, na sua vida, exercer
mais de dois mandatos como Presidente da República.
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Desenvolvimentos constitucionais
Angola: Parlamento aprova proposta de revisão constitucional
A proposta de revisão ad hoc da Constituição da República de Angola foi aprovada pela Assembleia Nacional,
após ter sido apresentada pelo Presidente João
Lourenço no início de março.
O principal objetivo da revisão é melhorar as
relações institucionais entre o Presidente da
República e a Assembleia Nacional,
clarificando os instrumentos de controlo
político.
A proposta prevê ainda a garantia do direito
de voto aos cidadãos angolanos no
estrangeiro, tornando o Banco Nacional de Angola independente do poder político, acabando com o princípio
do gradualismo na efectiva institucionalização das autarquias locais e, ainda, fixando data para a legislatura
eleições.
Em geral, as partes concordaram com a necessidade de revisar a constituição do país. A resolução foi aprovada
por 157 votos a favor, com a abstenção da UNITA, o maior partido da oposição angolana.
A abstenção da UNITA deveu-se ao facto de a proposta não ter sido "precedida de ampla consulta à sociedade e
às organizações políticas mais representativas", mas a UNITA admite que a vontade e a disponibilidade de
constituir uma nação plural superam os interesses dos grupos.

Tunísia: Bloqueio para a criação do Tribunal Constitucional
Em 3 de abril de 2021, o Presidente da República Kaïs Saïed recusou-se a ratificar o projeto de lei sobre a
criação do Tribunal Constitucional, decisão que equivale a paralisar o sistema institucional tunisino.
Ele invoca a Constituição que especifica que o Tribunal
Constitucional deve ser criado dentro de um ano após
as primeiras eleições legislativas. Com efeito, este prazo
não foi respeitado: desde 2014, os deputados apenas
conseguiram chegar a acordo sobre um dos quatro
membros que devem eleger entre os doze do Tribunal
Constitucional. Outros quatro serão designados pelo
Presidente da República e os restantes quatro pelo
Conselho Superior da Magistratura (CSM).
Mesmo que o Parlamento consiga obter os 130 votos necessários para a nomeação dos outros três membros
que tem de apresentar, isso não resolverá o problema, uma vez que os membros devem prestar juramento
perante o Presidente, que este pode recusar.
Este não seria o único obstáculo à criação do Tribunal. O presidente não pode, de fato, prosseguir com a
promulgação da lei.
O destino da lei relativa ao Tribunal Constitucional depende, portanto, de uma decisão política.
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Jurisprudência do Tribunais e Conselhos
Zimbábue: milhares de prisioneiros libertados por causa do Coronavirus

s Tribunais e Conselhos

No Zimbábue, centenas de detidos acabam de ser libertados, mas ainda cumprem suas penas. O país aprovou
uma lei de anistia para limitar a disseminação do
Coronavirus em prisões superlotadas.
A anistia ajudará a reduzir a população
carcerária e isso obviamente significa uma
redução nas despesas carcerárias. Esta também
é uma grande vantagem sobre a pandemia
Covid-19.
No total, espera-se que cerca de 3.000 presos se
beneficiem desta lei de anistia e sejam libertados nas próximas semanas.
O Supremo Tribunal do Zimbabué decidiu que os detidos culpados de crimes graves ou violentos permanecerão
na prisão.

Marrocos: a lei orgânica relativa à eleição dos membros da Câmara dos
Representantes está em conformidade com a Constituição
O Tribunal Constitucional de Marrocos resolveu a controvérsia política que acompanhou a aprovação pelo
parlamento de uma alteração à lei orgânica da Câmara dos Representantes (a primeira câmara do Parlamento)
que adota o cálculo do quociente eleitoral com base nos registrados no cadernos eleitorais e não com base nos
eleitores.
O Tribunal considerou na sua decisão que a questão
do quociente eleitoral diz respeito à lei que se
enquadra nos poderes do legislador e "não é da sua
competência" e que não pode "comentar o poder
discricionário do legislador" relativamente a escolha
“o tipo de medidas legislativas que satisfaz, ou a
comparação entre as opções legislativas possíveis”.
Ou a proposta de uma "alternativa legislativa que
atingiria os mesmos objetivos constitucionais", desde
que "não viole as disposições da constituição".
O Tribunal considerou que nada do segundo parágrafo do artigo 84.º da lei orgânica do Conselho de
Representantes relativo à separação eleitoral é contrário à Constituição.
O Partido da Justiça e Desenvolvimento (uma referência islâmica) foi o único que se recusou a adotar o
quociente eleitoral com base nas pessoas inscritas nos cadernos eleitorais e não nos eleitores, considerando-o
inconstitucional, mas o Tribunal, por sua decisão, estabeleceu-se e abriu a porta à sua implementação durante
as próximas eleições legislativas.
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Jurisprudência do Tribunais e Conselhos
África do Sul: O monitoramento de dados pessoais é inválido

