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DECLARAÇÃO DA CONFERÊNCIA DE MINISTROS DE JUSTIÇA DOS PAÍSES 

IBERO-AMERICANOS SOBRE O 

XV ANIVERSÁRIO DA IberRed 

 

Reunidas as delegações dos Ministérios de Justiça e autoridades análogas dos países que 

conformam a Conferência de Ministros de Justiça dos Países Ibero-americanos, doravante 

a “Conferência”, no âmbito da XXI Assembleia Plenária na Cidade de Medellín, 

Colômbia, manifestamos: 

Recordando a Declaração de Fortaleza da XIV Conferência de junho de 2004, na qual 

consideramos “a necessidade de que a cooperação judicial nos inícios do século XXI dê 

resposta adequada aos desafios modernos, com uma maior flexibilidade e agilidade, tanto 

nos assuntos civis como nos penais”; para além disso destacamos a necessidade de 

inicializar mecanismos que favoreçam os contatos entre autoridades judiciais, como no 

caso das redes judiciais criadas na União Europeia e, com estas aspirações, conviemos em 

impulsionar a criação da IberRed. 

Comemorando que, do dia 27 ao 29 de outubro de 2004, em Assembleia organizada 

conjuntamente, pela primeira e única vez na história, da Associação Ibero-americana de 

Ministérios Públicos, a Cúpula Judicial Ibero-americana e esta Conferência, realizada no 

Centro de Formação da Cooperação Espanhola AECID de Cartagena das Índias, Colômbia 

adotámos o Regulamento Constitutivo da IberRed.   

Retomando a Declaração de San José da XVI Conferência de setembro 2008 na qual 

acordámos com relação à IberRed e a cooperação jurídica internacional “fomentar a 

incorporação das novas tecnologias aos projetos” na matéria. 

Reiterando o reconhecimento que fizemos à IberRed na Declaração do México da XVII 

Conferência de outubro de 2010 como um instrumento eficaz na cooperação para 

combater a delinquência organizada transnacional e reduzir os espaços de impunidade e a 

Iber@ como “sistema seguro de comunicação para transmitir informação precisa com 

altos níveis de segurança, o que constitui um instrumento valiosíssimo para potenciar a 

cooperação jurídica internacional.” 

Coincidindo com a XVII Cúpula Judicial Ibero-americana de Santiago, Chile, de abril de 

2014 que recordou que a criação da IberRed foi um passo rumo à “consecução de um 
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espaço judicial ibero-americano em coesão” como comemoração à sua criação e ao seu X 

Aniversário.  

Recordando que tal e como se reconheceu na Declaração de Quito da XX Conferência de 

abril de 2017, que a Associação Ibero-americana de Ministérios Públicos –AIAMP- e a 

Cúpula Judicial Ibero-americana foram determinantes nos avanços para formalizar o 

sistema Iber@, em consenso com esta Conferência as linhas cardeais do atual Tratado 

Relativo à Transmissão Eletrónica de Solicitações de Cooperação Jurídica Internacional 

entre Autoridades Centrais. Desta forma, novamente os três principais atores do setor 

justiça, retomámos o compromisso assumido em 2004, motivo pelo qual, criámos a 

IberRed e agora potenciamo-la mediante a dotação deste instrumento jurídico internacional 

com o qual a região ibero-americana se coloca à frente da cooperação jurídica 

internacional a nível mundial.  

Tendo presente que a IberRed é a única rede de natureza jurídica reconhecida como tal 

pela SEGIB e pela Cúpula Ibero-americana de Chefes de Estado e de Governo. 

 

CONSIDERAMOS: 

Que celebrando neste ano o XV Aniversário do funcionamento da IberRed, é 

imprescindível e de justiça reconhecer que grande parte das suas conquistas foram 

possíveis graças ao inestimável e constante apoio financeiro da cooperação espanhola 

através da AECID, pelo quê, deixamos constância da nossa gratidão. 

Que os três criadores da IberRed, a Cúpula Judicial Ibero-americana, a Associação Ibero-

americana de Ministérios Públicos e esta Conferência, devemos renovar o nosso 

compromisso com a cooperação jurídica internacional e com a nossa Rede, para que 

mediante um novo processo reflexivo, como o que nos levou à sua criação, evoluamos com 

propostas inovadoras e afrontemos os desafios atuais de maneira mais eficiente e eficaz, de 

tal forma que nos envolvamos diretamente e com ações concretas no seu fortalecimento. 

De tal fim, esta Conferência assume o compromisso de liderar esta nova fase de 

consolidação e convida a Cúpula Judicial Ibero-americana e à AIAMP a se somarem 

ativamente.  

Que o desafio que representa para a COMJIB a assinatura e futura entrada em vigor do 

Tratado Relativo à Transmissão Eletrónica de Solicitações de Cooperação Jurídica 
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Internacional entre Autoridades Centrais deve procurar o fortalecimento da Secretaria-

Geral da IberRed e de toda a sua estrutura, mediante a dotação de um esquema de trabalho 

mais flexível, com maior participação da Cúpula Judicial Ibero-americana e da AIAMP 

para que as principais necessidades da cooperação jurídica internacional e os seus atores 

envolvidos encontrem na IberRed o espaço idóneo para cooperação jurídica mediante o 

intercâmbio de experiências, a busca de soluções aos obstáculos e uma proposta estratégica 

de curto, médio e longo alcance. 

Que sendo que a Conferência tem por objeto o estudo e promoção de formas de 

cooperação jurídica entre os Estados membro, segundo nosso próprio Tratado Constitutivo 

de 1992, e ao ser a IberRed o nosso projeto mais exitoso na matéria nos últimos 15 anos 

convimos em mantê-la como tema prioritário de nossa agenda junto à cooperação jurídica 

internacional, em particular em relação à consolidação dos tratados desta Conferência 

mediante um seguimento meticuloso para alcançar maiores adesões e ratificações, 

avaliemos os seus alcances ao dia de hoje e proponhamos ações para a sua potenciação e  

difusão entre os operadores jurídicos, sendo a própria IberRed o espaço por excelência para 

reforçar a aplicação destes tratados e alcançar melhores padrões na cooperação jurídica a 

fim de consolidar a coesão do espaço jurídico ibero-americano.   

  

 


