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Conferência de Ministros da Justiça dos Países
Ibero-Americanos

No ano de 2020, difícil para todos, surgiram novos desafios, nomeadamente no
campo dos direitos humanos e da cooperação internacional.

As circunstâncias exigiram uma cooperação mais estreita entre os países
ibero-americanos para encontrar, em conjunto, as melhores soluções possíveis.

A COMJIB contribuiu para uma gestão mais eficiente da situação e a
implementação de soluções adequadas e, em cooperação com os países

membros da Conferência, foi criada uma base de dados e uma lista de boas
práticas relacionadas com a pandemia causada pela COVID-19. 

2020 foi também para a COMJIB um ano de grande esforço com o
desenvolvimento da nova Plataforma Iber@ que permitirá a implementação do

Tratado de Transmissão Eletrónica de Pedidos de Cooperação Jurídica
Internacional entre Autoridades Centrais (Tratado de Medellín).

É assim com grande satisfação que apresentamos este resumo informativo
sobre as ações da COMJIB em 2020 desejando uma boa leitura.
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Enrique Gil Botero

Carta do 
Secretário-Geral

O ano de 2020 tem sido um ano particular de incertezas, tendo
afetado toda a atividade e planeamento da COMJIB.

O Plano de Trabalho 2020 teve que ser modificado devido ao
contexto da pandemia que teve início em Março e que continua

com toda a intensidade causando sofrimento ao mundo inteiro. As
comemorações dos 50 anos em Barranquilla, o Primeiro Encontro

entre a Conferência dos Ministros da Justiça dos Países
Ibero-Americanos (COMJIB) e a Conferência dos Ministros da
Justiça dos Países de Língua Oficial Portuguesa (CMJPLOP),

marcada para setembro em Tenerife, Espanha, graças ao apoio do
Colégio Geral dos Notários da Espanha tiveram que ser suspensos.

Num formato virtual conseguimos realizar, em Novembro, o
Encontro de Coordenadores Nacionais e da Comissão Delegada.

Felizmente, com muito esforço, conseguimos adaptar-nos à
situação. Em conjunto com os Secretários-Gerais Adjuntos,

realizou-se em Abril a Primeira Reunião Virtual da Conferência de
Ministros da Justiça dos Países Ibero-americanos e foram

reformulados os planos de trabalho com os países que lideram
cada uma das Linhas de Trabalho, tendo-se conseguido realizar

reuniões virtuais abertas envolvendo todos os países. Solicitámos
informações sobre as providências tomadas pela crise sanitárias

tendo colocado toda a informação na página da COMJIB.
Conseguimos, assim, continuar com o trabalho das 5 linhas e

realizar as reuniões dos Coordenadores Nacionais e da Comissão
Delegada virtualmente.

Da mesma forma, promovemos encontros com novos parceiros
estratégicos a fim de iniciar ou fortalecer relacionamentos

institucionais. A COMJIB volta a ocupar o seu lugar na lista das
instituições de justiça internacional de confiança e com

relevância em relação às organizações internacionais, latino-
americanas, ibero-americanas e da União Europeia.

Estamos a trabalhar intensamente para que a entrada em vigor do
Tratado de Medellín ocorra no menor tempo possível e que a nova
Plataforma Iber@ entre em funcionamento no dia 22 de março de
2021, graças ao apoio da AECID e do Colégio Geral de Notários da

Espanha.
Um elemento importante nas nossas atividades no ano passado foi

o destaque dado à representação equilibrada das duas línguas
oficiais da COMJIB, tanto o espanhol quanto o português, em todos

os documentos e informações da Conferência. Hoje podemos
apresentar com orgulho este boletim também em duas versões,

para utilizadores de língua espanhola e para os de língua
portuguesa.

Quero ainda agradecer a todos e todas que fizeram ser possível a
realização de todas estas atividades, em contexto COVID-19, e

desejar um rápido restabelecimento da normalidade.

Felizmente, com
muito esforço,

conseguimos
adaptar-nos à

situação.



50 anos da COMJIB!