s Tribunais e Conselhos

O Tribunal Constitucional da África do Sul acaba de proibir a vigilância em massa na Internet, especialmente
nas redes sociais. A decisão do Tribunal Constitucional significa
que toda vigilância em massa agora é ilegal e, portanto,
inválida, em qualquer procedimento.
Essa sentença, promulgada em 21 de março de 2021, não será
implementada imediatamente. A Lei de Regulamentação da
Interceptação de Comunicações e Fornecimento de
Informações sobre Comunicações - (Rica), permanecerá em
vigor por um período de três anos enquanto o parlamento
elabora nova legislação.

Turquia: Tribunal Constitucional priva a Presidência de alguns de seus
privilégios
O Tribunal Constitucional turco revogou a concessão concedida à presidência para obter serviços gratuitos de
instituições públicas, incluindo serviços da Turkish Airlines.
Isso aconteceu depois que o Partido Republicano do Povo, da oposição, entrou com um recurso no Tribunal
Constitucional, exigindo a abolição de certas disposições da lei de finanças do governo central para 2019.
Em apoio ao seu recurso, o partido afirmou que
nada nesta lei estabelece que o palácio presidencial
pode obter gratuitamente os seus pedidos de bens,
serviços, obras, construção e reparação de móveis e
imóveis.
Como resultado, o Tribunal Constitucional anulou o
privilégio presidencial com a Turkish Airlines,
explicando que a presidência recebe certos serviços
de instituições públicas sem pagar royalties
contrários à constituição.
De acordo com a decisão, a Turkish Airlines, que perdeu 5,6 bilhões de liras turcas em 2020, vai tirar do palácio
presidencial pelos serviços que prestou.
Deve-se notar que o Tribunal Constitucional turco é membro do CJCA sob jurisdições constitucionais não
africanas, com o estatuto de Observador.
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Jurisprudência do Tribunais e Conselhos
Malawi: pena de morte considerada "inconstitucional"

s Tribunais e Conselhos

O mais alto tribunal do Malawi declarou na quarta-feira a pena de morte "inconstitucional" e ordenou uma
revisão da sentença de todos os que devem ser executados.
A pena capital há muito tempo é sistemática no Malaui para
prisioneiros condenados por assassinato ou traição, e possível
por estupro. Os autores de roubos violentos, assaltos e
arrombamentos também podem ser condenados à morte ou
prisão perpétua. No entanto, nenhuma execução ocorreu
desde que o primeiro presidente democraticamente eleito do
país, Bakili Muluzi, se opôs à punição quando assumiu o
cargo em 1994.
Em sentença proferida quarta-feira, os juízes do Supremo Tribunal Federal, perante o recurso de um assassino
condenado, declararam a pena de morte "inconstitucional", abolindo de fato essa pena. “A pena de morte (...)
está marcada pela discutida inconstitucionalidade”, indica a sentença. De acordo com a Amnistia Internacional,
a última execução de cerca de 20 prisioneiros no Malawi data de 1992.
Mais de 30 países na África ainda mantêm a pena de morte em suas leis, mas pouco menos da metade realizou
execuções nos últimos anos.

