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INTRODUÇÃO

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.
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. O segundo país a ratificar o tratado foi a
República de Cuba, em 27 de abril de 2021.
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 Espanha e Portugal e os esforços do Paraguai e do Uruguai a
esse respeito, bem como o processo avançado de assinatura pelo Equador.
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.

Neste documento, elaborado pela Linha de Trabalho da COMJIB sobre Cooperação Jurídica
Internacional, IberRed e luta contra o crime organizado transnacional, encontrarão respostas às
perguntas mais frequentes sobre o Tratado de Medellín.
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BLOCO DESTINADO À CIDADANIA

O conteúdo do documento está sujeito a atualizações periódicas.
Versão maio de 2021.

PERGUNTA 1

O QUE É A COOPERAÇÃO
JURÍDICA INTERNACIONAL?

A cooperação jurídica internacional é um mecanismo de colaboração entre Estados que
visa facilitar o andamento de um processo judicial; a sua necessidade decorre da limitação
territorial dos poderes jurisdicionais e geralmente se baseia em tratados ou acordos
bilaterais ou multilaterais firmados entre os referidos Estados.
A cooperação jurídica internacional permite a realização de ações no âmbito de um
processo judicial num Estado diferente daquele em que o processo decorre.
A importância da CJI decorre do fato de que a eficácia da justiça, em um cenário de
intensificação das relações entre as nações e seus povos, exige, cada vez mais, um Estado
pró-ativo e colaborativo. As relações jurídicas já não existem dentro de um único Estado
soberano, pelo contrário, é necessário cooperar e solicitar a cooperação de outros
Estados para atender às demandas de justiça do indivíduo e da sociedade, seja no âmbito
civil, comercial ou no contexto de investigações criminais.

PERGUNTA 2

QUAIS SERIAM OS EXEMPLOS
DE PROCESSOS JURÍDICOS
INTERNACIONAIS?

Um processo de cooperação jurídica internacional visa solicitar assistência de um Estado
a outro no âmbito de um processo judicial.
Podemos citar como exemplo a notificação de atos judiciais, a obtenção de depoimentos,
a realização de registos, apreensões e embargos, o exame de objetos e lugares, o
fornecimento de informações, provas e documentos de interesse para a identificação ou
localização do produto do crime, bens, instrumentos ou outros elementos com ele
relacionados ou a prestação de qualquer assistência, desde que seja compatível com o
direito interno do Estado que a concede.

PERGUNTA 3

COMO OS ESTADOS SE COMUNICAM
EM SOLICITAÇÕES DE COOPERAÇÃO
JURÍDICA INTERNACIONAL?
Os Estados se comunicam entre si por meio de suas Autoridades Centrais. A Autoridade
Central é o órgão designado por cada Estado para receber e processar os pedidos dos
Estados estrangeiros e, por sua vez, enviar aos Estados estrangeiros os pedidos feitos
pelas suas autoridades competentes, que aí devem ser preenchidos.
Atualmente, os pedidos de cooperação jurídica internacional podem ser transmitidos
não só por meios de processamento exclusivamente físico nos casos em que a adoção da
medida requeira urgência (como, por exemplo, o e-mail). No entanto, hoje muitos Estados
ainda não aceitam o recebimento de pedidos em formato exclusivamente digital. Nestes
casos, é necessária a confirmação do pedido por meio de documento original com
assinatura manuscrita no prazo de dez dias.

PERGUNTA 4

O QUE É O TRATADO
DE MEDELLÍN?

O Tratado de Medellín é um acordo internacional para a transmissão eletrônica de
pedidos de cooperação jurídica internacional entre Autoridades Centrais, assinado em
julho de 2019 durante a XXI Assembleia Plenária da Conferência de Ministros da Justiça
dos Países Ibero-Americanos (COMJIB), realizada na Cidade de Medellín, Colômbia.
O Tratado foi assinado por representantes da Argentina, Brasil, Chile, Espanha, Paraguai,
Portugal, Uruguai e Colômbia, aos quais mais tarde juntou-se Andorra e Cuba, e está
aberto à assinatura de outros países, em particular dos membros da COMJIB.
Este Tratado pretende ser um instrumento valioso para agilizar o processamento e
encaminhamento de pedidos de cooperação judiciária entre Estados, ao permitir que as
Autoridades Centrais utilizem preferencialmente os meios eletrónicos para a transmissão
de pedidos de cooperação judiciária.
O envio e a recepção de pedidos de cooperação jurídica internacional far-se-ão através
da plataforma eletrónica Iber@, ferramenta segura da Rede Iberoamericana de Cooperação
Jurídica Internacional, IberRed.

PERGUNTA 5

O QUE É A COMJIB E QUAL
A SUA RELAÇÃO COM
O TRATADO DE MEDELLÍN?