A Conferência de Ministros da Justiça dos Países
Ibero-Americanos (COMJIB) foi instituída pelo “Ato
de Madrid” assinado em 1970, durante a
celebração de uma reunião de Ministros da Justiça
dos países hispano-luso-americanos e das
Filipinas. Após um período em que a Conferência
funcionou como uma estrutura informal de
colaboração entre os Ministros da Justiça Ibero-
americanos, finalmente tornou-se uma entidade
institucional autónoma, em 1992, com a adoção do
chamado “Tratado de Madrid”, que lhe deu
personalidade jurídica própria.
A Celebração do 50º Aniversário da COMJIB foi
planeada para ter lugar em 2020 em Barranquilla,
Colômbia, mas devido à situação de pandemia teve
de ser adiada. Esperamos comemorar o nosso
aniversário este ano, também na Colômbia, se a
situação epidemiológica o permitir.
Em 2021 iremos lançar um logotipo referente ao
50º Aniversário, que foi elaborado, gratuitamente,
pelo Ministério da Justiça de Portugal.



A Secretaria-Geral começou a trabalhar prontamente na
recolha e divulgação de informação sistematizada para
a adoção das melhores medidas de políticas públicas,
diante da pandemia, no setor da Justiça.
Desta forma, avançou-se na elaboração e
disponibilização de contribuições aos Ministérios da
Justiça e instituições congéneres, para que estes
pudessem apresentar  sugestões de medidas básicas a
adotar, e isto conseguiu-se fazer na terceira semana de
março de 2020, em tempo recorde.
A Secretaria-Geral elaborou o documento "Contribuições
dos Ministros da Justiça e autoridades de instituições
homólogas da Comunidade Ibero-americana para a
COVID-19", com o objetivo de contribuir com as medidas
mínimas para enfrentar esta crise.
No dia 23 de Março o documento foi enviado aos
Ministros da Justiça e autoridades congéneres, aos
Coordenadores Nacionais e a outros organismos
internacionais. 
O documento está disponível no site da COMJIB.
 

No dia 23 de Março
o documento foi

enviado aos
Ministros da Justiça

e autoridades
congéneres, e a

outros organismos
internacionais.

Medidas face à
emergência 
COVID-19

Dada a situação de emergência em todos os países da
região ibero-americana para enfrentar a COVID-19 e as
medidas adotadas para deter e mitigar as
consequências desta pandemia, a Secretaria-Geral da
COMJIB acompanhou de perto os Ministérios da Justiça
e instituições congéneres, promovendo o diálogo entre
os seus representantes.
Nesta tarefa temos estado permanentemente
acompanhados pelos três Secretários-Gerais Adjuntos,
Cristian Jara do Chile, Ana Gallego de Espanha e Maria
Luísa Pacheco de Portugal.



A 3 de abril , foi realizada, pela primeira vez de forma virtual, uma reunião
das mais altas autoridades do setor da Justiça para tratar dos problemas
específicos do sistema penitenciário da região.
Este encontro, Primeiro Diálogo Regional Virtual “Como enfrentar os
desafios do sistema penitenciário no contexto de uma crise de saúde
pública? Compartilhando experiências e aprendizados na ALC e no mundo
para a gestão da pandemia COVID-19”, organizado em parceria com o
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com o objetivo de criar um
espaço de reflexão, cooperação e diálogo,  em conjunto com reconhecidos
especialistas, para enfrentar os desafios comuns da crise causada pela
pandemia COVID-19. O debate centrou-se nas medidas adotadas no
sistema penitenciário, por ser uma das áreas com maior exposição ao
avanço da pandemia no setor da justiça.
O evento contou com uma grande participação, mais de 200 pessoas ao
longo do dia, entre elas Ministros da Justiça e autoridades congéneres, e
equipas técnicas de 26 países da região da América Latina e do Caribe. A
questão colocada constitui um grande desafio no sistema de justiça e as
preocupações foram compartilhadas ao mais alto nível.
O Secretário-Geral, Enrique Gil Botero, teve um espaço privilegiado para
informar sobre medidas alternativas com a finalidade de evitar a
superlotação nas prisões, um dos grandes temas da linha de trabalho “
Sistemas Penitenciário”.
O programa e o documento de intervenção do Secretário-Geral estão
disponíveis na página da COMJIB.

Um espaço de
reflexão,

cooperação e
diálogo,  em

conjunto com
reconhecidos

especialistas, para
enfrentar os

desafios comuns da
crise causada pela

pandemia COVID-19.

Contribuições para
aliviar a emergência
económica e social.
COVID-19

A Secretaria-Geral elaborou também o documento
“Contribuições para aliviar a emergência económica e social.
COVID-19” com o propósito de oferecer ferramentas de cariz
económico e social convergindo com o quotidiano de
trabalho na Justiça, a fim de garantir direitos e reduzir a
violência, disponibilizando recursos em benefício dos
cidadãos.
O referido documento foi enviado no dia 25 de Março, com
uma nota de apoio do Secretário-Geral, aos Ministros da
Justiça e autoridades congéneres e aos Coordenadores
Nacionais. 
Pode encontrar este documento na página da COMJIB.

