
V REUNIÃO CIJC (Chile 2006) 

Relatório da Secretaria Permanente 

 

O magistrado do Tribunal Constitucional de Espanha, Sr. Pablo Pérez Tremps, na 
sua qualidade de Secretário da Conferência Ibero-Americana sobre Justiça 
Constitucional, relata os trabalhos realizados e empreendidos pela Secretaria 
Permanente durante o último ano, desde a IV Conferência realizada em Sevilha até 
à data: 

1. Comunicação e divulgação dos resultados da IV Conferência Ibero-Americana 
sobre Justiça Constitucional a outras conferências de justiça constitucional, 
tribunais constitucionais, cortes constitucionais, câmaras constitucionais dos 
supremos tribunais de justiça e conferências dos ministérios públicos, entre outras 
instituições. 

2. Preparação do projeto de estatutos da Conferência Ibero-Americana sobre Justiça 
Constitucional e aprovação provisória desse documento na reunião preparatória 
realizada em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia.  

3. Ter dado vida aos resultados da Conferência de Sevilha, publicando-os com a 
ajuda da Agência Espanhola para a Cooperação Internacional (AECI). A AECI está 
também empenhada em cooperar na publicação das conclusões da Conferência 
realizada em Santiago do Chile.  

4. Preparação da Quinta Conferência sobre Justiça Constitucional através da 
elaboração de um questionário de perguntas para juízes constitucionais e 
subsequente processamento das respostas recebidas.  

5. Colaboração na organização do seminário "Justiça constitucional e acesso à 
jurisdição", organizado pelo programa Eurosocial com o apoio da Corte Suprema da 
Costa Rica, realizado em San José, Costa Rica, de 3 a 7 de abril de 2006. Neste 
seminário, vários participantes levantaram a possibilidade de criar uma rede de 
advogados e consultores de justiça constitucional com o apoio da Eurosocial e da 
Conferência Ibero-Americana de Justiça Constitucional 

6. Colaboração na organização do seminário "Tribunais Constitucionais e acesso à 
justiça", organizado pelo Eurosocial com o apoio da Corte Constitucional da 
Guatemala e da AECI, realizado na cidade de Antígua, Guatemala, de 10 a 12 de 
julho de 2006. Seminários semelhantes aos realizados na Costa Rica e Guatemala 
foram aprovados para serem realizados num país sul-americano em 2007, com o 
apoio do Eurosocial. 