A Conferência de Ministros da Justiça dos Países Ibero-Americanos (COMJIB) é um
organismo internacional que reúne os Ministérios da Justiça e instituições congêneres dos
22 países da Comunidade Iberoamericana de Nações, e tem por objetivo estudar e
promover formas de cooperação jurídica entre os Estados-Membros.
A Conferência tem como objetivo geral o aperfeiçoamento da Justiça na região iberoamericana, promovendo a formulação de políticas públicas aplicáveis pelos Estados
membros e a formação de alianças regionais e sub-regionais como instrumentos para a
construção de um espaço jurídico mais coeso.
O Tratado de Medellín foi assinado durante a Assembleia Plenária da COMJIB e foi
negociado entre os coordenadores nacionais designados por cada Ministério da Justiça e
instituição congênere membros da Conferência.

PERGUNTA 6

O QUE SÃO IBERRED
E O SISTEMA IBER@?

IberRed é uma estrutura composta por Autoridades Centrais e pontos de contato dos
Ministérios da Justiça, Ministérios Públicos e Poderes Judiciários dos 22 países que
compõem a Comunidade Ibero-americana de Nações, bem como a Corte Suprema de
Puerto Rico; constituída em 2004 pelos Ministérios da Justiça e autoridades congêneres
integrantes da COMJIB, Ministérios Públicos e Procuradorias Gerias integrantes da AIAMP
(Associação Ibero-Americana de Ministérios Públicos) e Poderes Judiciários - Supremos
Tribunais e Conselhos Judiciais - integrantes da Cúpula Judicial Ibero-americana. IberRed
tem por missão canalizar e promover a cooperação jurídica internacional em matéria penal
e civil entre as autoridades competentes pertencentes à Comunidade Ibero-americana de
Nações.
Iber@ é uma plataforma de comunicação segura que serve aos pontos de contacto da
IberRed, e é a prevista no Tratado de Medellín para a transmissão de pedidos de
cooperação jurídica internacional, como meio de comunicação formal e preferencial entre
os Estados Partes.

PERGUNTA 7

QUAL É A FUNÇÃO PRINCIPAL
DO TRATADO DE MEDELLÍN?

O Tratado de Medellín regula a utilização da plataforma eletrónica Iber@ para a
transmissão de pedidos de cooperação jurídica internacional entre Autoridades Centrais,
no âmbito dos tratados em vigor entre as partes e que prevejam a comunicação direta
entre as referidas instituições, dispensando o envio de pedidos ou consultas por meios
físicos.

PERGUNTA 8

QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS DA
IMPLEMENTAÇÃO DO TRATADO DE
MEDELLÍN PARA MEU PAÍS E COMO
CONTRIBUIRÁ PARA MELHORAR OS
PROCEDIMENTOS?

Atualmente, muitos países não permitem que os pedidos de cooperação jurídica
internacional

sejam

processados

exclusivamente

por

meio

digital.

A

plataforma

desenvolvida no marco do Tratado de Medellín proporcionará confiabilidade e fará que se
considere o procedimento eletrônico autêntico e original em todos os países membros. A
remessa exclusivamente eletrônica nos permitirá reduzir os tempos de processamento,
aumentar a segurança do intercâmbio, bem como permitir a otimização dos recursos
econômicos, humanos e ambientais. Em suma, alcançará maior eficiência na cooperação
jurídica internacional e, portanto, nos processos judiciais, proporcionando uma proteção
judicial mais robusta e efetiva e eliminando os espaços de impunidade.
Para os cidadãos, a rapidez no envio dos pedidos traduzir-se-á numa maior pontualidade
no cumprimento dos pedidos de cooperação jurídica internacional e, em última instância,
no atendimento de demandas urgentes que não puderam ser atendidas caso houvesse a
necessidade de envio de documentos físicos.

PERGUNTA 9

QUAIS SÃO AS ORGANIZAÇÕES NACIONAIS
ENVOLVIDAS NA COOPERAÇÃO ENTRE
OS ESTADOS QUE FARÃO USO
DO TRATADO DE MEDELLÍN?

Cada um dos Estados membros do Tratado de Medellín designou uma Autoridade Central
de Cooperação Jurídica Internacional nos Tratados aplicáveis na matéria. A Autoridade
Central é o órgão responsável pelo bom desenvolvimento da cooperação jurídica
internacional.
A Autoridade Central é um conceito consagrado no direito internacional e tem por
objetivo determinar um ponto de contacto unificado para o tratamento dos pedidos de
cooperação jurídica internacional, tendo em vista a eficácia e celeridade dos mesmos. A
principal função da Autoridade Central é buscar maior agilidade e eficiência nas
solicitações de cooperação jurídica internacional. Para isso, recebe, analisa, transmite e
controla o atendimento das solicitações junto às autoridades estrangeiras. Essa análise
leva em consideração a legislação nacional e os tratados em vigor, bem como as normas,
práticas e costumes nacionais e internacionais.
A existência da Autoridade Central facilita a identificação de contrapartes nacionais e
estrangeiras, que saibam a quem recorrer em matéria de cooperação jurídica internacional
no seu próprio país e, no caso de Autoridades Centrais estrangeiras, também no
estrangeiro.

