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XIV CONFERÊNCIA IBEROAMERICANA SOBRE A JUSTIÇA CONSTITUCIONAL 

DECLARAÇÃO FINAL DE PUNTA CANA (2022) 

 

As delegações dos Tribunais Constitucionais, Cortes e Salas de Andorra, Brasil, Chile, 
Colômbia, Costa Rica, Equador, Espanha, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, 
Paraguai, Portugal, República Dominicana e Uruguai, todos os participantes na XIV 
reunião da Conferência Ibero-americana sobre Justiça Constitucional, realizada em Punta 
Cana a 16 e 17 de Maio de 2022, declaram:  

1. Que concebem a Jurisdição Constitucional como "a jurisdição da cidadania e da 
liberdade" e sob esta consideração puderam reflectir e debater frutuosamente sobre 
três eixos temáticos: (i) Constituição e Jurisdição constitucional; (ii) Constituição 
e cidadania; e (iii) Constituição e liberdade. 
 

2. Reiteram que a Justiça Constitucional, independentemente da diversidade de 
modelos, tem sido um dos pilares do progresso democrático e da estabilidade na 
Iberoamérica, desempenhando um papel de preponderante na salvaguarda dos 
direitos humanos dos cidadãos. Consequentemente, rejeitam qualquer iniciativa 
tendente a enfraquecer a jurisdição constitucional como garantia inerente do 
Estado de direito democrático e social.  
 

3. A Conferência reafirma o seu compromisso com o Direito como instrumento de 
resolução de conflitos e rejeita a utilização de conflitos armados e acções violentas 
contrárias ao Direito Internacional que afectam a soberania e a integridade 
territorial dos Estados, em violação dos direitos humanos. 
 
Em relação ao pedido feito pela Mesa da Conferência Mundial sobre Justiça 
Constitucional de tomar uma posição sobre a suspensão como membros dos 
Tribunais Constitucionais da Federação Russa e da República da Bielorrússia, a 
Conferência opta institucionalmente pela abstenção, respeitando a posição 
tomada por cada membro. 
 

4. Que, a fim de melhorar a acção da Conferência, procederam à actualização dos 
Estatutos aprovados na reunião de Santiago do Chile em 2006, destacando a 
definição da Conferência Iberoamericana de Justiça Constitucional como "a 
associação de Tribunais, Cortes e Salas que, no seio da comunidade ibero-
americana de nações, exercem a jurisdição constitucional com independência, 
decidindo em última instância e com a autoridade do caso julgado". 
 



2 
 

Reiterar que a Conferência Iberoamericana sobre Justiça Constitucional se baseia 
no diálogo, colaboração e cooperação para reforçar os nossos modelos 
constitucionais, consolidando postulados comuns e a melhoria dos nossos sistemas 
com o objectivo último de responder às exigências crescentes dos nossos cidadãos 
no domínio da Justiça Constitucional.  
 
Para o efeito, incorporam expressamente nos Estatutos, como um dos principais 
objectivos da Conferência, "promover a defesa dos direitos humanos".  
 

5. Concordam em promover a utilização de inteligência artificial para o tratamento 
da jurisprudência constitucional iberoamericana e o resto das actividades da 
Conferência. 
 

6. Apoiam a iniciativa da Conferência Permanente das Academias Jurídicas Ibero-
americanas de fazer do espanhol uma língua oficial no Tribunal Internacional de 
Justiça em A Haia. 
 

7. Expressam os seus sinceros agradecimentos ao Tribunal Constitucional da 
República Dominicana pela excelente organização e condução desta XIV sessão da 
Conferência. 
 

8. Desejam registar o seu apreço ao Presidente do Tribunal Constitucional de 
Espanha, Pedro González-Trevijano, pelo seu trabalho como Secretário 
Permanente da Conferência desde a sua nomeação na reunião de Lima em 2016. 
 

9.  Também saúdam a eleição do Juiz Enrique Arnaldo Alcubilla como seu sucessor 
e desejam-lhe o maior sucesso no seu novo papel.  
 

10. Acolhem favoravelmente a oferta do Tribunal Constitucional do Equador de 
acolher a XV reunião da Conferência, com a assunção da Secretaria Pro Tempore 
a partir deste momento. 

 

Esta declaração foi adoptada na reunião plenária realizada em Punta Cana, a 17 de maio 
de 2022. 


