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DECI-ARAQAO FINAL
da

II

Assembleia da Confer6ncia das Jurisdig6es Constitucionais
dos Paises de Lingua Portuguesa

De 14 a

1,6

de Maio de 2012 teuniu, em Maputo, capital da Reptblica

de

Mogambique, a II Assembleia da Confet6ncia das JurisdigSes Constitucionais dos
Paises de Lingua Portuguesa (CJCPLP).

A abertura solene da Assembleia foi honrada com a preseriga de Sua Excel6ncia
Armando Emilio Guebuza, Ptesidente da Repfblica de Mogambique, de altas
individualidades do Estado Mogambicano, nomeadamente dos poderes Legislativo,
Executivo e Judicial, bem como de eminentes profissionais do Diteito e ilustres
personalidades acad6micas, estudarites e priblico em gera1.

A II Assembleia contou com a presenEa dos ptesidefltes e delegados dos tribunais
constitucionais ou tribunais supremos de Angola, Brasil, Cabo-Verde,
Mogambique, Portugal, Sio Tom6 e Principe e Timor-Leste.

Os Tribunais membros da Confer6ncia das Judsdig6es Constitucionais dos Paises
de Lingua Poffuguesa lamentaram o facto de nlo terem podido contar com a
participagio do Supremo Tdbunal de Justiga da Guin6-Bissau, membto de direito
da Conferdncia, e repudiaram os sucessivos efltraves que fotam sendo colocados )
deslocagio da sua respectiva Presidente, a Venetanda Juza Conselheira Maria do
C6u Monteiro, e dos seus pares, a quem teitetaram a sua indefectivel solidariedade.

A Conferdncia

exprimiu a sua flrme condenagio do golpe mi]itar ocorrido na
Guin6-Bissau em grave desrespeito pela ordem constitucional estabelecida, com
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A Confer6ncia

exprimiu a sua firme condenagio do golpe militar ocorddo na
Guin6-Bissau em grave desrespeito pela ordem constitucional estabelecida, com

ac96es violentas e ameagas contra dirigentes democraticamente legitimados e com
a suspensio da 2" volta das eleig6es presidenciais ali em curso.

voz i de todos quantos na Guin6-Bissau, e* Afri.u e rra
comunidade internacional t6m exigido o respeito pela Constituiglo da Guin6Bissau, pelas Cartas das NagSes Uoidas e da Unido Afncana. Os Tdbunais
membros t6m a convicgio de que, no mais breve espaQo de tempo, v:ri a
ptevalecer a forEa da ruztro sobre a razdo da forga e que ser6 reposta a norrnalidade
constitucional naquele pais irmio.

A Confet6 ncra j:ur;rta

^

sua

A II

Assembleia da CJCPLP ouviu atentamente, uma importante oragio de
sapiOncia sobre "O Contencioso Eleitoral" ptoferida pelo Professor Doutor Jorge
Miranda, que se deslocou expressamente a Maputo paru o efeito.

A II

Assembleia discutiu o tema "Competdncia dos Tribunais Constitucionais e
dos Tribunais Suptemos em Mat€na Eleitotali', com base em relat5rios nacionais
aptesentados por cada membro da CJCPLP e num relat6rio geral, de sintese,
elaborado pelo Conseiho Constitucional e aprovado pela Assembleia.

Os tribunais presentes manifestaram o seu regozljo pela realizaqio da II
Assembleia e teaftrnararn o seu desejo de continuatern a aprofundar a coopengio
que desenvolvem entre si. Neste coritexto, saudaram a iniciativa do Supremo

Tdbunal Federal do Brasil de instituir o "Programa Tobias Barreto" que visa
promover o intercAmbio entre magisftados dos paises integrantes da Confer6ncia
tendo aprovado a sua inserEio no plano de actividades do pr6ximo bi6nio. De
igual modo, recebetam com satisfaglo e deliberaram aceitar, fla generalidade, a
proposta do Supremo Tribunal Federal do Btasil de se editar, anualmente, uma
publicagio intitulada "Grandes Decis6es das JurisdrE6es Constitucionais dos Paises
de Lingua Poftuguesa", a set concrellzada durante o mesmo pedodo.

os

Tribunais membros etfattzaram o seu compromisso em promover a
consolidagio e o desenvolvimento de uma cultuta constifucional comum entre os
paises que usam a lingua portuguesa que possa reflectir os profundos lagos
hist6ricos, culturais e de amizade que existem entre os seus povos.

A

este prop6sito, saudaram

o

excelente trabalho rcalrzado pelo Conselho
Constitucional de Mogambique durante os 2 anos em que presidiu i Confet6ncia.
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do Tribunal Constitucional de Angola e que o tema de Direito Constitucional
rnaterial a ser discutido na pr6xima sessio ordiniria da Assembleia ser6 fixado
atrav6s de consultas efltre os Presidentes do Tribunais membros'

Assembleia aprovou a celebraglo do Acordo de Cooperaglo entre
Confer6ncia das Jurisdig6es Constitucionais dos Paises de Lingua Pofiuguesa e
Comissio de Veneza e testemunhou a sua assinatura.

A II

A II Assembleia adoptou o iogotipo da Conferdncia que passar| a

201,2.

O Presidente do Conselho Constitucional de Mogambique, e Presidente em
exercicio da Conferencia das Jurisdig6es Constitucionais dos Paises de Lingua
Portuguesa
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ermenegild,

a

ser usado nos

seus documefltos e na coffespondancia oficial.

Maputo, 16 de Maio de
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