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UMA ÁREA QUE TEM CONTRIBUÍDO 

para melhorar a administração da Justiça por 

meio da colaboração bilateral entre países, da 

conceção e implementação de políticas públicas, 

da promoção de acordos que proporcionem o seu 

desenvolvimento e da troca de experiências comuns, 

o que nos permitiu avançar como países membros, 

ao longo destes 50 anos rumo ao progresso e bem-

estar social da região.

São muitos os desafios que temos à nossa frente. 

Desafios que foram definidos como prioritários na 

sequência da XXI Assembleia Plenária de Ministros, 

realizada na cidade de Medellín em 2019, que 

estabeleceu linhas de ação para fazer avançar a 

nossa agenda partilhada, tais como: acesso à Justiça; 

novas tecnologias; cooperação jurídica internacional; 

reforma dos sistemas prisionais; e igualdade de 

gênero. Da mesma forma, foi proposto que fossem 

mantidas as demais linhas de ação: combate ao 

crime organizado; modernização dos sistemas de 

justiça; prevenção da violência; e fortalecimento 

institucional da COMJIB e da IberRed.

Sem sombra de dúvida, o trabalho desenvolvido pela Conferência dos Ministros da Justiça dos Países Ibero-

Americanos (COMJIB), desde a sua fundação pela Ata de Madrid, em 1970, tem sido uma base fundamental 

para a construção e fortalecimento do espaço jurídico ibero-americano. 

WILSON RUIZ OREJUELA
Ministro da Justiça e do Direito da Colômbia
@WilsonRuizO

SAUDAÇÕES
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As ações acima listadas procuram promover e fortalecer o Estado de Direito, por meio de medidas que facilitem 

o acesso à justiça para todos os cidadãos e o respeito pelos Direitos Humanos, no sentido de assegurar condições 

que permitam alcançar a segurança a nível global.

No mesmo sentido, abre-se caminho ao Tratado relativo à Transmissão Eletrónica de Pedidos de Cooperação 

Jurídica Internacional entre Autoridades Centrais, conhecido como Tratado de Medellín, que visa promover 

a integração das tecnologias da informação e acelerar o processamento de pedidos de cooperação jurídica 

internacional, através da utilização da plataforma segura de transmissão telemática Iber@. Atualmente está em 

processo legislativo na Colômbia para entrar em vigor, o que reafirma o compromisso do nosso país para com a 

consolidação de ações destinadas a garantir a permanência e viabilidade do fortalecimento do setor da Justiça 

na região. 

Com a sua 
incorporação nos 

sistemas jurídicos, 
estão a ser dados 

passos importantes 

para atingir as metas estabelecidas na política 

pública de acesso à Justiça, aproximando os países 

e fortalecendo as ações de combate à criminalidade, 

por meio de canais ágeis que facilitem a 

administração rápida e eficaz da Justiça.

Finalmente, a celebração do 50.º aniversário, nos 

dias 16 e 17 de fevereiro na cidade de Barranquilla, 

é o cenário ideal para reconhecer o inequívoco 

compromisso para com o trabalho conjunto da 

Conferência dos Ministros da Justiça dos Países 

Ibero-Americanos (COMJIB), através de iniciativas 

que ampliam a capacidade de implementação 

nos respetivos países. A cooperação internacional 

resultou em impacto positivos, que se traduzem em 

benefícios sociais e institucionais, na consolidação 

da Justiça, da legalidade e da democracia como 

valores supremos nas nossas comunidades. 
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DDECLARAÇÃO 
INSTITUCIONAL DO 
SECRETÁRIO-GERAL
DA COMJIB 
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Os 50 anos da Justiça Ibe-
ro-Americana

e celebrar convosco o 50.º aniversário do momento de fundação da organização da Justiça Ibero-

americana, através da criação, em setembro de 1970, da Conferência dos Ministros da Justiça dos 
países Hispano-Luso-Americanos e das Filipinas, antecessora da atual Conferência dos Ministros da 
Justiça dos Países Ibero-Americanos (COMJIB).

Este caminho teve início há meio século, graças à motivação de 20 países cujos representantes, 

reunidos em Madrid, Espanha, selaram a vontade de concertar um espaço comum para promover a 

cooperação jurídica internacional, através: da análise de projetos legislativos; da troca de informações 

sobre as práticas adotadas pelos ministérios na administração da Justiça e no âmbito dos registos; 

e a criação de programas com vista a melhorar a gestão do sistema prisional. Nesse encontro, 

comprometeram-se a reunir a cada dois anos e declararam que “apenas o Estado de direito e a 

Justiça podem garantir aos povos o desenvolvimento adequado em convivência pacífica…” Uma 

afirmação ainda válida para os que defendem o Estado de Direito.

Este ato, realizado de livre vontade pelos Estados soberanos, de se reunirem e promoverem 

um ambiente comum para a criação de um espaço de Justiça regional, destaca a importância da 

identidade partilhada pelos nossos povos como prisma para diagnosticar problemas, reconhecer 

desafios e promover soluções comuns, sob a proteção da cultura jurídica ibero-americana 

predominante.

Um dos significados da palavra “identidade”, segundo a Real Academia Española, é o “conjunto de 

traços característicos  de  um  indivíduo  ou  de  uma  comunidade,  que os caracterizam em relação a

Queremos dar-vos as boas-vindas
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outros” e esta definição representa o sentimento 

ibero-americano: sabemos que fazemos parte 

de uma comunidade com uma história, cultura, 

valores e línguas comuns. Partilhamos também os 

modelos de organização administrativa e judiciária 

e a herança do direito continental. Os vínculos 

de confiança que se criam na Ibero-América são 

produto dessa irmandade e são intransferíveis. 

Foram desenvolvidas instituições supranacionais e 

um espaço jurídico único no mundo. 

Em 1988, a Conferência decidiu dar mais um passo 

em direção à sua consolidação na Assembleia 

Plenária de Acapulco, na qual foi acordado 

transformar a sua natureza jurídica para a recriar 

como uma organização internacional permanente, 

como resultado dos progressos alcançados e da 

firme intenção de dar continuidade ao caminho já 

percorrido na promoção da cooperação jurídica. 

Esta visão foi concretizada em 1992, com a assinatura 

do Tratado de Madrid, que a refundou sob o nome 

de Conferência dos Ministros da Justiça dos Países 

Ibero-Americanos (COMJIB) e lhe conferiu as 

características atuais. 

É por isso que hoje comemoramos também o 

compromisso contínuo assumido por centenas de 

autoridades dos Ministérios da Justiça e instituições 

análogas que participaram, durante esses 50 

anos na COMJIB, na elaboração de 8 Convenções 

de cooperação jurídica internacional, no 

desenvolvimento de projetos conjuntos destinados 

a melhorar a qualidade e acessibilidade dos serviços 

judiciais e dos sistemas prisionais, e que estiveram 

presentes nas 24 Assembleias Plenárias, todas elas 

imbuídas de um espírito colaborativo e construtivo, 

baseado no diálogo, respeito e consenso.

Agradecemos aos Secretários-Gerais que me 

precederam, ao nossos parceiros, com os quais 

criámos, por exemplo, a Rede Ibero-Americana 

de Cooperação Jurídica Internacional, ou IberRed, 

em 2004, que hoje reúne mais de 100 instituições 

de justiça de 23 países, e aos financiadores, 

especialmente à Cooperação Espanhola, por confiar 

e acompanhar a Conferência ao longo destes anos 

no desenvolvimento da sua missão institucional 

voltada para “o estudo e a promoção de formas de 

cooperação jurídica”, conforme previsto no Tratado 

Constitutivo.

A COMJIB representa uma comunidade de valores 

assentes na liberdade, democracia, direitos 

humanos e Estado de Direito dos povos ibero-

americanos e mantém a cultura da cooperação 

como o motor que impulsiona a melhoria dos 

nossos sistemas de justiça. O valor da Justiça é 

primordial. A Justiça é um pilar fundamental para 

o cumprimento dos Direitos Humanos e para a 

manutenção da paz e da coesão social. Sem Justiça 

não há direitos e o seu fortalecimento é essencial 

para promover o desenvolvimento sustentável e 

melhorar a qualidade de vida dos nossos povos.

Na COMJIB renovamos permanentemente o nosso 

compromisso de continuar a trabalhar juntos com o 

objetivo de alcançar as metas de desenvolvimento 

sustentável para 2030 e melhorar a qualidade de 

vida de nossos cidadãos. 



ENRIQUE GIL BOTERO
Secretário-Geral da COMJIB
@EnriquegilbGil

9D E C L A R A Ç Ã O  I N S T I T U C I O N A L  D O  S E C R E T Á R I O - G E R A L

Atualmente, concentramos os nossos esforços na promoção do acesso à Justiça centrado nas 

pessoas, com ênfase nas populações mais vulneráveis; na modernização da administração da 

Justiça, de forma a agilizar e melhorar a resposta judicial; na reforma para o aperfeiçoamento 

dos sistemas prisionais com base numa perspetiva humanista; na melhoria dos instrumentos 

de cooperação jurídica internacional em matéria penal e civil e no aumento da eficiência da 

luta contra o crime organizado transnacional; e na promoção da igualdade de género na 

Justiça e na gestão judicial.

Esta publicação lista os marcos mais importantes dos 50 anos de história da COMJIB 

e queremos aproveitar esta oportunidade para vos convidar a juntarem-se a nós na redação 

do próximo capítulo da COMJIB, defendendo os valores fundadores e construindo uma 

Justiça para o futuro, para que a Ibero-América seja mais justa, mais equitativa, mais pacífica, 

mais inclusiva e, no fundo, para que a Ibero-América seja de todos.



HMARCOS IMPORTANTES 
DA HISTÓRIA DA 
ORGANIZAÇÃO



De 16 a 19 de setembro de 1970, realizou-se a primeira Reunião dos Ministros da Justiça dos Países Hispano-Luso-

Americanos e das Filipinas, por altura da comemoração do Centenário da Lei Orgânica do Poder Judiciário do 

Reino de Espanha, que contou com a participação de Ministros da Justiça, Presidentes de Supremos Tribunais e 

Delegados de 20 países. Nela, foi instituída a Conferência dos Ministros da Justiça como  órgão de cooperação 

jurídica  que se reuniria em sessão plenária a cada dois anos, apoiada por dois órgãos permanentes: a Comissão 

Delegada e a Secretaria, a cargo do Ministério da Justiça de Espanha.

