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METODOLOGIA PARA A CONSIDERAÇÃO DO 

TEMA DE INTERESSE COLETIVO “A RESPONSABILIDADE DO SETOR  
PRIVADO NA PREVENÇÃO E COMBATE DA CORRUPÇÃO” 

 

I. INTRODUÇÃO 

Este documento expõe a metodologia para a consideração do tema de interesse coletivo “A 
responsabilidade do setor privado na prevenção e combate da corrupção”, conforme o disposto na 
recomendação 15 da Terceira Reunião da Conferência dos Estados Partes no MESICIC1/, e levando 
em conta o progresso registrado na consideração desse tema de interesse coletivo pela Comissão de 
Peritos do Mecanismo, a partir de sua Décima Sétima Reunião. 

A consideração, pela Comissão, de temas de interesse coletivo dos Estados Partes, em conformidade 
com o disposto nos artigos 3, h, e 37, b, do Regulamento

2/, se inscreve no propósito da Convenção e 
do MESICIC de promover e facilitar a cooperação entre os Estados Partes, para prevenir, detectar, 
punir e erradicar a corrupção. 

A fim de facilitar o início da consideração do citado tema de interesse coletivo pela Comissão, a 
Secretaria Técnica, atendendo ao disposto no artigo 9, n, do Regulamento, elaborou o documento 
intitulado “Inventário dos desdobramentos em matéria de responsabilidade do setor privado na 
prevenção e combate da corrupção” 3/. 

II. OBJETIVOS 

A consideração desse tema de interesse coletivo pela Comissão tem como principais objetivos os que 
se seguem.  

1. Promover o intercâmbio de informações, experiências e melhores práticas em 
matéria de responsabilidade do setor privado na prevenção e combate da corrupção, de acordo com o 
que estabelecem a disposição 1, c, do Documento de Buenos Aires

4/
; o artigo 37, c, do Regulamento; 

e as recomendações 14, 15 e 34 da Terceira Reunião da Conferência dos Estados Parte no MESICIC. 

 

 

                                                 
1.  As Recomendações da Terceira Reunião da Conferência dos Estados Partes no MESICIC (MESICIC/CEP-

III/doc.4/10 rev. 1) podem ser consultadas em:  www.oas.org/juridico/portuguese/cepIII_recom_por.pdf 
2.  O Regulamento e Normas de Procedimento da Comissão de Peritos do MESICIC (SG/MESICIC/doc.9/04 rev. 4) 

pode ser consultado em www.oas.org/juridico/portuguese/regulamento_comissao.pdf   
3. Este documento pode ser consultado em www.oas.org/juridico/spanish/int_colectivo.htm (em espanhol) 
4.  O Documento de Buenos Aires (AG/RES. 1784 (XXXI-O/01)) pode ser consultado em 

www.oas.org/juridico/portuguese/doc_buenos_aires_pt.pdf  
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2. Permitir que a Comissão defina regras ou princípios básicos ou fundamentais, que 
poderiam ser considerados para incorporação às leis ou estruturas normativas nacionais, a fim de 
promover, fortalecer ou assegurar a responsabilidade do setor privado na prevenção e combate da 
corrupção, e que formule um conjunto de diretrizes específicas a esse respeito, de acordo com o 
disposto no artigo 36, c, do Regulamento. 

3. Propiciar que as diretrizes a que se refere o parágrafo anterior sejam de utilidade 
como guia ou apoio para os processos de reformas jurídicas e institucionais conduzidas pelos Estados 
Partes e para a formulação e execução de programas de cooperação técnica internacional na matéria, 
bem como para o acompanhamento futuro, no âmbito do trabalho da Comissão. 

III. PRODUTO FINAL DECORRENTE DA CONSIDERAÇÃO DESSE TEMA DE 
INTERESSE COLETIVO PELA COMISSÃO  

Ao final da consideração desse tema de interesse coletivo, espera-se que a Comissão formule um 
conjunto de diretrizes sobre as regras ou princípios básicos ou fundamentais, que poderiam ser 
considerados para incorporação às leis ou estruturas normativas nacionais, a fim de promover, 
fortalecer ou assegurar a responsabilidade do setor privado na prevenção e combate da corrupção. 

