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Ao encerrar os debates sobre os diferentes temas abordados em sua agenda, a Quinta
Reunião de Ministros da Justiça ou de Ministros ou Procuradores-Gerais das Américas (REMJAV), convocada no âmbito da OEA, aprovou as seguintes conclusões e recomendações para serem
transmitidas, por intermédio do Conselho Permanente, ao Trigésimo Quarto Período Ordinário
de Sessões da Assembléia Geral da OEA.
I.

COOPERAÇÃO HEMISFÉRICA CONTRA O CRIME ORGANIZADO
TRANSNACIONAL E CONTRA O TERRORISMO

A REMJA-V reafirma que o prejuízo causado e a ameaça representada pelas diversas
manifestações do crime organizado transnacional e do terrorismo, para nossos cidadãos, para
nossas democracias e para o desenvolvimento econômico e social de nossos Estados, tornam
necessário e urgente que se continue a fortalecer e aperfeiçoar a cooperação jurídica e judicial
mútua no Hemisfério, bem como, caso não tenha sido feito, a aprovar leis, procedimentos e
mecanismos novos que possibilitem fazer frente de maneira eficaz a esses delitos.
A esse respeito, destaca que, de acordo com a “Declaração sobre Segurança nas
Américas”, aprovada na Cidade do México, em 28 de outubro de 2003, o terrorismo e o crime
organizado transnacional fazem parte das novas ameaças, preocupações e outros desafios de
natureza diversa que afetam a segurança dos Estados do Hemisfério e que nela se reafirma “que
as Reuniões de Ministros da Justiça ou de 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”.
Considerando que, embora a comunidade internacional tenha avançado na elaboração de normas
para combater estas modalidades de crime, persistem diferenças na forma como os Estados
tipificam os atos delituosos, o que pode criar obstáculos a uma cooperação internacional mais
efetiva.
A REMJA-V reconhece a conveniência de que o tema do Crime Organizado Transnacional
continue a ser tratado pelas diferentes entidades da OEA que o vêm tratando no quadro de suas
respectivas competências, como a CICAD, a Comissão Consultiva da CIFTA, a CIM, o Instituto
Interamericano da Criança, a REMJA e o MESICIC
A REMJA-V reafirma que as medidas dos Estados membros para combater o terrorismo deverão
ser executadas com pleno respeito ao Estado de Direito, aos direitos humanos e às liberdades
fundamentais, sem prejuízo dos direitos e das obrigações dos Estados e das pessoas, de acordo
com o Direito Internacional, o direito internacional dos direitos humanos e o direito internacional
dos refugiados.
A REMJA-V manifesta satisfação pelo fato de, no período posterior à REMJA-IV, os Estados
membros da OEA terem dado passos consideráveis no sentido de reforçar no Hemisfério a
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transnacional para lidar eficazmente com esses delitos. Em particular, no intervalo entre a
REMJA-IV e a REMJA-V, numerosos Estados membros da OEA tornaram-se Partes na
Convenção Internacional para a Supressão do Financiamento do Terrorismo, de 1999, bem como
de instrumentos universais anteriores de combate ao terrorismo. Numerosos Estados membros da
OEA tornaram-se igualmente Partes na Convenção das Nações Unidas contra o Crime
Organizado Transnacional, de 2000, e seus três Protocolos Complementares ou deram passos
firmes neste sentido. A REMJA-V reconhece estes notáveis progressos no combate ao
terrorismo e ao crime organizado transnacional.
A REMJA-V também toma nota, com satisfação, de que a adesão a instrumentos regionais que
tratam do terrorismo e do crime organizado se acelerou rapidamente. A Convenção
Interamericana contra o Terrorismo de 2002 entrou em vigor em 10 de julho de 2003 e já foi
ratificada por oito (8) Estados membros da OEA; e vinte e dois (22) Estados membros da OEA
ratificaram a Convenção Interamericana contra a Fabricação e o Tráfico Ilícitos de Armas de
Fogo, Munições, Explosivos e Outros Materiais Correlatos (CIFTA).
A REMJA-V manifesta igualmente sua satisfação pelos progressos registrados com o propósito
de fortalecer e consolidar a cooperação entre os Estados das Américas para combater o
terrorismo, mediante o trabalho do Comitê Interamericano contra o Terrorismo (CICTE) e de
seus pontos de contato nacionais.
Por outro lado, resta trabalho a fazer a fim de articular a implementação efetiva de padrões
hemisféricos e mundiais de combate ao terrorismo e ao crime organizado, e observamos
alarmados a intensificação dos atentados terroristas em escala mundial e nas atividades de outras
organizações criminosas. Assim, recomendamos que:
A. COOPERAÇÃO HEMISFÉRICA
TRANSNACIONAL