Durante a primeira década de vida da Conferência, foi aprovado o seu regulamento interno e os trabalhos 

realizados visaram dois objetivos: a elaboração de um repertório legislativo dos países hispano-luso-americanos 

e das Filipinas e o desenvolvimento de cinco tratados internacionais: Convenção sobre Informação em Matéria 

Jurídica, Convenção sobre Auxílio Judicial, Convenção sobre Execução de Sentenças Civis e Laudos Arbitrais, 

Convenção sobre a Emissão de Extratos de Atas do Registo Civil e Convenção sobre a Simplificação do 

Requisito de Legalização.

A figura do seu Secretário-Geral, Marcelino Cabanas Rodríguez, Secretário-Geral Técnico do Ministério da Justiça 

Espanhol e Secretário-Geral da Comissão Geral de Codificação, foi fundamental na promoção dos trabalhos da 

Conferência durante este período.

1970-1979

19
70

-Constituição permanente da 
Conferência a cada dois anos, da 
Comissão Delegada e da Secretaria 
Permanente em Espanha.
-Eleição de Marcelino Cabanas 
(ESP) como Secretário-Geral.
-Reconhecimento da Conferência 
como órgão de cooperação jurídica 
entre os países da Comunidade 
Hispano-Luso-Americana e as 
Filipinas.

I CONFERÊNCIA DE MADRID 

09/1970

09/1972

II CONFERÊNCIA DE BRASÍLIA

-Aprovação do regulamento 
interno da Conferência.
-Apresentação de textos para 
três convenções 
internacionais: uma sobre 
informação em matéria 
jurídica relativa à legislação 
vigente e sua aplicação, outra 
sobre auxílio judicial e outra 
relativa à articulação de um 
sistema uniforme de aplicação 
de decisões judiciais.

III CONFERÊNCIA DE BUENOS AIRES 

-Aprovação e abertura para assinatura das 
convenções propostas na II Conferência e da 
Convenção relativa à simplificação do requisito 
de legalização.
-Publicação do repertório legislativo dos países 
Hispano-Luso-Americanos e das Filipinas.

IV CONFERÊNCIA DE CARACAS 

04/1978

06/1975

-Entrada em vigor da Convenção sobre 
Informação em Matéria Jurídica.
-Aprovação e abertura para assinatura das 
Convenções relativas à aplicação de 
decisões judiciais civis e decisões arbitrais e 
à emissão de extratos de registos civis.
-É promovido o desenvolvimento do Código 
Penal Modelo Ibero-Americano, da Lei de 
Bases das Sociedades Comerciais, de um 
Centro Único de Informação Jurídica e de 
uma Lei de Arbitragem uniforme.
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Durante a década de 1980, a Conferência aproximou-se cada vez mais da sua configuração 

ibero-americana com a participação ativa de países latino-americanos, além de Portugal 

e Espanha. Prosseguiu o trabalho de desenvolvimento de Convenções internacionais, até 

um total de 6 Convenções, às quais se adicionou a Convenção para a Comunicação de 

Antecedentes Criminais e de Informação sobre Condenações Judiciais por Tráfico Ilegal de 

Estupefacientes, ainda em vigor.

Outros marcos importantes nestes anos foram a aprovação da Lei de Arbitragem, a proposta 

de criação de um Centro Regional de Arbitragem e os avanços nas recomendações de 

harmonização em aspetos do direito familiar, como igualdade de cônjuges e filiação. Destacou 

a crescente preocupação na região em relação ao tráfico ilícito de drogas, razão pela qual a 

Espanha propôs, como reforço da Convenção sobre antecedentes criminais, a criação de um 

registo central de condenações por tráfico ilícito de estupefacientes.

1980-1989

-Aprovação e abertura para assinatura da 
Convenção-tipo sobre a execução de sentenças 
criminais estrangeiras para determinados efeitos.
-Aprovação da Lei de Arbitragem.
-Proposta de um programa-tipo para a prevenção 
da delinquência juvenil.
-É mandatado o desenvolvimento de um 
programa-tipo sobre delinquência em geral; o 
estudo da harmonização de aspetos do direito 
familiar, como a igualdade dos cônjuges e a 
filiação de uma convenção de extradição; e a 
constituição de um centro de arbitragem ibero-
americano.

V CONFERÊNCIA DE LIMA 

07/1981

10/1984

VI CONFERÊNCIA DE LISBOA

-Aprovação do Regulamento Relativo 
ao transplante de órgãos e da 
Convenção-tipo para acordos bilaterais 
sobre a execução de sentenças 
criminais estrangeiras.
- Aprovação e abertura para assinatura 
da Convenção para a Comunicação de 
Antecedentes Criminais e de 
Informação sobre Condenações 
Judiciais por Tráfico Ilegal de 
Estupefacientes 
e Substâncias Psicotrópicas.

VII CONFERÊNCIA DE ACAPULCO 

- A Conferência apela à assinatura e ratificação 
de 6 Convenções: Informação em matéria 
jurídica relativa ao direito vigente e sua 
aplicação; Auxílio Judicial; Execução de 
sentenças civis e laudos arbitrais; Simplificação 
do requisito de legalização; Emissão de extratos 
de atas do registo civil; e Comunicação de 
antecedentes criminais e de informação sobre 
condenações judiciais por tráfico ilegal de 
estupefacientes.
-O Ministério da Justiça espanhol propõe o 
desenvolvimento de um registo central de 
condenações por tráfico ilícito de 
estupefacientes.

10/1988

19
80
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A década de 90 do século passado foi de especial relevância para a Conferência por 

diversos motivos, sendo o principal deles a constituição da COMJIB como um órgão com 

personalidade jurídica internacional, transcendendo a subjetividade estabelecida na sua 

criação em 1970. Para tanto, em 1992, foi aprovado na Conferência extraordinária convocada 

pelo Ministério Espanhol e realizada em Madrid o Tratado Constitutivo deste órgão. A COMJIB 

tornou-se assim o único órgão setorial especializado em questões de Justiça na região ibero-

americana.

Outro marco importante foi a generalização das comissões de especialistas designados para 

articular o trabalho da COMJIB. No total, foram constituídas 10 comissões, com as seguintes 

atribuições: Crimes relacionados com o tráfico de estupefacientes; Tratados; Proteção 

jurídica da família e dos menores; Extratos de atas do registo civil; Cooperação jurídica 

transfronteiriça; Sistema uniforme de execução de sentenças e laudos arbitrais; Registo 

central de condenações por tráfico ilícito de estupefacientes; Proteção de dados pessoais; 

Genoma humano; e Arbitragem.

Destacou também a entrada em vigor do regime jurídico do Registo Central de Condenações, 

em 1992, a celebração das primeiras conferências médicas em contexto prisional e o encontro 

de especialistas em direito penal para elaborar o Código Penal Ibero-Americano, em Buenos 

Aires, em 1995. A partir deste momento, começou a aumentar a atividade interplenária, ou 

seja, a realização de eventos promovidos pela Secretaria-Geral, ao longo dos dois anos que 

transcorrem entre cada reunião plenária ministerial, em grande parte impulsionada pelo 

novo estatuto da Conferência e pelo crescente apoio económico recebido por parte da 

Cooperação Espanhola.

1990-1999
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-Entre outras recomendações 
relativas ao combate ao 
narcotráfico, a Conferência 
recomenda que os seus membros 
criminalizem a lavagem de 
dinheiro ou branqueamento de 
capitais.
-É constituído um comité de 
especialistas em crimes 
relacionados com o tráfico de 
estupefacientes.

VIII CONFERÊNCIA DE BUENOS AIRES 

07/1990

10/1992

IX CONFERÊNCIA DE MADRID

-É realizada uma Conferência Ordinária, seguida 
de uma Extraordinária
-São apresentados os progressos do Comité de 
Especialistas em Informática Jurídica.
-Entra em vigor o regime jurídico do Registo 
Central de Condenações.
-É proposta a criação do Centro Ibero-Americano 
de Formação Jurídica Profissional no México.
-É aprovado por unanimidade o Tratado 
Constitutivo da COMJIB e a Conferência adquire 
personalidade jurídica como organismo 
internacional.

X CONFERÊNCIA DE CARTAGENA DE LAS INDIAS 

-Criação de várias comissões de especialistas: sobre 
tratados, sobre cooperação jurídica internacional e 
sobre proteção de menores.
-É apresentada uma proposta para um Tratado Ibero-
Americano de Cooperação em Matéria de Informática 
Jurídica.
-É introduzida a luta contra a violência doméstica no 
âmbito da proteção familiar.
-É promovido o desenvolvimento do habeas corpus, da 
interposição de recursos e da figura do Provedor de 
Justiça, bem como de legislação sobre o genoma 
humano a nível nacional.
-Propõe-se a realização das primeiras conferências 
médicas em contexto prisional em Buenos Aires em 
1995, a reunião de especialistas em direito penal para 
desenvolver o Código Penal Ibero-americano e a 
possibilidade de estabelecer um Tribunal Penal Ibero-
americano.

XI CONFERÊNCIA DE LISBOA 

07/1998

06/1994

-Entrada em vigor do Tratado Constitutivo da COMJIB.
-São apresentados projetos de Convenções Internacionais: 
um relativo a uma lei de bases contra o Crime Transnacional, 
um relacionado com o estabelecimento de um registo 
central de condenados e contumazes envolvidos em tráfico 
de drogas.
-Propõem-se leis modelo sobre a proteção de dados pessoais 
e o genoma humano.
-É constituído um sistema de 7 comissões de especialistas 
compostas pelos países membros: Extrato de atas do registo 
civil; Cooperação criminal transfronteiriça; Sistema uniforme 
de execução de sentenças e laudos arbitrais; Registo central 
de condenações por tráfico ilícito de estupefacientes; 
Proteção de dados pessoais; Genoma humano; e Arbitragem.

