
AG/RES. 1924 (XXXIII-O/03) 
 

REUNIÃO DE MINISTROS DA JUSTIÇA OU DE MINISTROS OU 
PROCURADORES-GERAIS DAS AMÉRICAS 

 
(Resolução aprovada na quarta sessão plenária, 

realizada em 10 de junho de 2003) 
 
 
 A ASSEMBLÉIA GERAL, 
 
 TENDO VISTO o Relatório Anual do Conselho Permanente à Assembléia Geral 
(AG/doc.4156/03/03 add. 3), em particular no que se refere ao cumprimento da resolução 
AG/RES. 1849 (XXXII-O/02), “Reunião de Ministros da Justiça ou de Ministros ou 
Procuradores-Gerais das Américas” (REMJA); 
 
 RECORDANDO que, no Plano de Ação da Terceira Cúpula das Américas, os Chefes de 
Estado e de Governo decidiram continuar a apoiar o trabalho realizado no âmbito das REMJAs e 
a implementar suas conclusões e recomendações; 
 
 RECORDANDO TAMBÉM que a REMJA-IV, convocada no âmbito da OEA, 
recomendou que se realize uma reunião de autoridades centrais e outros peritos em assistência 
jurídica mútua em matéria penal, a fim de iniciar um processo destinado à adoção de um Plano de 
Ação Hemisférico e desenvolver uma rede de intercâmbio de informações neste campo; que se 
convoque uma reunião de autoridades responsáveis pelas políticas penitenciárias e carcerárias dos 
Estados membros da OEA, para, entre outras coisas, promover o intercâmbio de informações e de 
experiências entre elas; e que se convoque novamente o Grupo de Peritos Governamentais em 
Matéria de Delito Cibernético, para acompanhar o cumprimento das recomendações formuladas 
por esse Grupo e aprovadas pela REMJA-III; e 
 
 CONSIDERANDO a necessidade e importância de convocar a Quinta Reunião de 
Ministros da Justiça ou de Ministros ou Procuradores-Gerais das Américas (REMJA-V), com o 
objetivo, entre outros, de considerar os resultados das reuniões técnicas realizadas de acordo com 
as recomendações da REMJA-IV e continuar o processo de fortalecimento da cooperação entre 
essas autoridades na esfera de sua competência, 
 
RESOLVE: 
 
 1. Solicitar ao Conselho Permanente que dê o acompanhamento cabível às 
recomendações emanadas da Reunião de Autoridades Centrais e Outros Peritos em Assistência 
Jurídica Mútua em Matéria Penal, realizada em Ottawa, Canadá, de 30 de abril a 2 de maio de 
2003, bem como às recomendações das reuniões iniciais do Grupo de Peritos Governamentais em 
Matéria de Delito Cibernético e de Autoridades Penitenciárias e Carcerárias, que serão realizadas 
em 23 e 24 de junho e em 16 e 17 de outubro de 2003, respectivamente, conforme disposto 
mediante a resolução CP/RES. 839 (1359/03). 
 



 2. Convocar a Quinta Reunião de Ministros da Justiça ou de Ministros ou 
Procuradores-Gerais das Américas (REMJA-V), a realizar-se no primeiro semestre de 2004, de 
acordo com os recursos alocados no orçamento-programa da Organização e outros recursos, e 
encarregar o Conselho Permanente de, com o apoio técnico da Secretaria-Geral, realizar os 
trabalhos preparatórios e fixar a data de sua realização. 
 
 3. Incumbir o Conselho Permanente de apresentar à Assembléia Geral, em seu 
Trigésimo Quarto Período Ordinário de Sessões, um relatório sobre o cumprimento desta 
resolução. 
 
 