Realização do Primeiro Diálogo Regional Virtual "Como
enfrentar os desafios do sistema penitenciário no contexto

de uma crise de saúde pública?"



Primeira Reunião
Plenária Virtual da
Conferência de
Ministros da Justiça
dos Países Ibero-
americanos

Em 22 de abril, foi realizada a Primeira Reunião Plenária
Virtual da COMJIB, convocada pelo Secretário-Geral e pelos
Secretários-Gerais Adjuntos provenientes do Chile, Espanha e
Portugal, com o objetivo de criar um espaço de diálogo e
estabelecer um mecanismo de trabalho conjunto para
enfrentar a pandemia COVID-19 na América Latina.
Esta reunião foi realizada por meio da Plataforma ZOOM e
contou com a presença de autoridades da Justiça em 14
delegações de países latino-americanos representando
Andorra, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica,
Equador, Espanha, Honduras, México, Paraguai, Portugal,
República Dominicana e Uruguai.

Foram aprovadas as duas
propostas de trabalho da
Secretaria-Geral, a saber:
- Reuniões temáticas de
equipas técnicas. Convocação
de um calendário de reuniões
setoriais no âmbito da Justiça
para tratar da emergência
COVID-19 dando
seguimento às linhas de
trabalho aprovadas pela XXI
Assembleia Plenária, realizada
na cidade de Medellín,
Colômbia, em julho de 2019.
- Criar um sistema de
informação acessível e
atualizado sobre as medidas
adotadas em relação à COVID-
19 no setor da justiça.

Esta reunião foi
realizada por meio

da Plataforma
ZOOM e contou com

a presença de
autoridades da

Justiça em 14
delegações.



Declaração conjunta de organizações ibero-
americanas sobre a pandemia COVID-19

No dia 13 de abril, realizou-se a reunião extraordinária dos
Secretários-Gerais das Organizações Ibero-americanas com a
participação de: Rebeca Grynspan, Secretária-Geral da
Secretaria-Geral Ibero-americana (SEGIB), Mariano Jabonero,
Secretário-Geral da Organização de Estados Ibero-Americanos
(OEI), Gina Magnolia Riaño Barón, Secretária-Geral da
Organização Ibero-americana de Segurança Social (OISS), Max
Trejo, Secretário-Geral da Organismo Internacional da
Juventude para a Ibero-América (OIJ) e Enrique Gil Botero,
Secretário-Geral da Conferência de Ministros da Justiça dos
Países Ibero-americanos (COMJIB).
Nesta reunião, os Secretários Gerais  das distintas
Organizações fizeram uma declaração conjunta apelando à
cooperação no tratamento da COVID-19 na Ibero-América,
reafirmando o seu compromisso de continuar e intensificar a
cooperação entre as organizações ibero-americanas sobre as
necessidades decorrentes da resposta à pandemia pelos
governos dos países ibero-americanos e relembraram a
importância de fortalecer o multilateralismo como a melhor
ferramenta para enfrentar crises globais como esta, entre
outros pontos. 
O comunicado está disponível na página da COMJIB.

Foi pedido aos
Coordenadores

Nacionais que
obtivessem

informações sobre
os serviços e

medidas adotadas
face aos

confinamentos
obrigatórios nos

diferentes Estados.

Recolha de informações
sobre medidas
adotadas durante o
COVID-19 no setor de
Justiça

No seguimento do mandato da I Reunião Virtual da
Conferência de Ministros da Justiça, foi pedido aos
Coordenadores Nacionais que obtivessem informações sobre
os serviços e medidas adotadas face aos confinamentos
obrigatórios nos diferentes Estados.
O objetivo da COMJIB foi o de fornecer um conjunto de
medidas
oficiais adotadas em cada estado.
A informação recolhida encontra-se disponível no página
da COMJIB, no separador "COVID-19", criado para o efeito.