PERGUNTA 10

É NECESSÁRIO ALGUM REGISTO OU ACTO
ADICIONAL DO CIDADÃO NO SISTEMA IBER@
PARA O TRATAMENTO DOS PEDIDOS DE
COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL DO
SEU INTERESSE?

Não, As Autoridades Centrais serão as únicas autorizadas a utilizar o sistema previsto no
Tratado de Medellín em todos os casos e condições, pelo que não será necessário que os
cidadãos realizem qualquer procedimento adicional para que possam usufruir dele.
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PERGUNTA 1

QUANTOS PAÍSES ASSINARAM E QUANTOS
RATIFICARAM O TRATADO DE MEDELLÍN?

Até o momento, o Tratado foi assinado pela República Argentina, República Federativa do
Brasil, República do Chile, República da Colômbia, Reino da Espanha, República do
Paraguai, República de Portugal, República Oriental do Uruguai, o Principado de Andorra e
a República de Cuba.
Até à data, foi ratificado pelo Principado de Andorra e pela República de Cuba.

PERGUNTA 2

QUANDO ENTRARÁ EM VIGOR?

O Tratado entrará em vigor 90 dias corridos após a data em que o terceiro instrumento
de ratificação ou adesão tenha sido depositado.
Por sua vez, para cada um dos Estados que o ratificarem, o Tratado entrará em vigor após
sessenta dias corridos a contar do depósito do instrumento de ratificação (artigo 11.5 e
11.6).
Sem prejuízo do anterior, a entrada em vigor ficará condicionada à aprovação, pelas
Partes, do Regulamento de Financiamento e à plena operacionalidade da plataforma Iber@
(Primeira e Terceira Disposições Transitórias).

PERGUNTA 3

QUE EFEITOS JURÍDICOS TERÁ
A SUA ENTRADA EM VIGOR?

Após a entrada em vigor do Tratado, as Partes poderão utilizar a
plataforma eletrónica y segura Iber@ para a transmissão formal e
válida de pedidos de cooperação jurídica internacional entre
Autoridades Centrais, no âmbito dos tratados em vigor entre as
Partes e em conformidade com os efeitos jurídicos previstos nos
referidos tratados (Artigo 1). A documentação transmitida por este
meio será considerada original e/ou autêntica (Artigo 3.3).
A entrada em vigor do Tratado não obriga as Partes a utilizarem
Iber@ para a transmissão de pedidos de cooperação jurídica
internacional (Artigo 4), de modo que se a documentação for muito
volumosa ou não for possível a sua digitalização, poderão usar os
meios convencionais para seu encaminhamento.

PERGUNTA 4

SOMENTE AS AUTORIDADES CENTRAIS
PODERÃO SE BENEFICIAR DOS CANAIS
E FACILIDADES DE COMUNICAÇÃO E TROCA
DE INFORMAÇÕES?

Não, Iber@ é mantida como um meio para o avanço da informação, bem como para a
troca de dúvidas e quaisquer informações úteis para investigações e processos judiciais
entre os Pontos de Contacto e Enlaces da IberRed (Artigo 3.4). As actividades realizadas
pelos Pontos de Contacto ou Enlaces através deste canal não terão os efeitos previstos no
Artigo 1 (plena validade jurídica).

PERGUNTA 5

Não,

cada

SE EU CONHEÇO OU PARTICIPO DE UM
PROCESSO JUDICIAL INTERNACIONAL NO MEU
PAÍS, O TRATADO DE MEDELLÍN ME DIZ COMO
PROCEDER INTERNAMENTE?
Parte

deve

respeitar

as

disposições dos tratados em vigor aplicáveis
ao caso (Artigos 8 e 9.1) e os seus próprios
regulamentos internos.

PERGUNTA 6

QUAL REGRA SE APLICA SE EU TIVER UM
CONFLITO QUE EXIJA A COOPERAÇÃO
DE OUTRO ESTADO?

Como regra geral, o pedido de cooperação jurídica internacional deve ser feito no âmbito
de inquérito policial ou de processo judicial em curso, seja na esfera civil ou penal, de
forma que o interessado não pode exigir diretamente assistência jurídica para a obtenção
de provas ou outras medidas no exterior.
O pedido de cooperação jurídica para tramitar no âmbito de um processo penal deve ser
encaminhado pela autoridade competente à Autoridade Central do seu próprio Estado, que
se comunicará diretamente com a Autoridade Central do Estado ao qual o pedido é
dirigido através de sistema Iber@.
Somente em determinadas questões civis, como os casos de sequestro internacional de
menores que envolvam cooperação jurídica prevista na Convenção de Haia sobre os
Aspectos Civis do Rapto Internacional de Crianças, a comunicação do fato pode ser feita
diretamente pelo interessado à Autoridade Central para solicitar cooperação jurídica
internacional.