19
90
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Na primeira década do século XXI, a COMJIB adquiriu um maior grau de institucionalização, 

que se reflete na realização de 5 reuniões ministeriais plenárias em todo o espectro 

geográfico da Conferência: as Caraíbas, a região dos Andes, a América do Sul, a Península 

Ibérica e a América Central. Mas, além disso, a assinatura do acordo para a localização 

da sede da Secretaria Permanente da Conferência em Espanha e um memorando de 

entendimento com a SEGIB, em 2006, permitiram o fortalecimento da Secretaria-Geral com 

a constituição de uma equipa técnica e a disponibilização do seu próprio escritório. Até essa 

data, a Secretaria Permanente estava sediada no Ministério da Justiça espanhol. Em 2008, 

foi aprovado um novo Regulamento de Funcionamento que responde a esta nova realidade 

da Conferência.

O trabalho da Conferência durante esses anos caracterizou-se pela proposta e criação de 

dois institutos vinculados à COMJIB, mas com a participação de outros parceiros-chave da 

organização. Por um lado, a IberRed, a rede internacional de cooperação jurídica civil e penal, 

da qual participam a Cimeira Judicial e a AIAMP, e por outro, o Programa Ibero-Americano 

de Acesso à Justiça (PIAJ), aprovado pela Cimeira Ibero-Americana de Chefes de Estado e 

de Governo de Guadalajara em 2010, cuja Unidade Técnica é compartilhada pela COMJIB 

e pela SEGIB. A constituição da IberRed em 2004 marcou uma nova etapa nos trabalhos 

da Conferência, posicionando a cooperação jurídica internacional e o combate ao crime 

organizado como uma das suas principais áreas de atuação. A projeção institucional da 

COMJIB, por meio da IberRed, disparou, pois a Rede reúne mais de 100 instituições ibero-

americanas, incluindo Ministérios e Promotores Públicos, Supremos Tribunais e Chancelarias. 

Esta projeção é evidente na assinatura de vários memorandos de entendimento com 

intervenientes que serão fundamentais à atividade da COMJIB, como a ILANUD, a Interpol ou 

o Eurojust. A Secretaria da COMJIB assumiu a Secretaria da IberRed com o acordo da Cimeira 

Judicial Ibero-Americana e da AIAMP.

Em 2008, foram estabelecidas sete linhas de ação que se aproximam das atuais: Acesso 

à Justiça; Reforma dos sistemas penais; Impunidade, Segurança e Justiça; Sistemas 

prisionais; Novas tecnologias; Cooperação jurídica; e Violência de género. Nesse mesmo ano, 

foram realizadas reuniões de trabalho e workshops em quase todas as linhas de atuação 

da COMJIB: na Colômbia, em setembro, um encontro para troca de experiências na luta 

contra a impunidade; no Brasil, no mesmo mês, Workshop de Disseminação da IberRed 

na América do Sul; em San José, Costa Rica, em outubro, Encontro sobre a reforma dos 

sistemas prisionais; em Santiago do Chile, em novembro, Encontro sobre Acesso à Justiça; e 

em Buenos Aires, no mesmo mês, Encontro sobre crime organizado e cooperação jurídica 

transnacional.

2000-2009
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Em 2009, durante a reunião da Comissão Executiva realizada em Lisboa em maio, foi promovida uma das 

questões que serão fundamentais nos anos seguintes, sob a liderança portuguesa: Foi adotado um acordo-

modelo para a transferência de novas tecnologias entre Ministérios da Justiça e foram aprovadas na Declaração 

de Lisboa as bases do Acordo Ibero-Americano sobre o uso da videoconferência na cooperação jurídica entre 

sistemas de justiça. Com esse impulso, meses depois, foi realizada em San Salvador a Primeira Feira de Novas 

Tecnologias Aplicadas à Administração da Justiça. 

Nesse período, Marcelino Cabanas Rodríguez foi substituído no cargo de Secretário-Geral, primeiro pelo 

diplomata espanhol Félix Fernández-Shaw Toda, depois pelo académico David Giménez Glück e depois pelo 

ex-Diretor-Geral de Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça espanhol, José Antonio Bordalo 

Huidobro. A partir de 2006, o advogado e professor de Direito Processual, Victor Moreno Catena, assumiu o 

cargo de Secretário-Geral. No ano anterior à sua nomeação, a diplomata Cristina Latorre Sancho, que ocupou 

vários cargos de liderança no Ministério da Justiça espanhol, assumiu o cargo interinamente.

-Reconhecimento efetivo do direito à 
justiça para todos os cidadãos em 
condições de igualdade.
-Adota-se a Convenção do Registo 
Central de Condenações por Tráfico 
Ilícito de Estupefacientes e Substâncias 
Psicotrópicas e crimes conexos e a Lei 
Modelo de Proteção de Dados.
-Marcelino Cabanas é nomeado 
Secretário-Geral Honorário.

XII CONFERÊNCIA DE LA HABANA 

10/2000

07/2002

XIII CONFERÊNCIA DE LIMA

-É proposta a criação de vários 
fóruns com sede virtual sobre: 
modernização da administração 
da Justiça e registos públicos, 
crimes informáticos e acesso à 
justiça.
-É mandatado o desenvolvimento 
de uma Declaração de garantias 
mínimas de acesso à Justiça e 
assistência jurídica.
-Félix Fernández-Shaw (ESP) é 
eleito Secretário-Geral.

XIV CONFERÊNCIA DE FORTALEZA 

-Proposta para a criação da 
Rede Ibero-Americana de 
Cooperação Jurídica Civil e 
Criminal. É criado um grupo 
de trabalho conjunto com 
Procuradorias e Supremos 
Tribunais.
-David Giménez Glück (ESP) 
é eleito Secretário-Geral.

XV CONFERÊNCIA DE LAS PALMAS 

09/2006

05/2004

-Cristina la Torre atuou como Secretária-Geral ad 
interim e Victor Moreno Catena (ESP) foi eleito.
-Foram criados grupos de trabalho dedicados à 
reforma dos sistemas judiciais e ao crime organizado 
transnacional.
-É criado o website da IberRed.
-É proposta a elaboração de uma compilação de 
normas relativas a violência de género.
-É mandatada a assinatura de um acordo para a 
localização da sede da Secretaria Permanente em 
Espanha, a elaboração de novos regulamentos 
operacionais e financeiros e a assinatura de um 
memorando de entendimento com a SEGIB.

09/2008

XVI CONFERÊNCIA DE SAN JOSÉ 

-Aprovação do Regulamento Operacional.
-Foram assinados acordos de colaboração com a 
ILANUD e entre a IberRed e a EUROJUST.
-É mandatado que seja estudada a incorporação 
de Andorra à COMJIB.
-É promovida a elaboração de análises periódicas 
de indicadores harmonizados no setor da Justiça.
-É apresentada a proposta do Programa Ibero-
Americano de Acesso à Justiça (PIAJ) para 
apresentação na Cimeira de Chefes de Estado e 
de Governo de 2010.
-São estabelecidas sete linhas de ação: Acesso à 
Justiça; Reforma dos sistemas penais; 
Impunidade, segurança e Justiça; Sistemas 
prisionais; Novas tecnologias; Cooperação 
jurídica; e Violência de género.
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2010-2017

O ano de 2010 foi um ano-chave para a COMJIB. Durante a XVI Conferência do México, foi aprovado o texto 

do Acordo Ibero-Americano sobre o Uso de Videoconferência na Cooperação Jurídica entre Sistemas de 

Justiça e o respetivo Protocolo, lançado o Portal Ibero-Americano da Justiça Eletrónica (PIAJE), promovido 

por Portugal, e um Escritório da COMJIB em Buenos Aires. Nesse mesmo ano, foi também assinado o Acordo 

com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação espanhol, que continuará a financiar, a partir desse 

momento, os planos operacionais anuais aprovados pela COMJIB e pela AECID e que constituirá a fonte mais 

estável de financiamento externo da COMJIB desde então.

Em termos de Tratados, em 2013, foi aprovado e aberto à assinatura o Acordo Ibero-Americano sobre Equipas 

Conjuntas de Investigação e lançada a proposta para a Convenção sobre cooperação, provas, jurisdição e 

competências em matéria de cibercriminalidade. O Acordo sobre o uso da Videoconferência e o respetivo 

protocolo entraram em vigor em 2015. Nesse mesmo ano, entrou em vigor o Acordo sobre Extradição 

Simplificada entre Espanha, Portugal, Brasil e Argentina. A COMJIB assumiu a elaboração e adoção de quadros 

regionais de soft law e planos estratégicos setoriais, o que lhe permitiu alargar o seu âmbito de ação. Assim, 

em 2015 foram aprovados a Declaração da Justiça Juvenil Restaurativa, o Protocolo Regional de Atenção às 

Vítimas de Violência de Género e o Plano Ibero-Americano de Modernização e Novas Tecnologias. 

 

Este período é caracterizado pela intensa atividade técnica da COMJIB, em grande parte fomentada pela 

aliança com o programa EUROsociAL II, a partir de 2012. A COMJIB implementou 4 projetos regionais: sobre 

reintegração social, sobre violência de género, sobre métodos alternativos de resolução de conflitos e sobre 

a luta contra a corrupção. Esta área despertou grande interesse na organização, que aprovou, em 2013, na 

XVI Conferência, em Viña del Mar, as Recomendações sobre sanções penais para corrupção no comércio 

internacional e harmonização da legislação penal sobre corrupção envolvendo funcionários públicos e, em 

2015, os princípios e recomendações para a coordenação da luta contra a corrupção.

Dentro da linha de ação do acesso à Justiça, foi criada a Rede FLAMASC de resolução alternativa de conflitos 

e, em 2014, a COMJIB tornou-se membro honorário do Centro Ibero-Americano de Arbitragem.

Houve igualmente avanços significativos na luta contra o crime organizado com a implementação do projeto 

Harmonização da Legislação Criminal para o Crime Organizado na América Central e na República Dominicana, 

em colaboração com o SICA e com o apoio inicial da AECID e posteriormente da UE. Como consequência 

direta desse trabalho, na Conferência de Santo Domingo de 2015, foram aprovadas as Recomendações sobre 

a harmonização da legislação do tráfico de estupefacientes. Entre 2015 e 2016, a COMJIB também contribuiu 

para a elaboração de projetos de Códigos Penais nas Honduras e na Costa Rica, com o apoio da AECID.
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Da mesma forma, a linha de ação de reforma dos sistemas prisionais desenvolveu o Programa Modelo de 

Género na Prisão, o Guia de Desenvolvimento de Infraestruturas Penitenciárias, o Guia de Implementação do 

Sistema de Vigilância Eletrónica e, no âmbito do programa EUROsociAL II, um pacote de cinco produtos de 

reintegração de reclusos.