IV. PROCEDIMENTO PARA A CONSIDERAÇÃO DESSE TEMA DE INTERESSE 
COLETIVO PELA COMISSÃO  

Para a consideração desse tema de interesse coletivo, no âmbito das reuniões da Comissão, será 
observado o procedimento descrito a seguir. 

1.  Primeira fase. Apresentação do documento elaborado pela Secretaria Técnica. A 
Secretaria Técnica apresentará o conteúdo e o alcance do documento que tenha elaborado, para 
facilitar o início da consideração desse tema de interesse coletivo, e as delegações formularão os 
comentários e observações pertinentes. 5/ 

2.  Segunda fase. Intercâmbio de informações, experiências e melhores práticas. No 
âmbito das reuniões da Comissão, se tentará que, nessa fase, haja um intercâmbio de informações 
sobre desdobramentos normativos, experiências ou melhores práticas; e que, como resultado desse 
intercâmbio, se dê andamento à análise e definição de regras ou princípios básicos ou fundamentais, 
que poderiam ser considerados para incorporação às leis ou estruturas normativas nacionais, a fim de 
promover, fortalecer ou assegurar a responsabilidade do setor privado na prevenção e combate da 
corrupção. 

Para esses efeitos: 

a) os Estados Partes poderão se oferecer para, voluntariamente, expor os desdobramentos 
normativos, experiências ou melhores práticas relacionados ao tema de interesse 
coletivo, que julguem conveniente compartilhar com os demais membros da Comissão, 
com vistas à consecução dos objetivos definidos para a consideração desse tema; 6/ 

 

                                                 
5. Esta fase será desenvolvida no âmbito da Décima Nona Reunião da Comissão. 
6. Esta fase foi iniciada a partir da Décima Sétima Reunião da Comissão.  
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b) a Comissão poderá convidar representantes de outras organizações internacionais, do 
setor privado, de instituições acadêmicas, de pesquisa ou de organizações não-
governamentais, que possam apresentar desdobramentos relevantes nesse campo, para 
expor sobre o tema, no decorrer de suas reuniões, com vistas à consecução dos 
objetivos da consideração desse tema de interesse coletivo; 

c) a Comissão considerará os documentos com propostas relacionadas a esse tema de 
interesse coletivo, que lhe sejam encaminhados pelas organizações da sociedade civil, 
e as convidará ou aceitará pedidos dessas organizações para apresentar esses 
documentos verbalmente, no decorrer de suas reuniões, de acordo com o disposto nos 
artigos 34, c, e 37, do Regulamento. 

3. Terceira fase. Elaboração e aprovação de diretrizes pela Comissão.  
Tão logo a Comissão considere concluída a fase anterior, se procederá da seguinte maneira.  

a) Para facilitar o início das deliberações sobre o tema, a Secretaria Técnica elaborará um 
primeiro projeto de diretrizes para a consideração da Comissão. 

Para a elaboração desse projeto serão levados em conta a informação pertinente, que a 
Comissão tenha recebido nas duas fases anteriores, e os resultados das análises e 
deliberações sobre essa informação. 

O projeto de diretrizes será publicado na página do Mecanismo na Internet. 

b) Com base no projeto elaborado pela Secretaria Técnica, a Comissão passará a 
considerar e aprovar diretrizes sobre as regras ou princípios básicos ou fundamentais, 
que poderiam ser considerados para incorporação às leis ou estruturas normativas 
nacionais, a fim de promover, fortalecer ou assegurar a responsabilidade do setor 
privado na prevenção e combate da corrupção. 

c) A Comissão transmitirá as diretrizes anteriores à Conferência dos Estados Partes. 

4. Quarta fase. Divulgação das diretrizes. Uma vez aprovadas, as diretrizes serão 
divulgadas por meio do Portal Anticorrupção das Américas, a fim de que possam contribuir para o 
cumprimento dos objetivos a que se refere a Seção II deste documento. 
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