PERGUNTA 7

OS OPERADORES JURÍDICOS PODEM UTILIZAR A PLATAFORMA
IBER@ PREVISTA NO TRATADO COMO MEIO FORMAL DE
TRANSMISSÃO ELETRÓNICA DE PEDIDOS DE COOPERAÇÃO
JURÍDICA INTERNACIONAL?

Não, o Tratado de Medellín não modifica o sistema de transmissão e recepção de pedidos
de cooperação internacional - por intermédio das Autoridades Centrais no âmbito dos
Tratados em vigor entre as Partes.
Os operadores jurídicos podem utilizar a plataforma Iber@ como meio para o avanço da
informação, bem como para a troca de dúvidas e quaisquer informações úteis para a
investigação e processos judiciais entre os Pontos de Contacto e Enlaces IberRed (Artigo
3.4).

PERGUNTA 8

É NECESSÁRIO QUE A AUTORIDADE CENTRAL DO ESTADO
REQUERENTE, APÓS O ENVIO DO PEDIDO ATRAVÉS DA IBER@,
O ENVIE TAMBÉM POR CORREIO?

Não, a transmissão dos pedidos e a
documentação anexa por Iber@ não
exigirá

remessas

físicas

adicionais

(Artigo 3.3, última parte).

PERGUNTA 9

IBER@ MANTÉM UM REGISTO GERAL DA TRANSMISSÃO
DOS PEDIDOS QUE FAZ?
GERA ALGUM COMPROVATIVO?

Sim, a plataforma tem um registo de todas as transmissões efectuadas, de forma a
certificar ao emitente e ao destinatário, o dia e a hora da transmissão e de qualquer
comunicação com elas relacionada. Além disso, gera um recibo da solicitação, tanto para o
emissor quanto para o destinatário (Artigo 6.1).

PERGUNTA 10

A IBERRED SUBSISTE COMO CANAL DE TROCA
DE INFORMAÇÕES, PEDIDOS
E/OU CONSULTAS ANTECIPADAS?

Sim, IberRed continua a ser um canal informal muito útil para a troca de informações e
pedidos antecipados, especialmente nos casos em que não existe um tratado internacional
entre as partes. A plataforma Iber@ continua a disponibilizar esta funcionalidade para os
pontos de contacto e enlaces IberRed.
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PERGUNTA 1

O MEU PAÍS PODE ADERIR AO TRATADO DE
MEDELLÍN? CASO AINDA NÃO O TEM FEITO; A MINHA
INSTITUIÇÃO PODE ADERIR DIRETAMENTE SE FOR
CONSIDERADA UMA AUTORIDADE CENTRAL?

Qualquer país do mundo pode aderir ao Tratado; tanto os membros da COMJIB (Artigo
11.1) como os que não o são, conforme estabelece o Artigo 12.1. Uma vez que o Tratado
tenha entrado em vigor para aquele Estado específico, a sua Autoridade Central ou
Autoridades Centrais podem usar as disposições do Tratado.
No entanto, as Autoridades Centrais dos países que não ratificaram o Tratado não
poderão utilizar o sistema de transmissão eletrônica de pedidos de cooperação jurídica
internacional com os efeitos previstos no Artigo 3.3; mesmo que essas instituições sejam
membros da IberRed.

O USO DO SISTEMA DO TRATADO
DE MEDELLÍN É OBRIGATÓRIO?

PERGUNTA 2

Não, o Tratado (Artigo 4.1) não obriga as Autoridades Centrais
dos países que o ratificaram a utilizar o sistema de transmissão
eletrônica. Assim, evita-se os obstáculos que podem surgir na
digitalização de procedimentos muito extensos ou nos casos em
que

é

objectos

necessário
que

pela

enviar
sua

à

Autoridade

própria

Central

natureza

não

requerente
podem

ser

informatizados.
No caso de uma Autoridade Central apresentar um pedido de
cooperação jurídica internacional através da Iber@ (Artigo 4.2), a
Autoridade Central receptora deve utilizar os mesmos meios
para enviar a resposta ao pedido, a fim de evitar, na medida do
possível (a menos, novamente, que a natureza da solicitação ou
situações supervenientes o tornem desaconselhável), que vários
sistemas de envio e recebimento coexistam em um pedido
específico.
Em qualquer caso, o Tratado estipula no seu Artigo 1 que a
utilização da plataforma eletrónica Iber@ é o meio "preferencial"
de transmissão de pedidos de cooperação jurídica internacional
entre Autoridades Centrais. A sua ratificação - e as vantagens
que acarreta - permite, portanto, assumir a vontade dos Estados
de fazer uso dela no maior número de casos possível.

PERGUNTA 3

É NECESSÁRIO MAIS ALGUM INSTRUMENTO
JURÍDICO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO
DO TRATADO DE MEDELLÍN?

