
AG/RES. 2516 (XXXIX-O/09) 
 

ACOMPANHAMENTO DA CONVENÇÃO INTERAMERICANA CONTRA 
A CORRUPÇÃO E DO PROGRAMA INTERAMERICANO DE COOPERAÇÃO 

PARA COMBATER A CORRUPÇÃO 
 

(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 no que 
se refere a esse tema (AG/doc.4992/09 add. 1); 
 

LEVANDO EM CONTA a resolução AG/RES. 2410 (XXXVIII-O/08); 
 

CONSIDERANDO a importância da Convenção Interamericana contra a Corrupção e o 
fato de que foi ratificada por 33 Estados membros da Organização dos Estados Americanos 
(OEA), e que 28 deles participam do Mecanismo de Acompanhamento da Implementação da 
Convenção Interamericana contra a Corrupção (MESICIC); 
 

TENDO PRESENTE os mandatos emanados das Cúpulas das Américas vinculados ao 
tema da luta contra a corrupção, à implementação da Convenção Interamericana contra a 
Corrupção (CICC) e ao fortalecimento do MESICIC; 
 

RECONHECENDO o trabalho realizado pela Comissão de Peritos do MESICIC, que 
contaram com o apoio da Secretaria-Geral e permitiu que se concluísse em dezembro de 2008 a 
Segunda Rodada de Análise dos 28 Estados Partes bem como dar início à Terceira Rodada de 
Análise; e 
 

RESSALTANDO as realizações do Programa Interamericano de Cooperação para 
Combater a Corrupção (MESICIC/CEP-II/doc.5/06 rev. 2), aprovado na Segunda Reunião da 
Conferência de Estados Partes no MESICIC, em novembro de 2006, e no Trigésimo Sétimo 
Período Ordinário de Sessões da Assembléia Geral, em junho de 2007, dentre as quais se destaca 
a continuidade do processo de análise da implementação da CICC pelos Estados Partes no 
MESICIC e do programa de apoio aos referidos Estados no cumprimento das recomendações 
formuladas pela Comissão de Peritos do Mecanismo; 
 

REITERANDO o firme compromisso dos Estados Partes da Convenção Interamericana 
contra a Corrupção, de promover, facilitar e regular a cooperação entre os Estados Partes, a fim de 
assegurar a eficácia das medidas e ações para prevenir, punir e erradicar os atos de corrupção no 
exercício das funções públicas; e 
 

RECONHECENDO a iniciativa apresentada pela República Bolivariana da Venezuela 
com relação ao Programa de Capacitação a Distância sobre a divulgação da Convenção 
Interamericana contra a Corrupção, a fim de incentivar a formação de uma Rede de 
Acompanhamento da Implementação da Convenção, e promover o intercâmbio de experiências e 
a promoção de ações conjuntas com visas ao fortalecimento da cooperação e apoio técnico entre 
os Estados Partes da Convenção como eixo fundamental da luta contra a corrupção, para que seja 
incorporado como tema de interesse coletivo na agenda da Comissão de Peritos, 
 



RESOLVE: 
 

1. Instar os Estados Partes na Convenção Interamericana contra a Corrupção (CICC) 
que ainda não o tenham feito a que participem do Mecanismo de Acompanhamento da 
Implementação da Convenção Interamericana contra a Corrupção (MESICIC) bem como todos os 
Estados Partes nesse Mecanismo a que o financiem mediante contribuições voluntárias.  
 

2. Incentivar os Estados membros da Organização dos Estados Americanos (OEA) 
que ainda não o tenham feito a que considerem assinar e ratificar, ou ratificar, a Convenção das 
Nações Unidas contra a Corrupção (Convenção de Mérida) bem como a Convenção das Nações 
Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (Convenção de Palermo), ou a elas aderir, 
conforme o caso. 
 

3. Instar os Estados Partes na Convenção Interamericana contra a Corrupção a que 
adotem todas as medidas que julgarem necessárias, nos próprios sistemas institucionais, a fim de 
adequar sua legislação e normas interna ao cumprimento dos compromissos assumidos com a 
ratificação da Convenção ou adesão a ela, e nesse sentido a continuar avançando no cumprimento 
das recomendações da Comissão de Peritos do MESICIC correspondente à Primeira e Segunda 
Rodadas de Análises da Implementação da Convenção. 
 

4. Expressar sua satisfação pela adoção e aplicação efetiva de legislação ou de 
planos nacionais de combate à corrupção por parte dos Estados Partes na Convenção 
Interamericana contra a Corrupção. 
 