A IberRed conseguiu também uma consolidação do seu corpus técnico ao longo destes anos, com a aprovação 

dos seus Guias de Boas Práticas para pontos de contacto e ligação e uso de videoconferência e dos acordos 

com a Conferência da Haia, Interpol e Rede Judiciária Europeia em Matéria Penal.

Para o desenvolvimento destes instrumentos técnicos, a COMJIB recorreu ao programa PIFTE/Intercoonecta 

da rede de centros de formação da Cooperação Espanhola na América Latina, realizando numerosas reuniões 

e workshops nos centros de Cartagena de Indias, La Antigua, Santa Cruz de la Sierra e Montevideu. Entre eles, 

destacam-se o primeiro Comitê Intergovernamental do PIAJ, realizado em Montevideu em 2011, e no mesmo 

centro, em 2012, as reuniões para a elaboração do Acordo sobre equipas conjuntas de investigação e da 

Convenção sobre cibercriminalidade. Em Santa Cruz de la Sierra, em 2011, foi realizada a primeira reunião do 

grupo de trabalho da Reforma do Sistema Prisional. Em Cartagena das Índias, em 2012, foi realizada uma reunião 

do Grupo de Trabalho da Reforma Penitenciária e, em 2015, a reunião do Grupo de Trabalho sobre Criminalidade 

Organizada Transnacional e a Reunião do Grupo de Trabalho sobre a proteção dos bens culturais e prevenção 

do tráfico ilícito. Também em Cartagena, em 2015 e 2016, foram realizadas duas reuniões que levaram ao 

desenvolvimento do Plano de Ação Ibero-Americano para a Modernização da Justiça e Novas Tecnologias. Em 

2015, no centro de formação de La Antigua, foi realizada a Reunião da Linha de Reforma dos Sistemas Prisionais. 

Além dessas reuniões e workshops, os centros de formação acolheram algumas das reuniões regulamentares 

da COMJIB. Destaca-se a realização de duas reuniões de alto impacto realizadas em La Antigua e Buenos Aires 

em 2016, sobre o futuro da Justiça na região, que reuniram as principais autoridades do setor de Justiça na 

América Latina para refletir sobre o cumprimento das metas do ODS 16 da Agenda 2030 das Nações Unidas.

Após 7 anos em funções, em 2013, Víctor Moreno Catena deixou o cargo de Secretário-Geral. Marisa Ramos 

Rollón, então Coordenadora-Geral da COMJIB, assumiu interinamente o cargo, por alguns meses, em 2013, até 

que o costarriquenho Fernando Ferraro Castro foi eleito o primeiro Secretário-Geral não espanhol da COMJIB. 

Em 2015, na Assembleia Plenária de Santo Domingo, foi eleito o guatemalteco Arkel Benítez Mendizábal.

Em 2016, a COMJIB alcançou o estatuto de observador na Assembleia Geral das Nações Unidas, consolidando 

a sua presença no cenário internacional, com participação específica nas fases de consulta para a definição de 

indicadores para o acompanhamento das metas associadas ao ODS 16 –Justiça e Paz.
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-Abertura do escritório da COMJIB em Buenos Aires.
-É aprovado o texto do Acordo Ibero-Americano sobre o Uso 
da Videoconferência na Cooperação Jurídica entre Sistemas 
de Justiça e o respetivo Protocolo.
-Lançamento do Portal Ibero-Americano de Justiça Eletrónica
(PIAJE).
-São aprovadas e publicadas recomendações em bloco 
sobre: Combate ao crime organizado; Privação de liberdade; 
Direitos Humanos dos menores envolvidos em processos 
penais; Direitos Humanos das vítimas no processo; Decálogo 
da reforma processual penal; e Declaração sobre a reforma 
do processo civil.
-Desenvolvimento do Observatório da Justiça no site da 
COMJIB.
Aprovação dos produtos IberRed: Iber@; Guias de boas 
práticas para pontos de contato e ligação e uso da 
videoconferência; e acordos com a Conferência da Haia, com 
a EUROJUST e com a Rede Judiciária Europeia em Matéria 
Penal.

XVI CONFERÊNCIA DO MÉXICO 

10/2010

04/2013

XVI CONFERÊNCIA DE VIÑA DEL MAR

-Aprovação do Acordo Ibero-Americano sobre 
Equipas Conjuntas de Investigação.
-É apresentada a proposta para a Convenção sobre 
cooperação, provas, jurisdição e competência em 
matéria de cibercriminalidade.
-São aprovadas e publicadas recomendações sobre: 
Sanções penais para a corrupção no comércio 
internacional e harmonização da legislação penal 
relativa a corrupção entre funcionários públicos.
-São aprovados vários produtos em matéria de 
sistemas prisionais: Programa Modelo de Género na 
Prisão; Guia de Desenvolvimento de Infraestruturas 
Penitenciárias; e Guia de Implementação de Sistemas 
de Vigilância Eletrónica.
-É introduzida uma nova linha de ação na prevenção 
da violência.
-Marisa Ramos (ESP) é nomeada Secretária-Geral 
interina até à eleição do próximo SG.

XVII ASSEMBLEIA PLENÁRIA DE SANTO DOMINGO 

-Entrada en vigor del Convenio sobre Videoconferencia y 
puesta a la firma de los Convenios sobre Equipos Conjuntos de 
Investigación y Ciberdelincuencia.
-Aprobación del nuevo reglamento de funcionamiento de la 
COMJIB y de las recomendaciones referentes a la 
armonización de la legislación sobre tráfico de drogas y a la 
coordinación en la lucha contra la corrupción. 
-Fruto de la participación en el Programa EUROsociAl II, se 
aprueba el Protocolo Regional de Atención a las Víctimas de 
Violencia de Género y un paquete de 5 productos sobre 
reinserción de privados de libertad.
-Resulta aprobada la Declaración Iberoamericana de Justicia 
Juvenil Restaurativa.
-Se mandata el estudio sobre la eficacia jurídica de las 
comunicaciones entre autoridades centrales.
-Puerto Rico es invitado a ser observador de la Conferencia.
-Arkel Benítez (GT) es elegido Secretario General.

XVIII ASSEMBLEIA PLENÁRIA DE QUITO 

04/2017

05/2015

-Em 2016, a COMJIB alcança o estatuto de Observador 
das Nações Unidas.
-Entrada em vigor do Acordo de Extradição Simplificada 
entre Espanha, Portugal, Brasil e Argentina (2015) e do 
Protocolo Adicional ao Acordo da Videoconferência 
relativo ao Regime Linguístico.
-É apresentada a proposta do Tratado sobre a 
transmissão eletrónica de pedidos de cooperação 
internacional entre autoridades centrais.
-Em 2014, a COMJIB torna-se membro honorário do 
Centro Ibero-Americano de Arbitragem.
-É aprovado o Plano Ibero-Americano de Modernização e 
Novas Tecnologias e apoiada a realização da primeira 
assembleia da Rede FLAMASC de resolução alternativa de 
conflitos.
-Das propostas apresentadas pela SG, são aprovados sete 
acordos e a discussão das questões de sustentabilidade 
financeira é adiada para uma próxima assembleia 
extraordinária.
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2017-2020

Os últimos três anos da década de 2010 foram muito intensos para a Conferência. Em 2018, 

foram realizadas duas Assembleias Plenárias extraordinárias, a primeira motivada pela 

situação financeira da organização e a segunda como consequência da renúncia ao cargo 

do Secretário-Geral Arkel Benítez. Durante o ano de 2018, e até à realização da Assembleia 

Plenária de Medellín, em 2019, os vice-secretários-gerais desempenharam um papel muito 

importante na manutenção da atividade e institucionalidade da COMJIB.

Na Assembleia Plenária de La Antigua, 11 iniciativas financeiras foram apresentadas pela 

Secretaria-Geral. Nesta mesma Assembleia, foi promovida a discussão sobre os princípios 

da política criminal que foram abordados numa reunião ministerial na Colômbia em março 

de 2018, e foi aberto o prazo de emendas para a reforma do Tratado Constitutivo da COMJIB.

Em Buenos Aires, no final de 2018, a Conferência, em sessão extraordinária, deu as boas-

vindas a um novo membro – Andorra, cujas instituições já faziam parte da IberRed. Nesse 

fórum foram também ratificadas as cinco atuais linhas de ação da COMJIB: Acesso à Justiça 

e sinergias com o PIAJ; Modernização da Administração da Justiça; IberRed e combate ao 

Crime Organizado Internacional; Reforma dos Sistemas Prisionais; e Igualdade de Género. 

Com o objetivo de aumentar a transparência e o controlo sobre a gestão da Secretaria, os 

Ministros determinaram a elaboração de novos documentos normativos da COMJIB.

A XIX Assembleia Plenária de Medellín constituiu a abertura de um novo ciclo para a 

organização. Foram aprovados o novo regulamento operacional, o regulamento financeiro, 

o código de ética, o organigrama da COMJIB e os termos de referência para os especialistas 

nacionais nomeados.

Este novo ciclo é marcado pela ratificação, por oito países, do Tratado de Medellín relativo à 

Transmissão Eletrónica de Pedidos de Cooperação Jurídica Internacional entre Autoridades 

Centrais e pela eleição de um novo Secretário-Geral, o ex-ministro colombiano Enrique Gil 

Botero por um período de 4 anos.

O desafio colocado pela implementação do Tratado de Medellín foi o foco do trabalho realizado 

pela nova equipa da Secretaria, uma processo que culminou no desenvolvimento adicional 

da Iber@, a plataforma que viabiliza a atividade da IberRed e que está diretamente ligada à 

articulação do Tratado. Os esforços da COMJIB para a entrada em vigor deste Tratado têm 

sido apoiados principalmente pelo Conselho Geral do Notariado Espanhol, pela Cooperação 

Espanhola e pelo programa El PACcTO.
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Nesta Assembleia Plenária assinalaram-se as efemérides do 50.º aniversário da COMJIB e do 

15.º aniversário da IberRed, que em 2019 realizou a sua VIII Assembleia Plenária de Pontos de 

Contacto e Ligação.