Sim. O artigo 11.5 estabelece que o Tratado entrará em vigor 90 dias corridos após a data
em que o terceiro instrumento de ratificação tenha sido depositado. Os Artigos 11.6 e 12.3
detalham quando o Tratado entrará em vigor para os Estados que posteriormente o
ratificarem, dependendo se pertencem ou não à COMJIB. No entanto, existem dois
requisitos adicionais para seu funcionamento completo.
Assim, em primeiro lugar, a primeira disposição transitória estabelece que “para a
entrada em vigor do presente Tratado (...) as Partes deverão ter aprovado o Regulamento
de Financiamento segundo o disposto no artigo 10 do presente Tratado”. Referido
Regulamento está sendo negociado entre os países atualmente signatários (Andorra,
Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Espanha, Paraguai, Portugal e Uruguai).
Portanto, se o Regulamento não tiver sido validamente acordado entre esses países - por
consenso - depois de decorridos 90 dias corridos desde o depósito do terceiro
instrumento de ratificação, o Tratado não entrará em vigor até que ocorra a referida
circunstância.
Em segundo lugar, a terceira disposição transitória estabelece que “Para a entrada em
vigor do presente Tratado constitui requisito imprescindível que a Iber@ se encontre em
pleno funcionamento e cumpra todos os parâmetros técnicos referidos no parágrafo
precedente. Caso contrário, adia-se aentrada em vigordo presente Tratadoaté que se
cumpram os parâmetros técnicos”.
Esses parâmetros técnicos serão refletidos no Manual Técnico Iber@, referido no artigo
7.2.d) do Tratado, que de acordo com a segunda disposição transitória será elaborado pela
Secretaria-Geral da IberRed e dado a conhecer às Partes do Acordo dentro do prazo de
sessenta dias corridos após o depósito do terceiro instrumento de ratificação (e, portanto,
trinta dias antes da sua entrada em vigor).

PERGUNTA 4

QUANDO ESTARÁ OPERACIONAL A PLATAFORMA
TECNOLÓGICA DO TRATADO DE MEDELLÍN?

Prevê-se que esteja totalmente
operacional no primeiro semestre
de 2021, sem prejuízo do facto de a
sua utilização efetiva depender da
data

de

Tratado.

entrada

em

vigor

do

QUAL É A RELAÇÃO ENTRE O TRATADO
DE MEDELLÍN E A IBERRED?

PERGUNTA 5

O Tratado de Medellín é um instrumento jurídico convencional com plena validade
jurídica cuja finalidade (regulamentação da transmissão eletrónica de pedidos de
cooperação

jurídica

internacional

entre

Autoridades

Centrais,

sempre

no

quadro

estabelecido por um Tratado ou Convenção de Cooperação Jurídica Internacional) se
delimita no mesmo sem fazer qualquer referência à IberRed.
No entanto, a plataforma tecnológica (Iber@) que o Tratado de Medellín utilizará para o
seu funcionamento foi inicialmente criada pela IberRed para a comunicação segura dos
seus Pontos de Contacto e Enlaces, e a sua nova arquitectura foi desenvolvida no âmbito
da IberRed/COMJIB. Além disso, as Autoridades Centrais que inicialmente participarão do
sistema do Tratado de Medellín fazem parte da IberRed, embora isso possa mudar, visto
que o Tratado está aberto à adesão de Estados que não fazem parte da Comunidade IberoAmericana de Nações.
No entanto, os restantes Pontos de Contacto IberRed não terão acesso à plataforma ou
aos serviços do Tratado de Medellín, ainda que o seu canal de comunicação esteja
integrado na mesma plataforma informática e gerido pela IberRed.

PERGUNTA 6

QUAIS SERÃO OS CUSTOS DO
TRATADO DE MEDELLÍN?

Os custos derivados da criação, manutenção e gestão do sistema do Tratado de Medellín
podem ser classificados de forma resumida da seguinte forma:
• Custos de definição da arquitectura, programação, criação e arranque da plataforma, já custeados
pela Secretaria-Geral da COMJIB, e que ascenderam a cerca de 150.000€.
• Custos anuais de manutenção da plataforma: estimados em 2.525€ + IVA (infraestruturas,
armazenamento, operação e manutenção). Refira-se que a SG COMJIB assinou um Memorando de
Entendimento com o Conselho Geral dos Notários Espanhóis, do qual depende a empresa ANCERT,
de acordo com o qual durante os primeiros quatro anos estas despesas, bem como o equivalente a
uma bolsa de 192 horas de apoio, serão cobertas pelo referido órgão.
• Custos associados aos desenvolvimentos evolutivos da plataforma (em função das novas
funcionalidades a implementar).
• Custos trienais dos certificados eletrónicos de assinatura digital (17€ + IVA por instituição).
• Custos de utilização da plataforma de formação integrada (3.000€ + IVA por curso e 15€ + IVA
por aluno) quando se decida ministrar cursos.
• Custos com contingências, amortizações e imprevistos (que dependerão das decisões adotadas
pelos países signatários a esse respeito).
• Os custos da plataforma de videoconferência integrada serão gratuitos.