Como consequência da pandemia COVID-19, que gerou
medidas de emergência em quase todos os países
ibero-americanos, ditando confinamentos e
encerramentos de fronteiras, o Plano de Trabalho 2020
foi ajustado à  situação.
Para a realização das reuniões técnicas, a agenda e a
metodologia de trabalho foram coordenadas com as
instituições que dirigem as Linhas de Trabalho, tendo
sido convidadas para as reuniões todas as instituições
da COMJIB.
Os grupos de trabalho das linhas atualizaram os seus
planos de trabalho com base nas conclusões aprovadas
na reunião de ministros e nas prioridades identificadas
no contexto da pandemia.

O Plano de Trabalho
2020 foi ajustado à

situação.

Linhas de trabalho

Linha de Cooperação Jurídica Internacional,
IberRed e Combate ao Crime Organizado 
- liderada pelo Ministério da Justiça da Espanha.
 
Linha de Igualdade de Género 
- liderada pelo Ministério da Justiça e Direito da
Colômbia e pelo Ministério da Justiça de Cuba.

Linha de Acesso à Justiça, Serviços de População
e Direitos Humanos 
- liderada pelo Ministério da Justiça e Direitos
Humanos do Chile.

Linha de Novas Tecnologias na Administração da
Justiça
- liderada pelo Ministério da Justiça de Portugal.

Linha de Reforma dos Sistemas Penitenciários 
- liderada pelo Procurador-Geral da República
Dominicana.



Na ocasião, foi assinado pela República da Argentina, pela
República Federativa do Brasil, pela República do Chile, pela
República da Colômbia, pelo Reino da Espanha, pela República
do Paraguai, pela República Portuguesa e pela República
Oriental do Uruguai. O Principado de Andorra assinou o
Tratado em Madrid em 28 de outubro de 2019, por ocasião da
VIII Reunião Plenária de Pontos de Contacto e Links da
IberRed, tendo sido o primeiro país a depositar o instrumento
de ratificação na Secretaria-Geral da COMJIB, no dia 30 de
abril de 2020.
A Secretaria-Geral tem acompanhado este assunto e oferece
seu apoio técnico para que o maior número de países assine e
ratifique o Tratado de Medellín. Congratulamo-nos com os
progressos efetuados para uma pronta ratificação por Cuba,
Espanha e Portugal e os esforços do Paraguai e do Uruguai a
esse respeito.
De acordo com o Artigo 11.5 do Tratado, entrará em vigor
após 90 dias a partir da data em que o terceiro instrumento de
ratificação ou adesão tenha sido depositado. A partir desse
momento, fica aberta a adesão de Estados que não fazem
parte da COMJIB.
O Conselho da Europa e a Rússia manifestaram interesse no
Tratado, tendo em conta a possibilidade de adesão de países
fora da Comunidade Ibero-americana.

A partir da sua
entrada em vigor,

será aberta a
adesão de países

que não fazem
parte da COMJIB.

(Tratado de Medellín)

Tratado Relativo à
Transmissão
Eletrónica de
Pedidos de
Cooperação
Jurídica e Judiciária
Internacional Entre
Autoridades
Centrais

O Tratado Relativo à Transmissão Eletrónica de Pedidos de
Cooperação Jurídica e Judiciária Internacional Entre
Autoridades Centrais, conhecido como "Tratado de
Medellín", foi aberto para assinatura na XXI Assembleia
Plenária de Medellín, em 24 de julho de 2019.



Assinatura do
contrato com a
ANCERT para
desenvolvimento da
nova Plataforma
Iber@

Com a autorização da Comissão Delegada da COMJIB, e
visando o cumprimento do mandato da XXI Assembleia
Plenária, no dia 6 de março de 2020, o Secretário-Geral,
Enrique Gil Botero, assinou o contrato com a empresa
ANCERT
para o desenvolvimento de uma nova Plataforma Iber@,
graças ao apoio da AECID e do Colégio Geral de Notários da
Espanha.
Este passo é fundamental para o cumprimento e garantia da
segurança da Plataforma Iber@, que será o canal de transmissão dos
pedidos de cooperação jurídica e judiciária internacional previstos no
Tratado de Medellín.
A exclusividade da ANCERT é atribuída por ser a única empresa
espanhola, juntamente com a Fábrica de Moedas e Selos Nacionais,
que oferece segurança nas comunicações e está certificada
pelo Centro Nacional de Criptografia da Espanha.
 

Os Certificados
Notariais de

Servidor Seguro
(CNS) são

certificados
SSL/TLS

emitidos perante
um Notário Público,

que atua como
Autoridade de

Registo da ANCERT.



