
AG/RES. 2462 (XXXIX-O/09) 
 

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

 
(Aprovada na quarta sessão plenária, realizada em 4 de junho de 2009) 

 
 
 A ASSEMBLÉIA GERAL, 
 
 TENDO VISTO o Relatório Anual do Conselho Permanente à Assembléia Geral, 
especialmente no que se refere ao cumprimento da resolução AG/RES. 2369 (XXXVIII-O/08), 
“Reunião de Ministros da Justiça ou de Outros Ministros ou Procuradores-Gerais das Américas” 
(AG/doc.4992/09 add.1); 
 
 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 outros Ministros 
ou Procuradores-Gerais das Américas (REMJA) bem como 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 Outros Ministros ou 
Procuradores-Gerais das Américas (REMJA) “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. 2369 (XXXVIII-O/08) dispôs que se 
encarregasse o Conselho Permanente de dar acompanhamento adequado ao cumprimento das 
“Conclusões e Recomendações da REMJA-VII” e, em conformidade com suas determinações, 
convocar as reuniões a que se referem, as quais serão realizadas de acordo com os recursos 
alocados no orçamento-programa da Organização e outros recursos; 
 
 LEVANDO EM CONTA TAMBÉM as contribuições apresentadas na Segunda Reunião 
do Grupo de Trabalho sobre Políticas Penitenciárias e Carcerárias dos Estados membros da OEA, 
realizada em Valdivia, Chile, de 26 a 28 de agosto de 2008; na Segunda Reunião de Autoridades 
Nacionais em Matéria de Tráfico de Pessoas, realizada em Buenos Aires, Argentina, de 25 a 27 de 
março de 2009; e na Quarta Reunião do Grupo de Trabalho sobre Auxílio Mútuo em Matéria 
Penal e Extradição das REMJA, realizada em San Salvador, El Salvador, de 31 de março a 2 de 
abril de 2009; e 
 
 LEVANDO EM CONTA ADEMAIS que a resolução AG/RES. 2369 (XXXVIII-O/08) 
resolveu “agradecer e aceitar o oferecimento de sede do Brasil para a REMJA-VIII, a realizar-se 
em 2010”, 
 



RESOLVE: 
 
 1. Manifestar satisfação com o progresso alcançado na implementação das 
recomendações da REMJA-VII, que se reflete, entre outros: 
 

a. na realização da Segunda Reunião do Grupo de Trabalho sobre Políticas 
Penitenciárias e Carcerárias, em Valdivia, Chile, de 26 a 28 de agosto de 
2008; da Segunda Reunião de Autoridades Nacionais em Matéria de 
Tráfico de Pessoas, em Buenos Aires, Argentina, de 25 a 27 de março de 
2009; e da Quarta Reunião do Grupo de Trabalho sobre Auxílio Mútuo 
em Matéria Penal e Extradição, em San Salvador, El Salvador, de 31 de 
março a 2 de abril de 2009; 

 
b. na realização do workshop regional de capacitação em delito cibernético,  

em Bogotá, Colômbia, de 2 a 5 de setembro de 2008, bem como na 
compilação de informações sobre a legislação expedida pelos Estados 
membros sobre essa matéria e sua divulgação pelo Portal Interamericano 
de Cooperação em Delito Cibernético; 

 
c. na institucionalização e consolidação da Rede em Matéria Penal, com a 

vinculação formal de 30 países americanos como beneficiários dos 
serviços de  intercâmbio de informações e do sistema seguro de 
comunicação eletrônica por ela prestados,  para os efeitos da cooperação 
internacional em auxílio mútuo em matéria penal e extradição, bem como 
na capacitação ministrada aos  usuários quanto a sua utilização, no 
workshop realizado em 31 de março de 2009, em San Salvador, El 
Salvador, por ocasião da Quarta Reunião do Grupo de Trabalho sobre 
Auxílio Mútuo em Matéria Penal e Extradição; e 

 
d. na compilação de informações sobre o progresso legislativo dos países  

americanos em auxílio mútuo em matéria penal e extradição; proteção de 
vítimas e testemunhas; embargo preventivo, apreensão e confisco de 
ativos; e utilização de novas tecnologias para o auxílio mútuo em matéria 
penal e extradição, com vistas ao acompanhamento das recomendações 
formuladas a esse respeito e à promoção da cooperação interamericana 
nessas matérias. 

 
 2. Encarregar o Conselho Permanente de, em atendimento às “Conclusões e 
Recomendações da REMJA-VII”, à resolução AG/RES. 2369 (XXXVIII-O/08) e ao “Documento 
de Washington”, convocar, anteriormente à realização da REMJA-VIII, as seguintes reuniões, que 
serão realizadas em conformidade com os recursos alocados no orçamento-programa da 
Organização e outros recursos: 
 

a. Reunião do Grupo de Trabalho sobre Ciências Forenses, e 
 

b. Sexta Reunião do Grupo de Trabalho sobre Delito Cibernético. 
 
 3. Convocar a Oitava Reunião de Ministros da Justiça ou de Outros Ministros ou 
Procuradores-Gerais das Américas (REMJA-VIII), a ser realizada no Brasil em 2010, de acordo 
com os recursos alocados no orçamento-programa da Organização e outros recursos, e encarregar 
o Conselho Permanente de fixar a data da reunião e, com o apoio técnico do Departamento de 



Cooperação Jurídica da Secretaria de Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral, conduzir os 
respectivos trabalhos preparatórios. 
 
 4. Solicitar ao Conselho Permanente que informe a Assembléia Geral, no 
Quadragésimo Período Ordinário de Sessões, sobre a implementação dos mandatos constantes 
desta resolução, cuja execução estará sujeita à disponibilidade de recursos financeiros alocados no 
orçamento-programa da Organização e de outros recursos. 
 
 
 