QUEM NEGOCIOU A DISTRIBUIÇÃO
DESSES CUSTOS?

PERGUNTA 7

Em maio de 2021, 11 países tem assinado o Tratado
(Andorra e Cuba - que também o ratificaram Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Espanha,
Paraguai, Portugal e Uruguai). Portanto, e por serem
os únicos países atualmente considerados “Partes” do
Tratado,

são

os

únicos

que

intervieram

nas

negociações com o apoio da Secretaria-Geral da
IberRed.
Independentemente de quais instituições sejam
consideradas
desses

Autoridades

países,

delegados

a

Centrais

negociação

designados

para

é
o

em

cada

realizada
efeito

por

um

pelos
seus

coordenadores nacionais na COMJIB, pois este é o
único fórum possível

para

a

negociação

destes

instrumentos (necessários para o entrada em vigor de
um texto preparado nessa organização).

PERGUNTA 8

EXISTE UMA PROPOSTA DE
COMPARTILHAMENTO DE CUSTOS?

Em abril de 2021, a Secretaria-Geral distribuiu uma proposta de Regulamento de
Financiamento, preparada tecnicamente com os delegados de todos os países signatários, a
fim de dar início aos procedimentos para sua aprovação final por consenso.
A referida proposta contempla a constituição de uma Comissão de Acompanhamento dos
Tratados, composta pelos representantes dos Estados Partes e Terceiros Estados
Aderentes, que teria a missão de aprovar bienalmente a resolução sobre a distribuição e
forma de pagamento das despesas da operação, manutenção, desenvolvimento e gestão da
Plataforma Iber@, com base em proposta prévia da Secretaria-Geral.
No entanto, e a fim de favorecer a rápida incorporação dos países ibero-americanos ao
Tratado de Medellín, esta proposta de Regulamento inclui a oferta da Conferência de
Ministros da Justiça dos Países Ibero-americanos (COMJIB) de assumir as despesas anuais
de manutenção de Plataforma Iber@ até decorrido um período de dois anos a partir da
entrada em vigor do Tratado.

PERGUNTA 9

SERÃO AS INSTITUIÇÕES OU OS PAÍSES QUE
TERÃO DE ASSUMIR OS PAGAMENTOS?

O Artigo 10 do Tratado de Medellín estabelece que “As Partes devem acordar um
Regulamento de Financiamento do Tratado para o desenvolvimento, a gestão, a
administração e a manutenção da Iber@, no qual estabelecerão o sistema de contribuição
proporcional que corresponderá, anualmente, a cada uma delas, os mecanismos de
definição, de revisão e prazos”, de modo que, caso seja necessário efetuar pagamentos
anuais, os mesmos sejam imputados aos Estados Partes.
As decisões internas que cada Estado Parte possa adotar, alocando ou repassando custos
a suas instituições que são consideradas Autoridades Centrais no exercício legítimo de sua
soberania estão logicamente fora da negociação do Regulamento de Financiamento.

PERGUNTA 10

O NOVO SISTEMA INCORPORARÁ
ASSINATURA ELETRÔNICA?

Evidentemente; O artigo 6.2 do
Tratado

estabelece

Iber@fornecerá

a

que

"A

cadausuário

cadaAutoridade

Central

de
a

correspondente assinaturaeletrónica,
que necessariamente será utilizada
em cada transmissão de pedidos de
cooperação

jurídica

internacional

e

realizada

judiciária
através

da

Iber@". Os pormenores e parâmetros
específicos

da

referida

assinatura

digital serão definidos no Manual
Técnico
7.2.d)

Iber@
e

na

referido
segunda

transitória do Tratado.
.

no

artigo

disposição

SERÁ NECESSÁRIO INSTALAR ALGUM
SOFTWARE PARA UTILIZAR A NOVA
PLATAFORMA IBER@?

PERGUNTA 11

A plataforma Iber@ que permitirá o funcionamento do sistema do Tratado de Medellín
foi desenhada como uma aplicação web, pelo que não será necessária a sua instalação;
basta ter acesso à Internet. No entanto, pode ser necessária a instalação de um certificado
digital para utilizar os serviços de assinatura eletrónica, ou que alguns dos serviços
adicionais prestados pela nova plataforma Iber@ o exijam.

PERGUNTA 12

QUANTAS PESSOAS DA MINHA INSTITUIÇÃO
PODERÃO USAR O SISTEMA
DO TRATADO DE MEDELLÍN?