No Centro de Capacitação da AECID em
Montevidéu, Uruguai, nos dias 9 e 10 de
março, foi realizada a reunião para trabalhar
no primeiro projeto do Regulamento de
Financiamento do Tratado de Medellín.
Participaram no encontro os representantes
da Argentina, Brasil, Chile, Equador, Espanha,
Paraguai, Peru e Uruguai, todos signatários do
Tratado.
Foram abordados aspetos deste tratado, que
visa promover a integração das tecnologias da
informação e da comunicação ao quotidiano
da cooperação jurídica e judiciária
internacional entre autoridades centrais,
incentivando a utilização dos meios
eletrónicos para a transmissão de pedidos de
cooperação.
No dia 25 de junho foi realizada uma reunião
virtual para avançar na elaboração do
Regulamento de Financiamento junto aos
países signatários do Tratado de Medellín. O
texto ainda está em desenvolvimento e será
submetido à consideração quando uma
primeira versão de consenso for finalizada.

O tratado visa
promover a

integração das
tecnologias da

informação e da
comunicação ao

quotidiano da
cooperação jurídica

e judiciária
internacional.

Reunião sobre o
Regulamento de
Financiamento do
Tratado de Medellín
em Montevidéu,
Uruguai



No dia 29 de junho foi realizada uma primeira reunião do
Conselho Intergovernamental, integrado por Argentina, Brasil,
Chile, Espanha, Paraguai, Peru e República Dominicana, com a
presença da SEGIB, na qual foi aprovado o Plano Estratégico
2020-2024 e ficou acordado trabalhar em Meios Alternativos
de Resolução de Conflitos e Acesso à Justiça com
Abordagem de Género.
Nesta reunião, a presidência foi renovada pelo Responsável
Cristian Jara do Ministério da Justiça e Direitos Humanos do
Chile, até 31 de dezembro 2020.
No dia 22 de julho foi realizada uma reunião informal para
finalizar a proposta do Plano Operacional 2020, de acordo
com as contribuições recebidas até então, para que se
pudesse fazer uma nova reunião formal, para aprovação.
Em 25 de julho, foi realizada a segunda reunião do Conselho
Intergovernamental. Na referida reunião, o Secretário-Geral da
COMJIB, Enrique Gil Botero, propôs Tatiana Salem,
Coordenadora Geral da COMJIB, para ocupar a função de
Secretária Técnica do Programa. A moção foi acatada e na
mesma reunião foi aprovado o Plano Operacional Anual 2020
com as prioridades voltadas aos Métodos Alternativos de
Resolução de Conflitos (MASC) online, por meio de um estudo
sobre o uso e legislação da mediação nesses países e um
manual de boas práticas, visando a implementação das
ferramentas tecnológicas necessárias. Da mesma forma,
ficou estabelecido que será divulgado o curso “Eu sei sobre
Género”, elaborado pela SEGIB, e serão recolhidas
informações sobre capacitações em temas de género que
poderão ser oferecidas gratuitamente aos integrantes deste
Programa. Do mesmo modo, foi aprovada a contratação de
um consultor para apoiar a Unidade Técnica na realização
destas ações e execução da proposta do Plano Operacional
Anual 2021.

Programa Ibero-
Americano de
Acesso à Justiça

A COMJIB é a Unidade Técnica do PIAJ e em 2020 foi alvo de
um novo impulso. Nesse período, foram realizadas ações para
relançar o Programa e mostrar resultados.

Foi aceite o Plano
Operacional Anual 2020
para a obtenção de uma

plataforma de mediações
online à disposição dos

países que integram o PIAJ,
um estudo sobre o uso e
legislação da mediação

nesses países e um manual
de boas práticas.



Contra a
falsificação de

produtos médicos e
crimes

semelhantes.

COMJIB como
membro
observador da
MEDICRIME

Desde dezembro de 2020, a COMJIB passou a ser membro
observador do Comité das Partes da Convenção do Conselho
da Europa sobre a falsificação de produtos médicos e crimes
semelhantes que representam uma ameaça à saúde pública
(MEDICRIME), empenhando-se em 2021 a promover a
aplicação deste instrumento internacional ratificado por
dois dos seus Estados Membros, Espanha e Portugal e por
outros 14 Estados da Europa, Ásia e África. O referido
instrumento é  pouco conhecido na América Latina no entanto
o Equador manifestou interesse em ser  Estado Parte. A
Convenção MEDICRIME do Conselho da Europa é o primeiro
instrumento internacional juridicamente vinculativo no
domínio do direito penal contra este tipo de crime,
caracterizando-se pela introdução de  normas penais comuns
em todos os países signatários da Convenção, adquirindo
assim uma especial relevância na estratégia coordenada dos
Estados para enfrentar a falsificação de medicamentos e
crimes semelhantes sobretudo no contexto da pandemia 
COVID-19.