5. Expressar uma vez mais seu apoio ao fortalecimento do MESICIC e, a esse 
respeito: 
 

a) manifestar satisfação quanto às realizações da Comissão de Peritos do 
MESICIC, com o apoio da Secretaria-Geral da OEA, que se refletem na 
bem-sucedida conclusão da Segunda Rodada de Análise, que examinou a 
implementação das disposições da Convenção Interamericana contra a 
Corrupção selecionadas para essa rodada nos 28 Estados que constituem 
o MESICIC; na aprovação do Relatório Hemisférico referente a essa 
rodada; e na aprovação das decisões necessárias para que se dê início à 
Terceira Rodada de Análise; 

 
b) solicitar à Secretaria-Geral que continue a definir fontes de financiamento 

interno da OEA, como o Fundo Ordinário, e de financiamento externo, 
como instituições financeiras internacionais e regionais e organismos 
nacionais de caráter oficial e outras, a fim de financiar o adequado 
funcionamento do MESICIC e, quando cabível, o pleno e efetivo 
cumprimento das recomendações por ele formuladas e das atividades a 
serem desenvolvidas pelos países a que foram dirigidas, com vistas a sua 
implementação; 

 
c) convidar a Conferência dos Estados Partes no MESICIC a continuar a 

informar o Conselho Permanente acerca da implementação de medidas 
concretas para fortalecê-lo e sobre outros temas que tenham sido 
submetidos à sua consideração; 

 



d) solicitar à Secretaria-Geral que, por intermédio do Departamento de 
Cooperação Jurídica da Secretaria de Assuntos Jurídicos, continue a 
prestar serviços de secretaria técnica à Conferência dos Estados Partes no 
MESICIC e à Comissão de Peritos desse Mecanismo; 

 
e) solicitar à Secretaria-Geral que, por meio do Departamento de 

Cooperação Jurídica da Secretaria de Assuntos Jurídicos e em 
consonância com o disposto no parágrafo I, 2, g, do Programa 
Interamericano de Cooperação para Combater a Corrupção, continue a 
desenvolver e a executar o programa de capacitação dos membros da 
Comissão de Peritos do MESICIC, tanto no que se refere à aplicação da 
metodologia desse mecanismo quanto no tocante à implementação das 
recomendações que, com relação às disposições da Convenção 
Interamericana contra a Corrupção, tenham sido por ele formuladas.  

 
6. Apoiar a realização da Terceira Reunião da Conferência dos Estados Parte no 

MESICIC, que terá lugar no segundo semestre de 2009, levando em conta que a Comissão de 
Peritos aprovou, em dezembro de 2008, o Relatório Hemisfério da Segunda Rodada de Análise.  
Nessa reunião, em conformidade com o disposto no Capítulo VII do Programa Interamericano de 
Cooperação para Combater a Corrupção, será considerada e aprovada uma estratégia sobre o 
modo por que o MESICIC poderia levar adiante a implementação das diversas áreas temáticas 
incluídas na Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção e o acompanhamento das 
realizações que nelas sejam registradas.  Em virtude do disposto no Capítulo IX do Programa 
Interamericano de Cooperação para Combater a Corrupção e para os efeitos do seu adequado 
acompanhamento, a Conferência dos Estados Partes no MESICIC transmitirá à Assembléia Geral 
da OEA a estratégia que adotar a respeito. 
 

7. Determinar que a preparação da Terceira Reunião da Conferência dos Estados 
Partes no MESICIC, inclusive o que se relacione com a data de realização e os projetos de agenda 
e calendário, seja feita em conformidade com o disposto nos artigos 6 a 10 do Regulamento da 
Conferência dos Estados Partes no Mecanismo de Acompanhamento da Implementação da 
Convenção Interamericana contra a Corrupção (SG/MESICIC/doc.58/04 rev. 7). 
 

8. Solicitar à Secretaria-Geral que, por intermédio do Departamento de Cooperação 
Jurídica da Secretaria de Assuntos Jurídicos e em conformidade com o disposto no Capítulo VIII 
do Programa Interamericano de Cooperação para Combater a Corrupção, continue a prestar o 
apoio técnico necessário ao desenvolvimento desse Programa e, de modo especial, da estratégia a 
que se refere o parágrafo dispositivo 5, de acordo com os recursos alocados no orçamento-
programa da Organização e outros recursos. 
 



9. Incentivar os Estados membros e outros doadores, em conformidade com o artigo 
74 das Normas Gerais para o Funcionamento da Secretaria-Geral, a que considerem contribuir 
para o fundo específico da OEA, “Fundo Interamericano Anticorrupção”, para ajudar os Estados 
membros na implementação da Convenção Interamericana contra a Corrupção e das 
recomendações dos relatórios dos países do MESICIC. 
 

10. 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. 
 
 
 