O sistema previsto no Tratado de Medellín, e mais especificamente em seus artigos 3.1 e
3.3, somente poderá ser utilizado pelas Autoridades Centrais designadas pelos Estados
Partes no Tratado em outros tratados de cooperação jurídica internacional. Cada
instituição que atenda a esses requisitos pode designar o número de pessoas que deseja
para utilizarem o sistema.
O procedimento de acreditação e designação dos utilizadores que representam as
Autoridades Centrais pelas Partes no Tratado será regulamentado pela Secretaria-Geral da
IberRed, em conformidade com o disposto no artigo 5.2. O Regulamento de Financiamento
detalhará se há custos associados à designação de tais usuários.

PERGUNTA 13

OS ARQUIVOS DE COOPERAÇÃO JURÍDICA
INTERNACIONAL ESTARÃO EM RISCO QUANDO
FOREM INTRODUZIDOS NO SISTEMA DO
TRATADO DE MEDELLÍN?

Não, em absoluto. O sistema do Tratado de Medellín é muito mais seguro que o sistema
tradicional que envolve o envio físico de documentação por meio de serviços de correio
internacional.

PERGUNTA 14

OS DADOS E INFORMAÇÕES QUE SE TROCAM
ATRAVÉS DO SISTEMA IBER@ SÃO SEGUROS
CONTRA ACESSOS INDEVIDOS
OU NÃO AUTORIZADOS?

Evidentemente; A plataforma cumpre os mais elevados parâmetros de segurança exigidos pelo
novo Regulamento UE n.º 910/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de julho de 2014,
relativo à identificação eletrónica e aos serviços de confiança nas transações eletrónicas no
mercado interno (eIDAS), que reconhece o serviço centralizado de assinaturas como uma melhoria
substancial dos processos de assinatura eletrónica, preservando a segurança exigida a um sistema
com as características da Iber@.
Assim, o requisito inicial para o desenvolvimento da nova Iber@ era um sistema de certificação
através de uma assinatura centralizada que protegesse informação altamente confidencial e
pudesse ser implantado em ambientes tecnológicos muito heterogêneos. Esses certificados e chaves
deveriam ser alojados em um Centro de Processamento de Dados com os mais altos padrões de
segurança, tanto do ponto de vista das transações de informações quanto de sua localização física.
Relativamente às normas de protecção de dados aplicáveis, foram seleccionadas as impostas pela
União Europeia, que são reconhecidas como umas das mais exigentes do mundo. Assim, de acordo
com o disposto no artigo 6.8 do Tratado, “A Iber@ reger-se-á pelas disposições legais aplicáveis
sobre proteção de dados e assinatura eletrónica em vigor no Estado onde seja prestado o serviço
tecnológico e a Secretaria-Geral tiver a sua sede”, pelo que o sistema cumpre as disposições do
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016, relativo à
proteção de pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre
circulação desses dados e por cuja Diretiva 95/46/CE (regulamento geral de proteção de dados) é
revogada, bem como a Lei Orgânica 3/2018, de 5 de dezembro, sobre a Proteção de Dados Pessoais
e garantia dos direitos digitais e a Diretiva Europeia 2016/680 sobre o tratamento de dados
pessoais para fins criminais.
Por outro lado, o artigo 6.5 do Tratado estabelece que “O conteúdo de cada pedido de cooperação
jurídica e judiciária internacional e os documentos que o acompanham são acessíveis unicamente às
Partes envolvidas na transmissão”; e o Artigo 6.6 afirma que “A Secretaria-Geral só pode
acessar/aceder a informação gerada pela Iber@ relacionada com dados estatísticos ou indicadores
segundo as necessidades que se estabeleçam para dar seguimento à efetividade da Iber@ e para a
prestação de contas, sem que, em caso algum, possa ter acesso aos pedidos, à documentação anexa
ou a qualquer outro dado de caráter pessoal ou confidencial que esteja contido nos mencionados
pedidos e documentos”.

QUEM FORNECERÁ OS SERVIÇOS
TECNOLÓGICOS EXIGIDOS PELO SISTEMA
DO TRATADO DE MEDELLÍN?

PERGUNTA 15

A nova plataforma tecnológica foi desenhada e construída pela empresa ANCERT, com a
qual a Secretaria-Geral contratou a prestação do serviço no exercício da competência
reconhecida no artigo 7.2.a) do Tratado, e após consulta aos membros da Comissão
Delegada da COMJIB, por serem utilizados os fundos da Conferência para esse fim. A
Agência de Certificação Notarial (ANCERT), criada em julho de 2002 pelo Conselho Geral
dos Notários Espanhóis, foi a entidade escolhida para este empreendimento por possuir
soluções de assinatura e criptografia como autoridade de registro, além de fornecer
serviços de carimbo de data e hora, e comunicações seguras, além de ser a única empresa
em Espanha que obteve o certificado do Centro Nacional de Criptologia, autorizado por
este Centro dependente do Centro Nacional de Inteligência. Este nível de segurança,
apenas credenciado, é realizado na Espanha por provedores de serviços de confiança; um
deles é a ANCERT com a sua ferramenta digital e o outro é o Documento Nacional de
Identidade (DNI-E) da Polícia Nacional.
A ANCERT possui um sistema de gestão de segurança da informação certificado de
acordo com a norma ISO 27001 e possui um avançado Centro de Processamento de Dados
(CPD) localizado em Barcelona, Espanha.