O Processo de Quito
sobre a mobilidade

humana dos
cidadãos

venezuelanos visa
promover a

coordenação
regional para

atender às suas
necessidades em

termos de direitos
humanos.

Processo de Quito
sobre mobilidade
humana
de cidadãos
venezuelanos

Em maio de 2020, a COMJIB foi convidada a colaborar no
Processo de Quito sobre mobilidade humana de cidadãos
venezuelanos, realizado pela Organização Internacional para
as Migrações (OIM), em conjunto com o ACNUR, AIAMP,
INTERPOL, UNODC e a própria OIM, para o desenvolvimento e
implementação de um mecanismo de coordenação regional
para a prevenção, proteção e assistência, e repressão do
crime de tráfico de pessoas neste quadro de mobilidade
humana e no qual diferentes países podem estar envolvidos.
O Processo de Quito sobre a mobilidade humana dos
cidadãos venezuelanos visa promover a coordenação regional
para atender às suas necessidades em termos de direitos
humanos. Esse processo ocorre independentemente das
questões políticas e tem como objetivo criar mecanismos
de articulação interestadual para oferecer proteção a
populações vulneráveis.
Espera-se que o seu desenvolvimento seja útil para tomá-lo
como modelo e expandi-lo para os migrantes em geral e para
outros tipos de crimes no futuro.
Esse compromisso foi assumido em 2019 por países da
região da América Latina; Argentina, Brasil, Chile, Colômbia,
Costa Rica, Equador, Guiana, México, Paraguai, Peru e
Uruguai.
Neste contexto, após consulta à Comissão Delegada, a
COMJIB ofereceu e instou a que o Tratado de Medellín, a
Convenção de Equipes de Investigação Conjunta e a
Plataforma Iber@ fossem reconhecidos como instrumentos
úteis para promover uma cooperação judiciária mais ágil e
para a modernização das autoridades judiciárias
(componente de “judicialização”).
Nesse âmbito e com essas atribuições, a Secretaria-Geral
participou de três reuniões convocadas pela OIM, nas quais
participaram as demais organizações citadas, a fim de serem
criadas sinergias para que se possam  dar respostas rápidas
e de qualidade aos cidadãos dos países ibero-americanos.



Receção da Delegação da Justiça Mexicana 

A 20 de fevereiro, a Delegação da Justiça mexicana que visitou Madrid, Espanha, foi recebida na Secretaria-Geral como
parte de uma atividade do Programa El PAcCTO em parceria com o Ministério da Justiça da Espanha.
O Secretário-Geral, Enrique Gil Botero, e a equipa da Secretaria-Geral, receberam a delegação, constituída por Paulina
Téllez Martínez, Chefe da Unidade de Apoio ao Sistema de Justiça do Ministério do Interior dos Estados Unidos
Mexicanos e Cyndy Rodríguez Moctezuma, Deputada Diretor de Justiça do Estado e Relações Internacionais do
Ministério do Interior dos Estados Unidos Mexicanos.
Foram revistos os trabalhos realizados nestes anos pela COMJIB e IberRed, relembrados os laços históricos que a
organização mantém com o México, e trocadas informações com a finalidade de fortalecer o trabalho conjunto.

Estreita cooperação entre a COMJIB e
os estados membros

Reunião com a Ministra da Justiça
do Paraguai, 
Cecilia Pérez Rivas

Em 18 de agosto de 2020, o Secretário-
Geral, Enrique Gil Botero, teve um encontro
virtual com a Ministra da Justiça do
Paraguai, Cecilia Pérez Rivas.
Foram acordadas as próximas ações
institucionais para fortalecer o espaço
jurídico ibero-americano e a cooperação
com a COMJIB.

Encontro com o Ministro da
Justiça da Espanha, 
Juan Carlos Campo

Em 13 de fevereiro, Enrique Gil Botero foi
recebido pelo Ministro da Justiça da
Espanha, Juan Carlos Campo.
Neste encontro, foram discutidos os
trabalhos da COMJIB e renovado o apoio
do Ministério da Justiça da Espanha, que
integra os dois órgãos colegiais do
governo.



