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PROJETO DE DECLARAÇÃO DE QUITO SOBRE DESENVOLVIMENTO 
E DEMOCRACIA EM FACE DA INCIDÊNCIA DA CORRUPÇÃO 

 
 

(Aprovado pela Comissão Geral em sua terceira reunião, 
realizada no dia 8 de junho de 2004) 

 
 
 
 Os Ministros das Relações Exteriores e Chefes de Delegação dos Estados membros da 

Organização dos Estados Americanos, reunidos em Quito, Equador, por ocasião do Trigésimo Quarto 

Período Ordinário de Sessões da Assembléia Geral da OEA, 

 

 REITERANDO que o desenvolvimento social e a democracia são objetivos essenciais da 

OEA e de seus Estados membros; 

 

 RECORDANDO que a Carta Democrática Interamericana declara que cabe aos povos das 

Américas o direito à democracia e, aos seus governos, a obrigação de promovê-la e defendê-la e que, 

ao mesmo tempo, estabelece como componentes fundamentais do exercício da democracia: a 

transparência das atividades governamentais, a probidade e a responsabilidade dos governos na gestão 

pública; 

 

 TENDO PRESENTE que, desde o seu início o processo de Cúpulas das Américas, se tem 

preocupado com a luta contra a corrupção e que este tema tem merecido a atenção dos nossos Chefes 

de Estado e de Governo; 

 

LEVANDO EM CONTA a “Declaração de Santiago sobre Democracia e Confiança Cidadã: 

Um novo compromisso de Governança para as Américas” (AG/DEC.31 XXXIII-0/03) e a resolução 

AG/RES 1960 (XXXIII-0-03), “Programa de Governança Democrática nas Américas”;  
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DESTACANDO a Declaração sobre Segurança nas Américas mediante a qual, dentro de um 

enfoque multidimensional, se reconhece a corrupção como uma nova ameaça à segurança dos Estados 

que solapa as instituições públicas e privadas e a confiança da sociedade, gera grandes danos 

econômicos, compromete a estabilidade, destrói o estado de direito e vulnera a capacidade 

governamental para responder a outras ameaças à segurança; 

 

 RECORDANDO o mandato da Declaração de Nuevo León, aprovada pela Cúpula 

Extraordinária das Américas que estabelece o compromisso de unir esforços no âmbito da Convenção 

Interamericana contra a Corrupção, particularmente mediante o fortalecimento do Mecanismo de 

Acompanhamento da Implementação desse instrumento; 

 

 REAFIRMANDO nossa vontade de continuar a instrumentar os Planos de Ação das Cúpulas 

das Américas, bem como os compromissos assumidos na Declaração da Cúpula do Milênio; 

 

RECORDANDO que a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (Convenção de 

Mérida) observa que a corrupção deixou de ser um problema local para transformar-se em um 

fenômeno transnacional que afeta todas as sociedades e economias, o que torna essencial a 

cooperação internacional para preveni-la e lutar contra ela; 

 

RECORDANDO IGUALMENTE que a Convenção de Mérida afirma que os casos de 

corrupção acarretam vastas quantidades de ativos, os quais podem constituir uma proporção 

importante dos recursos dos Estados e ameaçam a estabilidade política e o desenvolvimento 

sustentável desses Estados; 

 

 CONVENCIDOS de que o multilateralismo e a cooperação entre Estados soberanos 

desempenham importante papel no apoio aos esforços nacionais para consolidar a democracia, 

promover o desenvolvimento social e lutar contra a corrupção; 

 

 RECONHECENDO que o alívio da dívida externa pode ser um fator crítico para liberar 

recursos que se possam encaminhar para atividades capazes de promover o investimento social dos 

Estados e o fortalecimento da democracia; 
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 RECONHECENDO: 

 

 Que a Convenção Interamericana contra a Corrupção, o instrumento jurídico mais importante 

no nível interamericano para o combate à corrupção, na medida em que estabelece meios de 

cooperação indispensáveis na luta contra este flagelo e assim promove ações internaciona is para sua 

preveni-la, detectá-la e puni-la; 