OS PONTOS DE CONTACTO IBERRED PODERÃO
CONTINUAR A UTILIZAR A PLATAFORMA?

PERGUNTA 16

Sim, evidentemente. O Tratado de
Medellín não regula nem modifica a
IberRed; e o Artigo 3.4 do Tratado
estabelece ainda que “A Iber@ mantémse como meio para o adiantamento de
informação e pedidos, assim como para
o

intercâmbio

qualquer

de

consultas

informação

investigaçõese

útil

e

de

para

as

processos

da

competência das autoridades judiciais
ou

judiciárias,entre

os

Pontos

Contacto e Enlaces da IberRed”.

.

de

PERGUNTA 17

A PLATAFORMA IBER@ SERÁ ACESSÍVEL
A NOVOS ATORES?

A utilização da Plataforma Iber@ para apresentação de pedidos de cooperação jurídica
internacional entre Autoridades Centrais - com os efeitos previstos nos artigos 3.1 e 3.3
do Tratado de Medellín - será acessível a instituições desta natureza em todos os Estados
Partes; incluindo, naturalmente, aqueles que ratificam o Tratado sem serem membros da
IberRed, COMJIB, AIAMP, da Cúpula Judicial Ibero-americana ou, em geral, da Comunidade
Ibero-americana de Nações (de acordo com o disposto no artigo 12 do Tratado).

PERGUNTA 18

SERÁ QUE AS INSTITUIÇÕES DOS PAÍSES QUE NÃO
RATIFICAM O TRATADO TERÃO QUE PAGAR ALGUMA
COISA PELO USO DO IBERRED?

A utilização do IberRed - nos termos a que se refere o artigo 3.4 do Tratado - pelas
instituições que o integram (que são os ministérios da Justiça e instituições congéneres
que integram a COMJIB, os ministérios públicos e procuradores que integram a AIAMP e os
Conselhos do Poder Judiciário e os Poderes judiciais que integram a Cúpula Judicial Iberoamericana) está regulamentado no Regulamento IberRed, aprovado em Cartagena das
Índias em 2004, pelo que nem o Tratado de Medellín nem seu Regulamento de
Financiamento podem modificar acesso ao IberRed para as referidas instituições.
.

OS PONTOS DE CONTACTO IBERRED PODERÃO
UTILIZAR O SISTEMA DE TRANSMISSÃO ELETRÓNICA
PARA PEDIDOS DE COOPERAÇÃO JURÍDICA
INTERNACIONAL?

PERGUNTA 19

Não, O Artigo 3.1 do Tratado (além do seu título) estabelece que “as Partes acordam a
utilização da plataforma eletrónica e segura “Iber@” (…) para a transmissão dos pedidos de
cooperação jurídica e judiciária internacional entreAutoridades Centrais”, portanto,
apenas as autoridades centrais podem usá-lo. O artigo 3.4 do Tratado estabelece ainda
que a tramitação de informações e pedidos, e a troca de dúvidas e informações efetuadas
pelos pontos de contato e Enlaces da IberRed não podem ter, “além dos que sejam
próprios por aplicação de outros tratados, os efeitos jurídicos previstos no número 1 do
presente artigo”.

A NOVA PLATAFORMA IBERRED TERÁ
FUNCIONALIDADES ADICIONAIS?

PERGUNTA 20

A nova plataforma IberRed deverá
permitir o acesso, em simultâneo e
através de um sistema de identificação
diferenciado, aos serviços até à data
utilizados pelos pontos de contacto e
Enlaces da IberRed, por um lado, e ao
sistema de transmissão electrónica de
pedidos

de

internacional

cooperação
entre

jurídica

Autoridades

Centrais, por outro.
Além disso, o novo sistema permitirá
aos Estados Partes do Tratado de
Medellín

-

dependendo

deles,

portanto, até que ponto esses serviços
serão

acessíveis

pelos

pontos

de

contato IberRed - a utilização de um
sistema seguro de videoconferência e
de uma plataforma de formação.

Conferência de Ministros da Justiça dos Países Ibero-Americanos (COMJIB)
Rede Iberoamericana de Cooperação Jurídica Internacional (IberRed)
Paseo de Recoletos, 8
primeiro andar
28001 Madrid (Espanha)
Horário de trabalho
Segunda a sexta, das 10h00 às 19h00
Telefone: +34 915753624 Fax: +34 914351972
secretaria.general@comjib.org
secretaria.general@iberred.org

O desenho desta publicação foi feito graças ao apoio de:

As opiniões e posturas expressas neste documento não correspondem necessariamente às das
organizações e entidades que apoiam ou financiam as atividades da COMJIB e da IberRed.