Reunião com o Ministro da Justiça e Direito
da Colômbia, Javier Sarmiento

Em 22 de setembro, o Secretário-Geral, Enrique
Gil Botero, reuniu-se com o Ministro da Justiça e do
Direito da Colômbia, Javier Sarmiento, no sentido de
solicitar o seu empenho no processo de ratificação
do Tratado de Medellín, sendo este de vital
importância para a cooperação jurídica internacional.
Também discutiram a agenda da igualdade de
género, liderada por este Ministério e renovaram o
compromisso de continuar o trabalho em conjunto,
no âmbito da COMJIB.

Reunião com a Ministra da Justiça da Portugal,
Francisca Van Dunem
 
No passado mês de Outubro, o Secretário- Geral da COMJIB,
Enrique Gil Botero e a Secretária-Geral Adjunta, Maria Luísa
Pacheco, deslocaram-se a Lisboa, em Missão Oficial.
Neste contexto, tiveram encontros com individualidades de
Portugal destacando-se o que foi levado a cabo com a Ministra
da Justiça da Portugal, Francisca Van Dunem e com o Juiz
Conselheiro José Lopes da Mota, Coordenador dos trabalhos
para a Presidência Portuguesa do Conselho da
União Europeia.  Este encontro teve como objectivo principal a
possível participação da COMJIB na Presidência Portuguesa do
Conselho da UE.
Destaque também para o encontro com a OSAE – Ordem dos
Solicitadores e Agentes de Execução onde foi apresentada uma
plataforma que simplifica o registo de terras, com serviços de
baixos custos, com celeridade e alta eficiência. Desta reunião
ficou a possibilidade de realização de trabalho em conjunto
com os países membros da COMJIB.
A convite do Embaixador da Guiné Equatorial, efectuou-se
um encontro tendo o mesmo resultado na total disponibilidade,
por parte da COMJIB, de toda a formação necessária, sobretudo
a que diz respeito a Direitos Humanos.
O Secretário-Geral foi ainda convidado para o lançamento
do livro do Professor Paz Ferreira, onde teve a oportunidade de
trocar impressões sobre assuntos da COMJIB com o Diretor do
Centro de Estudos Judiciários- Dr. João Miguel, entre outras
personalidades do Ministério da Justiça de Portugal.



Jornada sobre la cooperación jurídica iberoamericana,
organizada por Tirant Lo Blanch
       
II Jornadas Igualdad y Justicia, organizadas por el Ministerio
de Justicia de España
   
Jornada sobre la Cooperación Jurídica en Iberoamérica,
organizada por la Universidad Carlos III de Madrid

Medidas judiciales para disminuir el hacinamiento,
organizado por EL PAcCTO

Las medidas alternativas a la privación de liberdad en
tiempos de Covid19 y retos para el futuro, organizado por
ELPAcCTO, EUROsociAL y COPOLAD
    
Las nuevas tecnologías aplicadas a la administración de
Justicia y Derechos Fundamentales, organizado por IberRed

Cooperación Internacional por una Justicia Digital e Inclusiva -
orhanizado por Fundación Pro Bono y el Programa
Iberoamericano de Acceso a la Justicia (PIAJ)

Primer Encuentro de Instituciones de Justicia de América
Latina y Unión Europea, organizado por ELPAcCTO
     

Promoção da cooperação internacional
no espaço ibero-americano e soluções
na área dos Direitos Humanos e Justiça

Enrique Gil Botero, Secretário-Geral, participou em 2020 em diversos eventos, proferindo palestras e integrando debates
com o objetivo de promover a cooperação internacional e soluções já desenvolvidas na área dos Direitos Humanos e
Justiça.
Além das que já foram citadas neste boletim, lembramos as palestras e intervenções nos seguintes eventos:

Cooperación Internacional por una Justicia Digital e Inclusiva -
orhanizado por Fundación Pro Bono y el Programa
Iberoamericano de Acceso a la Justicia (PIAJ)

Primer Encuentro de Instituciones de Justicia de América Latina y
Unión Europea, organizado por ELPAcCTO

Disertación Juez Administrativo como juez interamericano
(Coloquio Iberoamericano nº226), organizado por Max Planck
Institute

Ciudades sostenibles, resilientes y el derecho a la vivienda,
organizado por AECID

Seminario sobre los Equipos Conjuntos de Investigación,
organizado por de ELPAcCTO

Inauguración de Sala Especializada en Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario “Francisco Tenamaxtli” de
Red Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario

Reunião com a Secretária Geral da Organização Ibero-americana
de Segurança Social, Gina Riaños

Reunião com a Secretária Geral da SEGIB, Rebeca Grynspan e o
Presidente da PIAJ Cristian Jara

Reunião com Sophie Orr, Diretora Regional de Operações da
Cruz Vermelha para as Américas



O pedido do Embaixador da Guiné
Equatorial em Portugal, junto da
COMJIB, para a preparação de uma
formação em direitos humanos abriu
as portas a uma divulgação ainda
maior dos temas que se inserem no
âmbito dos trabalhos da COMJIB.