A atividade das linhas de ação foi reativada em 2019, com a realização de várias reuniões, como 

a reunião de trabalho da linha de cooperação jurídica internacional, no Centro da Cooperação 

Espanhola da AECID em La Antigua, ou a reunião de trabalho da Linha Direta de Acesso à Justiça 

e do Comité de Igualdade de Género da COMJIB, realizada no Chile. Porém, com a interrupção dos 

encontros presenciais em 2020, devido à pandemia, a COMJIB teve de promover espaços virtuais 

de discussão e trabalho. Assim, em abril de 2020, teve lugar a Primeira Reunião Plenária Virtual 

da COMJIB, com a participação em grande número de representantes dos Ministérios da Justiça, 

e na qual foi realizado um repensar da planificação aprovada em 2019, para o biênio 2020-2021, 

que foi adaptada à nova realidade. Deste modo, as reuniões estatutárias previstas para aquele 

ano, como a reunião dos Coordenadores Nacionais ou da Comissão Delegada, foram realizadas 

virtualmente e o restante das atividades planeadas puderam ser realizadas telematicamente.

-Andorra passa a ser membro da Conferência.
-São ratificadas cinco linhas de ação da COMJIB: Acesso à 
Justiça e sinergias com o PIAJ; Modernização da Administração 
da Justiça; IberRed e combate ao Crime Organizado 
Internacional; Reforma dos Sistemas Prisionais; e Igualdade de 
Género.
É mandatado o desenvolvimento de novos documentos 
regulatórios para a COMJIB, no sentido de aumentar a 
transparência e o controlo da sua gestão.

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE BUENOS AIRES 

01/2018

12/2018

-Lançamento do Mestrado online, sobre 
Segurança Jurídica e Justiça Criminal, em 
colaboração com a Universidade de Salamanca.
-É promovida a discussão sobre os princípios da 
política criminal que serão abordados na reunião 
ministerial que será realizada na Colômbia em 
março de 2018.
-São apresentadas pela SG 11 iniciativas 
financeiras.
-Tem início o prazo para emendas à reforma do 
Tratado Constitutivo da COMJIB.

XIX ASSEMBLEIA PLENÁRIA DE MEDELLÍN

-O Tratado de Medellín sobre a Transmissão Eletrónica de pedidos de 
Cooperação Jurídica Internacional entre Autoridades Centrais é 
ratificado por oito países.
-É aprovada a comemoração do 50.º Aniversário da COMJIB e do 15.º 
aniversário da IberRed.
-É aprovado o desenvolvimento adicional da Iber@.
-É mandatada a elaboração do relatório de acompanhamento das 100 
Regras de Brasília, em colaboração com o ILANUD.
-É promovida a colaboração com o programa PACcTO e com o 
Conselho Geral do Notariado espanhol para a entrada em vigor do 
Tratado de Medellín.
-São aprovados os termos de referência para os especialistas 
nacionais destacados e o regulamento operacional, regulamentos 
financeiros, código de ética e organigrama da COMJIB.
-Enrique Gil Botero (COL) é eleito Secretário-Geral até 2023.

07/2019

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE LA ANTIGUA 
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sPERFIL DOS 
SECRETÁRIOS-GERAIS



23P E R F I L  D O S  S E C R E T Á R I O S - G E R A I S

MARCELINO 
CABANAS 
RODRÍGUEZ
(SG de 1970 a 2002)

Magistrado do Supremo Tribunal e jurista sénior do 

Corpo Técnico de Advogados do Ministério da Justiça 

espanhol, antes da criação da Conferência, ocupou 

vários cargos, como Secretário da Comissão Geral 

de Codificação, entre 1954 e 1973, ou Secretário-

Geral Técnico do Ministério da Justiça desde a sua 

criação, em 1964, até 1973. Foi também nomeado 

Presidente da Comissão Jurídica Internacional do 

Banco Internacional e de Comércio Exterior.

Como delegado por Espanha, participou em 

inúmeras assembleias gerais das Nações Unidas e 

em várias conferências de Ministros da Justiça na 

Europa, bem como em conferências diplomáticas 

sobre Direito Marítimo. Além disso, foi membro da 

Real Academia de Jurisprudência e Legislação, autor 

da publicação Montero Rios, jurista e reformador, e 

foi condecorado com a Grã-Cruz do Mérito Civil e a 

Grã-Cruz da Ordem de São Raimundo de Peñafort.

Marcelino Cabanas sempre defendeu o 

multilateralismo e a primazia do direito internacional 

para estabelecer regras justas e eficazes e, assim, 

regular as relações internacionais. 

Sendo Magistrado do Supremo Tribunal de Justiça, foi 

eleito Secretário-Geral da Conferência dos Ministros 

da Justiça dos Países Hispano-Luso-Americanos 

e das Filipinas, que, em 1996, na IX Conferência de 

Madrid, mudou para o seu nome atual COMJIB. Foi 

também nomeado Secretário-Geral Honorário na 

Assembleia de Havana em 2000 e dois anos depois, 

em Lima, Secretário-Geral Honorário Perpétuo.

O primeiro Secretário-Geral da Conferência – constituída 
sob o nome de Conferência dos Ministros da Justiça dos 
Países Hispano-Luso-Americanos e das Filipinas – foi o 
advogado e jurista espanhol Marcelino Cabanas, que, 
infelizmente, faleceu em 2011. 
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FÉLIX 
FERNÁNDEZ-
SHAW TODA
(SG de 2002 a 2004)

o CESEDEN, a Universidade Autónoma de Barcelona, 

a Universidade Carlos III, a Universidade Pontifícia 

Comillas ou o Centro de Estudos Internacionais de 

Barcelona. Também trabalhou como conferencista 

e orador em seminários e workshops sobre o Espaço 

de Liberdade, Segurança e Justiça, Política Migratória 

ou Política Externa e Relações Internacionais e 

Cooperação para o Desenvolvimento.

Como conselheiro diplomático do Ministério da 

Justiça, foi eleito Secretário-Geral da Conferência 

dos Ministros da Justiça dos Países Ibero-

americanos (COMJIB), onde se focou na reforma e 

modernização da Justiça com novas tecnologias 

de trabalho e estruturas, dando também assessoria 

aos países da ALC no âmbito da reforma da Justiça/

Estado de Direito.

Licenciado em Direito e diplomata espanhol, trabalha 

atualmente como diretor da INTPA.D (Sustainable 

Development Policy and Coordination - Política e 

Coordenação de Desenvolvimento Sustentável) na UE, 

após ter trabalhado como consultor especialista do 

gabinete de Federica Mogherini, alta representante da 

União Europeia para os Negócios Estrangeiros e Política 

de Segurança.

Dedicado à tomada de decisões comuns na política 

externa europeia e à cooperação em assuntos 

humanitários, ao longo da sua carreira, ocupou vários 

cargos em organizações internacionais, incluindo o de 

assessor do Diretor-Geral da ONU para a Segurança e 

Desarmamento, representante na Direção-Geral de 

Política Legislativa e Assistência Judicial Internacional, 

Diretor Adjunto para a Justiça e Assuntos Internos na 

União Europeia e Chefe da Divisão de Coordenação da 

Cooperação para o Desenvolvimento (DCCD) do Serviço 

Europeu para a Ação Externa.

Também realizou outros tipos de atividades como 

docente e professor convidado em várias universidades 

e  fundações,  como  a  Escola  Diplomática  de  Madrid,

Félix Fernández-Shaw foi nomeado Secretário-Geral da 
COMJIB na XIII Conferência de Lima, em 2002. 
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DAVID
GIMÉNEZ GLÜCK
(SG em 2004)

Doutorado em Direito e professor universitário 

em Espanha, trabalha atualmente como assessor 

político do Grupo Parlamentar Socialista nos 

Tribunais Gerais em matéria constitucional, 

qualidade democrática e memória histórica.

Ao longo da sua vida profissional, no seio da 

organização do PSOE, foi coordenador de: 

Liberdades Públicas e Desenvolvimento Autónomo; 

Ideias e Programas do partido; Secretaria de 

Reformas Democráticas, Estudos e Programas; 

Gabinete Jurídico do Grupo Parlamentar Socialista 

no Senado; e Planeamento Político da CEF do 

PSOE. Ocupou ainda o cargo de gerente técnico de 

coordenação política.

Como investigador, participou em vários grupos de 

investigação em diferentes universidades, incluindo 

Yale, Harvard, Londres, Sorbonne e Pisa. Publicou 

três  monografias  e  vários  artigos  sobre  o  princípio

da igualdade, a igualdade do tratamento e uma das 

suas manifestações: a ação positiva. Dedicou também 

os seus estudos ao Direito Parlamentar e ao Poder 

Judiciário, bem como ao sistema de primárias nos 

partidos políticos.

Quando era Diretor do Gabinete do Ministério da 

Justiça espanhol, foi eleito Secretário-Geral da COMJIB 

na Conferência de Fortaleza, onde foi criado um grupo 

de trabalho conjunto com Procuradores e Supremos 

Tribunais e se propôs a criação da Rede Ibero-Americana 

de Cooperação Jurídica Civil e Penal.

David Giménez Glück foi eleito Secretário-Geral da COMJIB 
na XIV Conferência de Fortaleza, em 2004. 
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JOSÉ ANTONIO 
BORDALLO 
HUIDOBRO
(SG de 2004 a 2005)

Licenciado em Direito e em Ciências Empresariais, o 

diplomata espanhol José Antonio Bordallo Huidobro 

iniciou a sua carreira como Secretário da Embaixada de 

Espanha em Bagdade e foi posteriormente destacado 

para as missões diplomáticas espanholas no Iraque, 

Guatemala, Aliança Atlântica, Chile e Jugoslávia. Foi 

Embaixador de Espanha na República do Zaire, na 

República Democrática do Congo, na República do 

Paraguai, na Líbia e, finalmente, em Omã.

Ocupou ainda outros cargos, como secretário na 

Representação Permanente Espanhola no Conselho 

do Atlântico Norte em Bruxelas ou assessor técnico na 

Direção-Geral de Política Externa para a Ibero-América.