 

 Os esforços envidados pelos Estados membros para implementar os compromissos assumidos 

na Convenção Interamericana a contra a Corrupção, bem como sua participação no Mecanismo de 

Acompanhamento da mesma; e 

 

 A importância das “Conclusões e recomendações de medidas específicas para fortalecer o 

Mecanismo de Acompanhamento da Implementação da Convenção Interamericana contra a 

Corrupção (MESICIC)”, adotadas pela Primeira Conferência de Estados Parte do Mecanismo, 

realizada na sede da OEA em 1° e 2 de abril de 2004; 

 

 DESTACANDO a recente adoção da Convenção de Mérida como instrumento eficaz e 

moderno no combate à corrupção, de vez que estabelece, entre outras, a obrigação dos Estados Partes 

de adotar medidas preventivas, penalizar uma ampla gama de atos de corrupção, prestar a mais ampla 

cooperação para a extradição e a assistência jurídica recíproca, de conformidade com a legislação 

nacional e as normas internacionais aplicáveis, e efetuar o confisco do produto do delito; de 

proporcionar assistência técnica e criar um mecanismo para a restituição dos ativos produto da 

corrupção a seus legítimos proprietários anteriores; e fazendo um apelo a sua pronta ratificação com o 

objetivo de assegurar a vigência e implementação de seus mecanismos, 

 

DECLARAM: 

 

1. Que o desenvolvimento, a democracia e a luta contra a corrupção são temas que 

guardam profunda relação entre si e que, portanto, devem ser tratados de forma equilibrada e 

integrada por nossos países. 
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2. Que o fenômeno mundial da corrupção representa um grave obstáculo para o 

desenvolvimento social de nossos povos e mereceu a atenção de nossos Chefes de Estado e de 

Governo por meio do processo de Cúpulas das Américas. Neste sentido, reafirmamos nosso 

compromisso na luta contra a corrupção, a qual atenta contra a democracia e a governabilidade 

democrática, debilita as instituições, compromete o desenvolvimento econômico e social e a luta 

contra a pobreza, solapa a confiança cidadã e afeta a estabilidade política. 

 

3. Que, no contexto da legislação nacional e das normas internacionais aplicáveis, 

comprometemo-nos a negar acolhida a funcionários corruptos no setor público e privado, a quem os 

corrompa e aos bens que sejam produto da corrupção, bem como a cooperar na extradição de 

funcionários públicos processados ou acusados por delitos em sua extradição, e na recuperação e 

restituição, a seus legítimos proprietários, dos ativos originários da corrupção, para cujo fim devemos 

aperfeiçoar os mecanismos regionais de assistência judiciária mútua em matéria penal. 

 

4. Sua preocupação com as práticas corruptas, ilegais e fraudulentas na administração 

de algumas empresas nacionais e transnacionais, que poderiam afetar negativamente as economias, 

particularmente as dos países em desenvolvimento, os seus produtores e consumidores. 

 

5. Que reafirmam seu compromisso de intensificar nossos esforços para combater a 

corrupção e outras práticas não-éticas nos setores público e/ou privado, fortalecendo uma cultura de 

transparência e uma gestão pública mais eficiente. 

 

6. Sua disposição de promover a adoção, em conformidade com os princípios 

fundamentais da legislação interna, das medidas legislativas e de outro gênero que sejam necessárias 

para que as autoridades competentes do Estado requerido possam devolver os bens apreendidos ou 

confiscados ao Estado requerente, em caso de apropriação fraudulenta de fundos públicos ou de 

lavagem de fundos públicos que tenham sido objeto de apropriação fraudulenta. 

 

7. A transparência de que a comunidade internacional envide um esforço concertado 

com os Estados do Hemisfério na luta contra a corrupção e a impunidade, prestando-lhes a mais 

ampla cooperação no âmbito dos tratados e leis aplicáveis, a fim de permitir que aqueles que tiverem 
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cometido atos de corrupção a partir do poder político contra esses Estados, sejam julgados por seus 

tribunais nacionais e respondam perante eles. 