Gana: Suprema Corte não tem jurisdição para dizer se Deus criou o homem
Um palestrante entrou com uma ação pedindo à Suprema Corte que declarasse que o homem foi
criado por Deus e não pela teoria de que o homem evoluiu dos macacos.
Sir Anane, professor sênior da Sunyani Technical University, argumenta que a teoria da evolução é
uma afronta à fé cristã. Ele também levanta questões sobre a posição da ciência de que a Terra é um
planeta no sistema solar e que o movimento da Terra
em torno do o sol resulta em dias, noites, anos e
estações.
Segundo ele, os dias, noites, anos e estações foram
criados por Deus e não são resultado de nenhum
movimento da terra.
O queixoso argumenta que a teoria da evolução e a teoria do sistema solar eram contra a Bíblia que
dizia que Deus criou a terra.
Sir Anane também quer que o tribunal proíba o estudo da teoria da evolução e do sistema solar.
O processo é dirigido contra o Diretor-Geral do Serviço de Educação de Gana, o Presidente da
Associação Científica de Gana de Gana e o Ministério do Procurador-Geral.
Sir Anane inicialmente levou o caso ao Tribunal Superior em Kumasi, mas o Tribunal rejeitou-o com
base no facto de não ter jurisdição para julgar o caso porque "o queixoso não pretendia nenhum
direito pessoal que 'pretendia que fosse respeitado pelo Tribunal'.
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Atividades científicas
Argélia: Seminário internacional sobre "O papel do Tribunal Constitucional na
construção da nova Argélia"
O Conselho Constitucional da Argelia organizado em colaboração com o Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD) na Argélia no âmbito do acordo de cooperação "A Constituição ao serviço dos
cidadãos: o apoio do Conselho Constitucional",
organizou um seminário sobre o tema: " O Tribunal
Constitucional e o seu papel na construção de uma
nova Argélia "animada por videoconferência por
membros do Conselho Constitucional e peritos nacionais
e estrangeiros. Durante este seminário, questões
relacionadas com as principais inovações introduzidas
pela Constituição de 1 de novembro de 2020, em
particular com quanto ao papel do Tribunal
Constitucional como garante da Constituição e árbitro
institucional responsável pela resolução dos litígios que possam surgir entre os diversos poderes constitucionais
”.
Os participantes abordaram ainda "o papel esperado da jurisdição constitucional no campo eleitoral e nas
várias questões estruturais e organizacionais que podem surgir na sequência da criação do Tribunal
Constitucional com prerrogativas mais amplas".
Este encontro permitiu também debater e refletir sobre os vários aspectos do papel do Tribunal Constitucional a
nível normativo e institucional e conhecer as experiências sul-africana, belga, beninense e francesa ”.

Marrocos: Publicação dos “Procedimentos” da conferência internacional
organizada de 27 a 28 de setembro de 2018 em Marrakesh
O Tribunal Constitucional do Reino de Marrocos acaba de publicar as Atas da conferência internacional
organizada de 27 a 28 de setembro de 2018
em Marrakesh em parceria com a
Academia do Reino de Marrocos.
Os “Anais” estão disponíveis em inglês,
árabe e francês e podem ser consultados no
seguinte link: https://www.courconstitutionnelle.ma/ar/
O Tribunal Constitucional do Reino de
Marrocos é responsável pelo envio de
cópias destas "Leis" a todos os tribunais constitucionais africanos.
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Atividades futuras
Canadá: Participação da CJCA na Conferência de Chefes de Instituições da
ACCF
A Associação dos Tribunais Constitucionais Francófonos - ACCF, irá organizar a sua 9ª Conferência de Chefes de
Instituições no dia 25 de maio de 2021 sobre o tema
“colegialidade”.
Este evento, que assumirá a forma de um colóquio
online, será estruturado em torno de duas mesasredondas temáticas: a primeira incidirá sobre “as
práticas e métodos de deliberação” e a segunda
sobre “Colegialidade vs. opiniões dissidentes”.
Foi feito um convite ao Presidente da CJCA, Dr.
Manuel Aragão, para participar nesta Conferência.
Recorde-se que a CJCA e a ACCF assinaram recentemente um acordo de cooperação.

Senegal: Organização de uma conferência internacional em Dakar
O Conselho Constitucional do Senegal está se organizando em parceria com a Fundação Konrad Adenauer,
organizando um colóquio internacional em Dakar nos dias 17 e 18 de junho de 2021, sobre o tema: "Tribunais
Constitucionais e Conselhos da África Ocidental - visões cruzadas sobre justiça constitucional na África"
O principal objetivo desta reunião é permitir que as várias jurisdições da sub-região, a partir de um cruzamento
de perspectivas, identifiquem as melhores práticas em justiça constitucional e eleitoral. As suas interações com
a justiça comunitária também serão abordadas com
a participação dos tribunais de justiça da CEDEAO e
da UEMOA.
Esta reunião, a primeira do gênero, também contará
com a participação do Tribunal Constitucional da
Alemanha.
A CJCA, como organização que reúne a maioria das
jurisdições constitucionais africanas, estará presente
neste evento jurídico.
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Varios
Zimbábue: perucas de juízes criam polêmica
Partes da imprensa e opinião pública do Zimbábue estão descontentes depois que as autoridades judiciais do
país supostamente encomendaram perucas no valor
de vários milhares de dólares para juízes e advogados
de uma loja especializada no Reino Unido.
As perucas são feitas de crina de cavalo e podem
custar algumas centenas ou milhares de dólares. Essa
questão gerou um debate no país que vive uma crise
econômica.
Alguns zimbabuenses acreditam que esta é uma
extravagância que o país não pode pagar e esta
compra é vista como um resquício da era colonial que muitas outras ex-colônias rejeitaram.

NB /: O "Boletim CJCA" é uma publicação sua, não hesite em nos enviar suas
observações e suas propostas, bem como qualquer informação relativa à
atividade do seu Tribunal e que você queira compartilhar com o outro.
O endereço de e-mail é: contact@cjca-conf.org
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