No âmbito da sua atividade profissional, foi também 

diretor do Conselho de Administração do Património 

Nacional (CAPN) e diretor da Academia Espanhola em 

Roma, e  publicou  Fronteiras  Mentais,  Fronteiras  Reais

na revista Cuadernos de Derecho Judicial publicada 

pelo Conselho Geral da Magistratura.

Como Diretor-Geral de Cooperação Jurídica 

Internacional do Ministério da Justiça, foi eleito 

Secretário-Geral da COMJIB em 2004 e, durante o 

seu mandato, destaca-se a criação da Rede Ibero-

Americana de Cooperação Jurídica Internacional 

(IberRed), uma ferramenta de cooperação em 

matéria civil e penal colocada à disposição dos 

operadores jurídicos dos 22 países ibero-americanos 

(incluindo Espanha, Portugal e Andorra) e do 

Supremo Tribunal de Porto Rico, e que beneficia 

mais de 500 milhões de cidadãos.

José Antonio Bordallo Huidobro foi eleito Secretário-Geral da 
COMJIB em 2004, em substituição de David Giménez Glück.
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CRISTINA 
LATORRE 
SANCHO
(SG de 2005 a 2006)

Atualmente é Embaixadora de Espanha no Reino 

da Suécia e, além de ser membro da Subsecretaria 

dos Negócios Estrangeiros, ocupou anteriormente 

diversos cargos relacionados com o setor da 

Justiça, incluindo os cargos de Subsecretária da 

Justiça; Secretária-Geral da Presidência do Governo 

e Secretária-Geral Adjunta e Diretora-Geral da 

Cooperação Jurídica Internacional do Ministério 

da Justiça. Foi também Chefe de Gabinete dos 

Subsecretários da Educação, Ciência e Desporto 

e dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, bem 

como Conselheira do Gabinete de Informação 

Diplomática. 

Foi Conselheira para os Assuntos Políticos e 

Jurídicos da Embaixada Espanhola em Lisboa e 

ocupou cargos de Subdiretora nas Embaixadas de 

Espanha em Belgrado, OCDE, Guatemala, Tanzânia, 

Ruanda e Burundi. 

Também foi membro dos Conselhos de 

Administração de empresas públicas como a 

AENA, CORREOS, IZAR, NAVANTIA e PATRIMONIO 

NACIONAL, membro do Conselho de Segurança 

Nacional e Chanceler Secretária das Ordens de 

Carlos III e de San Raimundo de Peñafort. Também 

copresidiu às Comissões para a luta contra o 

terrorismo, o narcotráfico e o crime organizado com 

a França, Itália, Argélia, Marrocos e México e recebeu 

condecorações das Ordens do Mérito Civil, Isabel la 

Católica, Alfonso X el Sabio e Carlos III.

Cristina Latorre liderou a Secretaria-Geral da 
COMJIB em 2005 interinamente, até a nomeação 
de Víctor Moreno, na XV Conferência de Las Palmas, 
em 2006.
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VÍCTOR MORENO 
CATENA
(SG de 2006 a 2013)

seminários internacionais e ministrou cursos para 

magistrados e juízes, membros do Ministério Público 

e Oficiais de Justiça sobre assuntos específicos 

das suas especialidades e sobre experiências em 

Espanha e em outros países. Além disso, publicou 

várias monografias individuais, mais de vinte livros 

coletivos sobre diversas questões processuais e 

mais de sessenta artigos. 

À frente da Secretaria-Geral da COMJIB, assumiu 

o mandato da XV Conferência de Las Palmas para 

dotar a Secretaria de novos regulamentos financeiros 

e operacionais e para adotar o modelo de secretaria 

geral autónoma que ainda está em vigor. Além disso, 

durante a sua atuação, foram assinados acordos de 

colaboração com organismos internacionais como o 

ILANUD ou a EUROJUST e apresentada a proposta 

do Programa Ibero-Americano de Acesso à Justiça 

(PIAJ).

Advogado e professor catedrático de Direito 

Processual em Espanha, antes de chegar à Secretaria-

Geral da COMJIB, Víctor Moreno foi Subsecretário do 

Interior e consultor internacional do Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento no projeto 

de Justiça Constitucional na América Latina e nas 

Caraíbas; também nas Honduras e em El Salvador, 

trabalhou na promoção e redação das reformas do 

processo civil. 

Entre outros cargos, também foi membro do 

Comité Científico da Missão de Investigação Droit et 

Justice do Ministério da Justiça francês (1998-2003), 

membro do Instituto Ibero-Americano de Direito 

Processual, do Instituto Pan-Americano de Direito 

Processual e da Fundação Espanhola de Direito 

Processual.

Na sua atividade como docente, é professor 

convidado nas Universidades de Nanterre (Paris X) 

e Pantheon-Assas (Paris II) e noutras universidades 

europeias    e    latino-americanas;   dirigiu   diversos

Víctor Moreno foi nomeado Secretário-Geral 
da COMJIB em 2006, na XV Conferência de Las 
Conferência de Palmas
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MARÍA LUISA 
RAMOS ROLLÓN 
(SG em 2013)

María Luisa Ramos é atualmente professora titular de 

Ciências Políticas e Administração na Universidade 

Complutense de Madrid e assessora do Vice-Reitor 

para as Relações Internacionais e Cooperação em 

assuntos de Cooperação para o Desenvolvimento.

Como pesquisadora, tem-se concentrado nas áreas 

de políticas e instituições públicas na América 

Latina e nas questões de governação democrática 

e políticas de desenvolvimento, especificamente 

vinculadas à articulação entre políticas públicas e 

à Agenda 2030. Desenvolveu investigação nesse 

sentido, maioritariamente, como investigadora 

principal, e publicou vários artigos sobre as mesmas.

Neste âmbito, também assumiu cargos de gestão, 

como Vice-Reitora de Planeamento Académico e 

do Corpo Docente e é Diretora do Curso da Escola 

Complutense de Verão de Políticas Públicas e da 

Agenda 2030, e organiza diversos eventos em torno 

da articulação entre as Políticas Públicas e a Agenda 

2030.

A sua atuação em instituições públicas ligadas ao 

desenvolvimento concentrou-se especialmente 

entre 2005 e 2018, quando trabalhou na Agência 

Espanhola de Cooperação Internacional 

(AECID), na Coordenação da COMJIB durante 5 

anos e, posteriormente, no Programa Europeu 

EUROsociAL+, gerido pela FIIAPP.

María Luisa Ramos foi nomeada Secretária-Geral ad 
interim na XVI Conferência, realizada em Viña del Mar em 
2013, quando era Coordenadora-Geral da COMJIB, cargo 
que ocupou de 2010 a 2015.
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FERNANDO 
FERRARO 
CASTRO
(SG de 2013 a 2015)

Durante o seu mandato, a COMJIB reforçou o seu 

papel como interveniente implementador de 

projetos de cooperação internacional, principalmente 

financiados pela UE, como o EUROsociAL ou o 

projeto de harmonização legislativa dos países do 

SICA. Isto possibilitou o crescimento da Secretaria-

Geral Permanente e permitiu projetar a atuação do 

órgão no contexto prisional e no acesso à Justiça.

Também ocupou diferentes cargos, como Presidente 

da Comissão de Ligação Interinstitucional para a 

Proteção da Propriedade Intelectual ou representante 

do Ministério da Justiça e da Paz no Conselho Superior 

do Trabalho e no Conselho Diretor do Instituto 

Costarriquenho das Drogas. Também foi membro da 

Comissão Nacional para a melhoria da Administração 

da Justiça (CONAMAJ).

Anteriormente, também foi assessor parlamentar da 

Assembleia Legislativa da Costa Rica e participou no 

programa de Administração da Justiça do Instituto 

Interamericano dos Direitos Humanos. Tem também 

intercalado o seu trabalho com a docência, com 

a sua participação em conferências e seminários  

internacionais e com a publicação de diversos textos e 

artigos.

Fernando Ferraro ocupou a liderança da 
Secretaria-Geral da COMJIB em 2013, depois de ter 
sido Ministro da Justiça e da Paz e, anteriormente, 
Vice-Ministro da Justiça e da Paz em diferentes 
períodos, no seu país natal, a Costa Rica.
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ARKEL BENÍTEZ 
MENDIZÁBAL
(SG de 2015 a 2018)

Advogado e notário guatemalteco que, antes 

de ser eleito Secretário-Geral da COMJIB na XVII 

Assembleia Plenária de Santo Domingo, em 2015, 

ocupou diversos cargos no setor da Justiça: foi 

assessor jurídico específico do Procurador-Geral 

da Nação, depois Vice-Ministro para o Apoio ao 

Setor da Justiça e Vice-Ministro para a Prevenção 

da Violência e da Criminalidade do Ministério do 

Interior da Guatemala. 

Além disso, trabalhou no ensino universitário, como 

professor catedrático em várias universidades. 

Esta atividade tem também sido combinada 

com a investigação jurídica e a colaboração em 

prémios e congressos nacionais e internacionais. 

Foi condecorado com a Grã-Cruz da Ordem Ibero-

Americana da Justiça pela Fundação Carlos III de 

Espanha e com a Medalha do Colégio dos Notários 

das  Ilhas  Canárias,  no  grau  de  Comenda.  Também  

participou como membro de diferentes delegações 

oficiais em cimeiras internacionais, principalmente 

focadas na prevenção e cooperação contra o crime. 

Enquanto liderava a Secretaria-Geral, a COMJIB 

alcançou o estatuto de Observador das Nações 

Unidas, foi promovida a proposta do Tratado para a 

transmissão eletrónica de pedidos de cooperação 

internacional entre autoridades centrais e aprovado 

o Plano Ibero-Americano de Modernização e Novas 

Tecnologias.

Arkel Benítez foi nomeado como Secretário-Geral da 
COMJIB em 2015 na XVII Assembleia Plenária em Santo 
Domingo.



32    

ENRIQUE
GIL BOTERO
(SG desde 2019 hasta la actualidad)

Este respeitado jurista de origem colombiana desempenhou o cargo de Ministro da Justiça 

e do Direito, além de ter sido membro da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos e 

Magistrado e Presidente do Conselho de Estado da Colômbia. Desenvolve também trabalho 

como docente universitário a nível nacional e internacional e é autor de inúmeras obras e 

textos jurídicos. 