Em dezembro de 2020, o Secretário-
Geral da COMJIB reuniu-se com Diana
Alexandra Remolina Botía, Presidente
do Conselho Superior do Poder
Judiciário da República da Colômbia,
para discutir uma possível cooperação
na formação em Direitos Humanos e
Cooperação Internacional.

Promoção da cooperação internacional e soluções na
área de Direitos Humanos e Justiça

Enrique Gil Botero, Secretário-Geral da COMJIB,
também apresentou na Academia Interamericana de
Direitos Humanos o livro "LA CRISI DEI DIRITTI
UMANI. LA VISIONE DELLA GIUSTIZIA REGIONALE",
do qual é co-autor e ainda ¨Responsabilidad del
Estado en Ginecoobstetricia¨ no I CONGRESSO
INTERNACIONAL DE DIREITO MÉDICO E BIODEGAL,
organizado pela Ordem de Advogados de Direito Médico.
 
A Coordenadora Geral, Tatiana Salem, participou na
apresentação do Relatório de Justiça do PNUD,
propondo medidas para o acesso à justiça inclusiva,
centrando-se nas pessoas de acordo com os
objetivos do ODS16 +, e a Secretária-Geral Adjunta,
Maria Luísa Pacheco, fez uma apresentação sobre
governo eletrônico na América Latina em International
Conference on Theory and Practice of Electronic
Governance.

Educar em 
Direitos Humanos



Entrevista con Enrique Gil Botero: 
Los retos inmediatos del nuevo secretario general de la Conferencia
de  Ministros de Justicia Iberoamericanos, Revista de Registradores
de España
https://revistaregistradores.es/enrique-gil-botero/
 
Enrique Gil Botero: El arbitraje en Iberoamérica se encuentra en una 
 gran y trascendente etapa, 
CIAR Global:
https://ciarglobal.com/enrique-gil-botero-el-arbitraje-en
iberoamerica-se-encuentra-en-una-gran-y-trascendente-etapa/

Enrique Gil Botero: Cómo garantizar el acceso a la Justicia en
tiempos de COVID-19, 
Somos Iberoamérica:
https://www.somosiberoamerica.org/tribunas/acceso-a-la-justicia-
garantias-de-su-aplicacion-en-tiempos-de-covid-19/

LINKS DE
INTERESSE

Documentos da COMJIB:
https://comjib.org/comjib/novedades/

Facebook
facebook.com/COMJIB
Twitter 
@ComjibOficial



O cronograma
proposto para
2021

    
Reunião de Coordenadores Nacionais. Programado
em Havana, Cuba.
- 
50º aniversário da COMJIB. Programado na
Colômbia.
- 
XXII Assembleia Plenária. Programado em Sucre,
Bolívia.
- 
Reunião da COMJIB com a Conferência dos 
 Ministros da Justiça dos Países de Língua Oficial
Portuguesa (CMJPLOP). Programado em Tenerife,
Espanha, sob os auspícios do Conselho Geral dos
Notários da Espanha.



Agradecimentos
especiais

Agradecemos à AECID e ao Governo da
Espanha pela confiança depositada na COMJIB
durante este período de renovação e por
manter, apesar das dificuldades, o apoio
financeiro à organização, à SEGIB pelo apoio
institucional, e ao Ministério da Justiça de
Portugal pelo reforço da equipa do Secretário-
Geral da COMJIB através da incorporação de
Maria Luísa Pacheco como Secretária-Geral
Adjunta.

Conferência de Ministros da
Justiça dos Países Ibero-

Americanos
Paseo de Recoletos, 8 

Primera Planta
28001 Madrid (Espanha)

 
Horário de atendimento 

Segunda a sexta-feira, 
das 10h00 às 19h00

Telefone: +34 915753624
Faxe: +34 914351972

secretaria.general@comjib.org


