
AG/RES. 2266 (XXXVII-O/07) 
 

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

APOIO AO PROCESSO DAS REMJAS 
 

(Aprovada na quarta sessão plenária, realizada em 5 de junho de 2007) 
 
 
 A ASSEMBLÉIA GERAL, 
 
 TENDO VISTO o Relatório Anual do Conselho Permanente à Assembléia Geral 
(AG/doc.4698/07 corr. 1), em particular no que se refere ao cumprimento da resolução AG/RES. 
2228 (XXXVI-O/06), “Reunião de Ministros da Justiça ou de Ministros ou Procuradores-Gerais 
das Américas”; 
 
 RECORDANDO que, nas Cúpulas das Américas, os Chefes de Estado e de Governo 
apoiaram o trabalho realizado no âmbito das Reuniões de Ministros da Justiça ou de Ministros ou 
Procuradores-Gerais das Américas (REMJAs) e a implementação de suas conclusões e 
recomendações; 
 
 TENDO PRESENTE que, na Declaração sobre Segurança nas Américas, os Estados do 
Hemisfério reafirmaram “que as Reuniões de Ministros da Justiça ou de Ministros ou 
Procuradores-Gerais das Américas (REMJAs) e outras reuniões de autoridades na área da justiça 
penal constituem foros importantes e eficazes para a promoção e o fortalecimento do 
entendimento mútuo, da confiança, do diálogo e da cooperação na formulação de políticas em 
matéria de justiça penal e de respostas para fazer frente às novas ameaças à segurança”; 
 
 LEVANDO EM CONTA que a resolução AG/RES. 2228 (XXXVI-O/06) dispôs 
“encarregar o Conselho Permanente de dar o devido acompanhamento ao cumprimento das 
conclusões e recomendações emanadas da REMJA-VI e de convocar as reuniões a que elas se 
referem, as quais se realizarão de acordo com os recursos alocados no orçamento-programa da 
Organização e outros recursos”;  
 
 LEVANDO EM CONTA, TAMBÉM, as contribuições realizadas para a cooperação em 
assistência mútua penal e extradição, feitas na Reunião de Peritos Governamentais em Assistência 
Mútua em Matéria Penal e Extradição, realizada em Buenos Aires, Argentina, em outubro de 
2006, e o workshop em matéria de extradição realizado na Cidade do México, em junho de 2006; 
e 
 
 LEVANDO EM CONTA, ADEMAIS, que a REMJA-VI, mediante a resolução REMJA-
VI/RES.2/06, dispôs “agradecer e aceitar o generoso oferecimento do Governo dos Estados 
Unidos para ser sede da Sétima Reunião de Ministros da Justiça ou de Ministros ou de 
Procuradores-Gerais das Américas, a realizar-se em 2008”, 
 



RESOLVE: 
 
 1. Expressar sua satisfação pelos avanços realizados na implementação das 
recomendações da REMJA-VI, os quais se refletem, entre outros, na adoção do Plano de Ação 
Hemisférico contra a Criminalidade Organizada Transnacional, em outubro de 2006 [CP/RES. 
908 (1567/06)], na realização dos workshops regionais de capacitação em matéria de delito 
cibernético, em Brasília, Brasil, em dezembro de 2006 e em São José, Costa Rica, em abril de 
2007, e da reunião especial do Grupo de Trabalho da OEA/REMJA sobre Assistência Mútua em 
Matéria Penal e Extradição, em Montreal, Canadá, em março de 2007, bem como na coleta de 
informação sobre delito cibernético, investigações forenses e questões carcerárias e 
penitenciárias. 
 
 2. Encarregar o Conselho Permanente, de acordo com as “Conclusões e 
Recomendações da REMJA-VI” e a resolução AG/RES. 2228 (XXXVI-O/06), de convocar, com 
antecedência à realização da REMJA-VII, as seguintes reuniões, as quais serão levadas a cabo de 
acordo com os recursos alocados no orçamento-programa da Organização e outros recursos, e 
levando em conta os avanços que vêm sendo feitos na preparação das mesmas:  
 

a) Terceira Reunião de Autoridades Centrais e Outros Peritos em 
Assistência Mútua em Matéria Penal e Extradição; 

 
b) Segunda Reunião de Autoridades Responsáveis pelas Políticas 

Penitenciárias e Carcerárias dos Estados Membros da OEA; 
 

c) Reunião de Especialistas Forenses; 
 

d) Quinta Reunião do Grupo de Peritos Governamentais em Matéria de 
Delito Cibernético; 

 
e) Reunião Técnica para elaborar um projeto de documento abrangente 

sobre o processo das REMJAs, a ser submetido à consideração da 
REMJA-VII, em conformidade com o Capítulo X. 2 das “Conclusões e 
Recomendações da REMJA-VI”. 

 
 3. Agradecer e aceitar o oferecimento da Colômbia para servir de sede da Terceira 
Reunião de Autoridades Centrais e Outros Peritos em Assistência Mútua em Matéria Penal e 
Extradição, a ser realizada em Bogotá, Colômbia, em setembro de 2007.  
 
 4. Encarregar o Conselho Permanente de, enquanto a REMJA-VII não adotar as 
decisões correspondentes sobre o processo da REMJA a que se refere o Capítulo X das 
“Conclusões e Recomendações da REMJA-VI”, convocar as reuniões pertinentes do Grupo de 
Trabalho da OEA/REMJA sobre Assistência Mútua em Matéria Penal e Extradição, com apoio 
técnico e administrativo da Secretaria-Geral da OEA, a serem realizadas de acordo com os 
recursos alocados no orçamento-programa da Organização e outros recursos.  
 



 5. Convocar a Sétima Reunião de Ministros da Justiça ou de Ministros ou 
Procuradores-Gerais das Américas (REMJA-VII), a realizar-se nos Estados Unidos da América 
em 2008, de acordo com os recursos alocados no orçamento-programa da Organização e outros 
recursos, e encarregar o Conselho Permanente de fixar a data da mesma e, com o apoio técnico do 
Escritório de Cooperação Jurídica do Departamento de Assuntos Jurídicos Internacionais da 
Secretaria-Geral, de empreender os trabalhos preparatórios pertinentes. 
 
 6. Encarregar o Conselho Permanente de apresentar à Assembléia Geral, em seu 
Trigésimo Oitavo Período Ordinário de Sessões, um relatório sobre o cumprimento desta 
resolução. 
 