Pelo seu trabalho como magistrado, recebeu reconhecimentos como o prêmio José Ignacio 

de Márquez, grau ouro, por mérito judicial e tem um mestrado Honoris Causa em Ciências 

Políticas pela Paz e pela Integração dos Povos, da Universidade Italiana de Salerno. É ainda 

membro honorário do Centro Ibero-Americano de Arbitragem (CIAR). 

À frente da Secretaria-Geral da COMJIB, o seu trabalho centra-se nas linhas de políticas 

públicas da Justiça, entre as quais se destaca a cooperação jurídica internacional com 

a implementação do Tratado de Transmissão Eletrónica de Pedidos de Cooperação 

Jurídica Internacional entre Autoridades Centrais, conhecido como Tratado de Medellín, 

assinado em 2019 e prestes a entrar em vigor. Neste sentido, o Secretário-Geral da COMJIB 

implementou profundas melhorias na plataforma IberRed, denominada Iber@, e reforçou 

o funcionamento da IberRed graças ao estreitamento de relações com a AIAMP e com a 

Cimeira Judicial Ibero-Americana. Nos seus dois anos de mandato, a atividade das cinco 

linhas de trabalho da COMJIB foi revitalizada e, em colaboração com as Secretarias Gerais 

Adjuntas, a Secretaria-Geral Permanente foi dotada de novos instrumentos normativos que 

conferem ao órgão maior capacidade de gestão e transparência.

O atual Secretário-Geral da COMJIB, Enrique Gil Botero, 
foi nomeado por decisão unânime, na XXI Assembleia 
Plenária, realizada em Medellín em 2019.



tTRATADOS E ACORDOS IBERO-
AMERICANOS: AMARCA DA 
IDENTIDADE DA COMJIB



Dentre todas as competências reconhecidas à COMJIB, no seu Tratado Constitutivo de 1992, a promoção de 

instrumentos internacionais é, sem dúvida, a mais poderosa. O processo de elaboração de convenções e tratados 

de âmbito regional, em princípio, combina a dupla condição do órgão: como fórum de coordenação política, 

onde os Ministros Ibero-americanos debatem e articulam soluções para os problemas jurídicos e sociais mais 

prementes da Ibero-América, e como espaço técnico, onde o braço executivo dos Estados reúne a técnica 

jurídica de todos os intervenientes da justiça para dar forma e legalidade a estes instrumentos. Poderia dizer-se 

que, por meio desta incumbência, a COMJIB lançou as bases e continua a fortalecer o quadro do chamado 

“espaço jurídico ibero-americano”.

A COMJIB possui um valioso conjunto de conhecimentos nesta área, cristalizado na adoção de 14 Tratados, 

Convenções e Acordos Internacionais desde a sua criação. Os sete primeiros, promovidos entre 1970 e 1981, 

acabaram por perder relevância ou foram substituídos por outros e versavam sobre: informação legal; execução 

de sentenças de ordem civil e penal; auxílio judicial; simplificação dos requisitos de legalização; emissão de atas 

do registo civil; e criação de um Registo Central de Condenações por tráfico ilícito de estupefacientes.

34    
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Desde 1984, a COMJIB promoveu a adoção de sete Tratados e Convenções 

Internacionais e um Protocolo Adicional. Seis desses tratados ainda se 

encontram em vigor em 2021, considerando o Tratado de Medellín. Toda 

a informação atualizada sobre a situação das Convenções e Tratados da 

COMJIB está disponível aqui:

O Tratado Constitutivo, ou Tratado de Madrid, dotou a Conferência 

de subjetividade jurídica internacional, desde a sua entrada em 

vigor, a 1 de setembro de 1998, e regulamenta a sua composição, 

órgãos e competências. Até 2022, foi ratificado por 19 países ibero-

americanos, sendo as últimas adições Andorra e Paraguai, em 2018. 

Foi desenvolvido com base em três regulamentos operacionais e um 

regulamento financeiro.

O Tratado de Medellín agiliza o processamento de pedidos 

de cooperação jurídica internacional através do uso da 

plataforma segura de transmissão telemática Iber@. 

Esta maior celeridade afeta procedimentos que exigem 

especial urgência na instrução e processo, como os de 

terrorismo, crime organizado transnacional, tráfico de 

seres humanos, tráfico de drogas e armas, lavagem de 

dinheiro, corrupção ou cibercriminalidade, entre outros. O 

Tratado foi assinado por dez países da COMJIB e ratificado 

por outros três, por isso, assim que o seu regulamento 

financeiro for aprovado pelos países que o ratifiquem, 

entrará em vigor. É o instrumento com maior projeção da 

COMJIB e tem permitido reposicionar a IberRed e a Iber@ 

no espaço jurídico ibero-americano. Também contempla a 

possibilidade da inclusão de outros países, além dos ibero-

americanos.

Desde 1984 

Tratado Constitutivo
da COMJIB 

Tratado sobre a Transmissão Eletrónica 
de Pedidos de Cooperação Jurídica 
Internacional entre Autoridades 
Centrais
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Este instrumento favorece o uso da videoconferência 

entre as autoridades competentes dos estados ibero-

americanos signatários como meio de fortalecer e 

agilizar a cooperação mútua em matéria civil, comercial 

e penal. Entrou em vigor a 17 de julho de 2014 e já foi 

ratificado por sete países.

Por seu lado, o Protocolo Adicional relativo aos custos, 

ao regime linguístico e ao encaminhamento de pedidos 

está em vigor desde 24 de agosto de 2016, com o acordo 

dos sete países que ratificaram a referida Convenção.

Esses instrumentos revalidaram a sua atualidade e 

utilidade nos últimos dois anos, diante da incidência da 

pandemia da COVID-19 e da necessidade de recorrer 

aos meios telemáticos para assegurar a atividade 

jurisdicional e investigativa na esfera transnacional.

Este Acordo é um instrumento essencial para reforçar e modernizar a 

luta contra o crime organizado transnacional. Estabelece as orientações 

para a constituição e funcionamento das equipas conjuntas de 

investigação entre os Estados membros da COMJIB, quando o crime 

tiver sido planeado, executado ou tenha consequências em diferentes 

jurisdições e quando sua abordagem exigir uma ação coordenada 

entre os Estados. 

É uma ferramenta fundamental para possibilitar uma investigação 

conjunta pelas autoridades competentes, sejam estas juízes 

ou procuradores públicos e para que o produto resultante seja 

juridicamente válido no âmbito do processo penal vigente. A 

Convenção não se encontra em vigor, embora tenha sido assinada por 

oito países em 2013.

Acordo de Cooperação sobre Equipas 
Conjuntas de Investigação

Acordo Ibero-Americano sobre o Uso 
da Videoconferência na Cooperação 
Jurídica entre Sistemas de Justiça e 
Respetivo Protocolo Adicional. 
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Favorece a investigação, segurança e obtenção de provas entre 

as autoridades competentes dos Estados ibero-americanos 

signatários como forma de fortalecer e agilizar a cooperação 

mútua em matéria de cibercriminalidade. A Convenção foi aberta 

para assinatura a 28 de maio de 2014 e conta já com a assinatura 

de sete países da COMJIB, embora ainda não esteja em vigor. 

Este instrumento foi concebido para reforçar as abordagens da 

Convenção de Budapeste sobre Cibercrime, de 2001, do Conselho 

da Europa, nos aspetos relacionados com as provas neste tipo de 

crime.

Ao longo de mais de uma década, o combate ao narcotráfico 

foi uma das principais preocupações dos Ministérios da Justiça 

e Segurança que integram a COMJIB. Essa prioridade regional 

cristalizou-se em 1984 com este instrumento, que veio agilizar 

as trocas de informação sobre condenações por tráfico de 

estupefacientes entre os países signatários da Convenção. Está 

em vigor desde 19 de julho de 1989 e seis países da COMJIB são 

membros desta Convenção.

A simplificação dos procedimentos relacionados com a extradição 

é uma antiga aspiração da COMJIB, impulsionada pelo modelo 

de detenção e entrega atualmente em vigor entre os países da 

UE. O Acordo está em vigor entre Espanha, Portugal e Argentina 

desde 2017 e aguarda ratificação pelo Brasil, que o assinou em 

2010. Os países membros da COMJIB poderão aderir se tiverem o 

consentimento dos Estados que, no momento da adesão, fizerem 

parte do Acordo.

Convenção Ibero-americana de 
Cooperação sobre Investigação, 
Segurança e Obtenção de Prova em 
Matéria de Cibercriminalidade

Acordo sobre Simplificação da 
Extradição 

Convenção para a comunicação 
de antecedentes criminais e de 
informação sobre condenações 
judiciais por tráfico de estupefacientes 
e substâncias psicotrópicas.



cA COMJIB, UMA PEQUENA 
GRANDE HISTÓRIA
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Quis o destino que este aniversário ocorresse no meio do turbilhão causado pela pandemia 

que atingiu todo o planeta e, embora isso tenha impedido a organização de realizar as tão 

esperadas comemorações, também nos permite extrair algumas ideias muito pertinentes, 

olhando para trás e avaliando estas cinco décadas de cooperação transatlântica que agora 

comemoramos. 

Os últimos dois anos da história da humanidade mostraram-nos, de maneira cruel, a 

importância da cooperação internacional, da solidariedade entre os países e da liderança 

em momentos de crise; mas também nos alertam, de forma muito clara, para os perigos 

que ameaçam as nossas democracias e as sociedades que as compõem. Sobretudo, deram-

nos a oportunidade de recalibrar as nossas prioridades e olhar para o futuro que agora se 

prepara, e para o mundo que vamos deixar aos jovens de hoje; nós, que éramos o futuro há 

50 anos.

O passado ano de 2020, um ano que sem dúvida marcará a vida de milhões de pessoas em 

todo o mundo e, muito provavelmente, o destino das nossas democracias e a forma como 

lidamos com as relações entre as várias sociedades, foi o ano do 50.º aniversário da semente 

que deu origem à COMJIB, que foi a Conferência dos Ministros da Justiça dos Países Hispano-

Luso-Americanos e das Filipinas.