 

8. Que o pluralismo político e partidos políticos sólidos são elementos essenciais da 

democracia. Destacamos a importância de normas que assegurem a transparência de suas finanças, 

evitem a corrupção e o risco de influências indevidas e incentivem um alto nível de participação 

eleitoral. 

 

9. Que a prevenção e a erradicação da corrupção são responsabilidades compartilhadas 

de todos os Estados e estes devem cooperar entre si, com o apoio e a participação da sociedade civil, 

das organizações não-governamentais e das de base comunitária, bem como do setor privado, entre 

outros, para que seus esforços neste âmbito sejam eficazes. 

 

10. Que a luta contra a corrupção deve realizar-se atendo-se aos princípios de 

transparência e prestação de contas da gestão governamental, de eqüidade, de responsabilidade e 

igualdade perante a lei, das normas do devido processo nos processos penais e nos procedimentos 

civis ou administrativos sobre direitos de propriedade, bem como a necessidade de salvaguardar a 

integridade e promover uma cultura de rejeição da corrupção. 

 

11. Que a cooperação internacional contra a corrupção deve respeitar a soberania e a 

integridade territorial dos Estados e o princípio da não-intervenção nos assuntos internos.  

 

12. Que a Convenção Interamericana contra a Corrupção é o âmbito e guia fundamental 

para a ação coletiva e a cooperação hemisférica neste campo. Enfatizamos nosso compromisso de 

fortalecer o Mecanismo de Acompanhamento da Implementação da Convenção Interamericana contra 

a Corrupção. Neste sentido, endossamos a conclusões e recomendações de medidas concretas para 

fortalecer o MESICIC, adotadas pela Primeira Conferência de seus Estados Partes. 

 

13. Igualmente, a importância de que, na Conferência dos Estados Partes da Convenção a 

realizar-se em Manágua, Nicarágua, em 8 e 9 de julho próximo, em cumprimento ao mandato da 

Cúpula Extraordinária das Américas, se adotem medidas concretas adicionais para aumentar a 

transparência e combater a corrupção no Hemisfério.. 
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14. Seu decidido apoio à execução do “Programa Interamericano para Combater a 

Corrupção” e à “Rede Interamericana de Cooperação contra a Corrupção” estabelecido no âmbito da 

OEA. 

 

15. Que os meios de comunicação social e os diferentes atores da sociedade civil devem 

desempenhar um papel fundamental na prevenção da corrupção, em conformidade com a legislação 

nacional e as normas internacionais aplicáveis.  Sua ação responsável contribui para uma cultura de 

transparência, bom governo e valores democráticos.  

 

16. Que o acesso à informação pública sustenta a transparência governamental e 

contribui para impedir a impunidade ao permitir a detecção de atos de corrupção. Comprometemo-

nos a promover medidas adicionais para aumentar a transparência governamental. 

 

17. Que o fortalecimento e o respeito do Estado de Direito, a defesa dos direitos humanos 

e das liberdades fundamentais, o progresso econômico, o bem-estar e a justiça social, a transparência 

e a prestação de contas nos assuntos públicos, a promoção de diversas formas de participação do 

cidadão e a geração de oportunidades para todos são fundamentais para promover e consolidar a 

democracia representativa. 

 

18. Seu compromisso de progredir para superar a pobreza, a fome e a desigualdade social, 

e para desenvolver o Programa Interamericano contra a Pobreza, por intermédio da Comissão 

Interamericana de Desenvolvimento Social, recentemente fortalecida. 

 

19. A importância de intensificar as ações, em particular por meio da cooperação 

internacional e o intercâmbio de melhores práticas e visões comuns sobre os compromissos de 

anticorrupção existentes adotados por nossos governos, incluindo os estabelecidos na Convenção 

Interamericana contra a Corrupção, na Declaração de Novo Leão e na Convenção de Mérida, segundo 

apropriado. 
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