A COMJIB,
UMA PEQUENA
GRANDE HISTÓRIA
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baseia-se na minha própria experiência como 

funcionária recentemente admitida no Ministério 

da Justiça há 20 anos, quando tive a sorte de ser 

designada para acompanhar a então Conferência 

dos Ministros da Justiça dos Países Ibero-

Americanos. 

Aproveito a oportunidade para relembrar alguns 

eventos e os seus protagonistas que, a meu ver, 

impulsionaram a transição da Conferência para 

uma organização internacional mais madura, 

operacional, com a vocação de contribuir para a 

melhoria dos sistemas judiciais dos países da região 

e de ampliar o seu raio de colaboração a outros 

espaços de cooperação regional; preparada para 

enfrentar o novo milénio e os desafios da Justiça com 

novas ferramentas. Naturalmente, essa transição é 

construída sobre o legado de 30 anos de cooperação 

política e jurídica entre os Ministérios da Justiça, que 

cuidaram deste espaço com carinho e tenacidade, e 

graças à dedicação de seu Secretário-Geral ao longo 

de todo esse tempo, Marcelino Cabanas.

Neste contexto, com a experiência dos anos passados 

e a perspetiva dos que virão, a comemoração do 

cinquentenário da COMJIB não poderia ser mais 

oportuna e necessária. E, em primeiro lugar, quero 

destacar a tenacidade do seu Secretário-Geral, 

Enrique Gil Botero, e a sua determinação em 

levá-la a cabo, contra ventos e marés. Obrigado, 

querido Enrique, por recusares privar-nos deste 

espaço de reflexão, memória, reconhecimento 

e agradecimento a quem é e a quem foi, de 

legado a quem será, de satisfação partilhada… 

Uma celebração que, de certa forma, nos permite 

“renovar os votos” deste vínculo comum e enfrentar 

os próximos 50 anos com energias renovadas e com 

novos projetos.

A história da COMJIB está fortemente ancorada na 

pertença à própria comunidade ibero-americana 

e dela se nutre, não apenas no sentido político 

ou mesmo jurídico, mas também num sentido 

eminentemente afetivo. Não vou nestas linhas 

desvendar os marcos da crónica oficial, que, sem 

dúvida, serão abordados pelos seus protagonistas 

de forma mais fiável. A minha modesta contribuição 



Coincidindo com o início deste século, a Conferência 

dos Ministros da Justiça dos Países Ibero-Americanos 

vê-se obrigada a tomar uma série de decisões, que 

eu qualificaria como existenciais, e que definirão 

estruturalmente o seu curso, projetando-a mais além do 

seu papel como mero espaço de encontro político dos 

representantes dos Ministérios da Justiça e instituições 

análogas do espaço ibero-americano. Sem dúvida, este 

modelo deu frutos significativos, na forma da adoção 

de tratados internacionais (cabe recordar aqui que a 

COMJIB é a única organização ibero-americana com 

a capacidade de promover a adoção de tratados e 

tem feito bom uso da mesma) e, sobretudo, permitiu 

consolidar as relações políticas e a confiança de ambos 

os lados do Atlântico em matéria de justiça.

No entanto, o século XXI traria novas exigências à 

diplomacia clássica, principalmente no que toca a 

organizações especializadas, como é o caso da COMJIB. 

Além disso, novos fóruns de relacionamento mais 

informais lutavam para consolidar o seu espaço e dar 

respostas aos problemas reais da Justiça na região, 

bem como aos muitos obstáculos existentes para 

uma cooperação jurídica eficaz entre os países que a 

compõem. Esse impulso, sem dúvida, refletia uma 

tendência global noutras organizações regionais e 

universais, mas logo ficou claro que o espaço ibero-

americano não poderia ficar alheio a tudo isso e deveria 

promover a reflexão sobre questões como o combate 

ao crime organizado com armas do Século XXI, justiça 

transfronteiriça num contexto de mobilidade de 

pessoas e empresas, segurança jurídica, acesso à justiça 

e modernização urgente dos sistemas judiciais. Por sua 

vez, espaços como a Cimeira Judicial Ibero-Americana 

e a Associação Ibero-Americana de Ministérios Públicos 

(AIAMP), que, em parte, congregavam a voz dos 

operadores judiciais da região, aderiram plenamente a 

esse processo, incentivando a melhoria da cooperação 

com base em instrumentos informais, seguindo o 

exemplo de outros espaços de cooperação baseados 

em estruturas de rede. 
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Foi então que o Secretário-Geral da Conferência, na altura Félix Fernández-Shaw, Diretor-

Geral para a Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça espanhol, 

viu o enorme potencial que este espaço consolidado de relações políticas tinha para 

impulsionar uma cooperação técnica e operacional, centrada nos intervenientes diretos 

dos procedimentos e orientada para a ação e para a obtenção de resultados. Surgem 

assim, em primeiro lugar, as reuniões das autoridades centrais ibero-americanas em 

torno do tema do rapto de menores e da transferência de condenados, que congregaram 

pela primeira vez os responsáveis diretos pelos procedimentos derivados desses acordos, 

com o objetivo de trocar informações, promover a comunicação e definir boas práticas 

que agilizassem as respostas e promovessem a remoção de obstáculos. Em segundo 

lugar, embarcou na Conferência de Ministros da Justiça, naquele que foi sem dúvida o 

maior projeto estratégico da região em termos de cooperação jurídica internacional, 

em colaboração com a Cimeira Judicial e a AIAMP: a criação da IberRed, a Rede Ibero-

Americana de Cooperação Jurídica Internacional. Com este projeto, a Conferência dos 

Ministros da Justiça posicionou-se como o principal interveniente nos processos globais 

de mudança da Justiça transnacional, de uma perspetiva de liderança; e inequivocamente 

abraçou uma nova forma de diplomacia: mais transitória, mas ao mesmo tempo mais 

especializada, aberta a novos intervenientes, orientada para resultados tangíveis e com 

vocação de serviço.

Ana Gallego Torres, Directora de 
Justicia y Consumidores de la 
Comisión Europea
@ana_ogellag
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50Feliz 50º 
aniversário
a todos!  

Pouco depois, tem lugar o segundo e mais importante evento crucial para a história da COMJIB: a criação de 

uma verdadeira Secretaria-Geral, formal e organizacionalmente separada do Ministério da Justiça espanhol, 

com estrutura própria e autonomia de ação e com capacidade de intervir em espaços de cooperação 

internacional para implementar as prioridades em matéria de políticas de justiça definidas pelos Ministros. Essa 

transformação, organizacional, mas sobretudo conceitual, teve como protagonista a então Secretária-Geral 

interina e Diretora-Geral para a Cooperação Jurídica Internacional, Cristina Latorre, sob a liderança política do 

Ministro da Justiça espanhol, à época Juan Fernando López Aguilar, que desdobraram um esforço diplomático, 

orçamental e organizacional muito importante para alcançar a adoção da ideia por todos os países membros e 

conseguir um projeto verdadeiramente partilhado, para negociar e celebrar o Acordo de Sede com o Reino de 

Espanha, criar a Secretaria-Geral e dotá-la dos meios para iniciar o seu percurso como órgão da Conferência, 

sob a liderança de Víctor Moreno Catena, o primeiro Secretário-Geral nesta nova etapa.

O resto é história recente e, como disse no início, cabe aos seus protagonistas desvendar as suas chaves e 

projetar-se para o seu próprio futuro. Anos mais tarde, quis o destino que eu voltasse à COMJIB como Diretora-

Geral para a Cooperação Jurídica Internacional, e tive assim a oportunidade de contribuir para a escrita de 

algumas das páginas da sua história recente. Fico imensamente grata por essa oportunidade. Mas se há ocasião 

em que a melancolia é permitida, é justamente nos aniversários, e eu não quis perder esta oportunidade de 

lembrar que a História, com letra maiúscula, e ainda mais a história das organizações, se escreve com as palavras 

dos seus protagonistas e com o rasto das decisões que tomam. 

Sem dúvida, a COMJIB terá sempre um lugar reservado nos meus afetos institucionais. Desejo que os próximos 

50 anos sejam repletos de sucessos que contribuam para melhorar os sistemas de justiça da região e o acesso 

dos cidadãos a uma justiça independente, eficaz e ágil; que a COMJIB ajude a liderar necessários e urgentes 

processos de modernização da Justiça e que contribua para consolidar uma cooperação jurídica internacional 

efetiva.





AGENDA BARRANQUILLA, 
15-17 de fevereiro 20221
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Esta celebração contará com a participação de altos representantes 

do setor de Justiça colombiano, como o Ministro colombiano da Justiça 

e Direito, Wilson Ruiz Orejuela, a Vice-Presidente e Chanceler, Marta 

Lucía Ramírez, o Procurador-Geral da Nação, Francisco Barbosa ou o 

Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Luis Hernández Barbosa.

Duas jornadas de trabalho que aprofundarão a construção da identidade 

judicial ibero-americana e o cumprimento dos ODS da Agenda 2030 das 

Nações Unidas, enfrentando os desafios da Justiça Ibero-americana 

nos próximos 10 anos. Estas conferências serão lideradas por diferentes 

membros do setor da Justiça, como Ana Gallego Torres, Diretora-Geral 

para a Justiça e Consumidores da Comissão Europeia, Julissa Mantilla, 

Presidente da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, Dolores 

Delgado, Procuradora-Geral do Reino da Espanha e Secretária-Geral 

da Associação Ibero-Americana de Ministérios Públicos (AIAMP) ou 

Marcos Pinta Gama, Secretário-Geral interino da Secretaria-Geral Ibero-

Americana (SEGIB).

Na agenda estão também intervenções de representantes de 

organismos internacionais aliados da COMJIB na sua jornada, como o 

ILANUD, programas da UE, como o PACcTO ou o EUROsocIAL+ e outras 

organizações ibero-americanas, como a OISS, a OEI ou a OIJ.

Após a assinatura e ratificação das Convenções, a cerimónia de 

encerramento contará com a participação de Iván Duque, Presidente da 

República da Colômbia.

O evento comemorativo dos 50 anos 
da COMJIB realiza-se em Barranquilla, 
Colômbia:

Um novo horizonte para
a Justiça Ibero-Americana.