CONTRA

O

CRIME

ORGANIZADO

1. Que, com relação à luta contra o crime organizado transnacional, os Estados
membros que ainda não o tenham feito assinem e ratifiquem, ratifiquem, ou
adiram, conforme couber, e implementem com a possível brevidade:
a)

A Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional,
o Protocolo da ONU para Prevenir, Reprimir e Punir o Tráfico de Pessoas,
Especialmente Mulheres e Crianças, e o Protocolo contra o Contrabando de
Migrantes por Terra, Mar e Ar. Estimulamos os Estados membros a
concluir seus processos internos para determinar se assinarão e ratificarão o
Protocolo contra a Fabricação e o Tráfico Ilícitos de Armas de Fogo, suas
Partes e Componentes e Munições.

b)

A Convenção Interamericana contra a Fabricação e o Tráfico Ilícitos de
Armas de Fogo, Munições, Explosivos e Outros Materiais Correlatos
(CIFTA), que, entre outras coisas, estabelece um regime eficaz de punição
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organizado transnacional e contra o terrorismo e, além disso, cria um
mecanismo de seguimento até à fonte das armas de fogo que possam ser
objeto de tráfico ilícito.
2. Que os Estados membros que são Partes ou signatários da Convenção contra a
Delinqüência Organizada Transnacional e seus dois protocolos em vigor
trabalhem juntos na Primeira Conferência dos Estados Partes, a realizar-se de 28
de junho a 9 de julho de 2004, para facilitar a aplicação desses importantes
instrumentos internacionais.
3. Recomendar à Assembléia Geral da OEA que convoque um grupo de peritos que
considere a possibilidade da elaboração de um Plano de Ação Hemisférico contra
o Crime Organizado Transnacional, como plano integrado que reúna o esforço
que cada área da OEA vem desenvolvendo com relação aos distintos aspectos do
problema, em conformidade com a Declaração sobre Segurança nas Américas.
4. Que os Estados membros considerem — quando couber — a harmonização de
seus respectivos ordenamentos jurídicos com as obrigações assumidas nesta
matéria. Para este fim, recomenda-se que a Assembléia Geral da OEA encarregue
a Comissão Jurídica Interamericana de realizar um estudo sobre o ponto
mencionado acima e informe ao órgão a que a Assembléia Geral atribua a
responsabilidade de considerar a possibilidade de elaborar um Plano de Ação
Hemisférico contra o Crime Organizado Transnacional.
5. Que os Estados membros promovam maior inter-relação entre as autoridades de
execução da lei para que determinem linhas comuns de ação na investigação e
indiciamento desses delitos.
6. Instar os Estados a que realizem seminários e jornadas de capacitação no nível
tanto regional quanto nacional, relacionados com os diferentes aspectos do crime
organizado transnacional.
B. COOPERAÇÃO HEMISFÉRICA CONTRA O TERRORISMO
1.

Que, com relação à luta contra o terrorismo, os Estados membros que ainda
não o tenham feito assinem e ratifiquem, ratifiquem, ou adiram, conforme
couber, e implementem com a possível brevidade:
a) as 12 convenções das Nações Unidas contra o terrorismo;
b) a Convenção Interamericana contra o Terrorismo.

2.

Que os Estados membros desenvolvam capacidade suficiente para tomar
medidas a fim de impor a lei em situações onde um atentado terrorista ainda
não tenha sido lançado e seja possível evitá-lo com uma investigação e
processo penal oportunos, e tomem medidas imediatas a fim de proporcionar
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efetiva a cooperação mútua a este respeito.
3.

Que cada Estado membro reforce a sua capacidade de facilitar o intercâmbio
de informações entre os serviços de segurança e de polícia a fim de prevenir
atentados e processar com êxito os terroristas, segundo as leis nacionais e os
instrumentos internacionais aplicáveis.

4.

Que, nos termos do Artigo 7 da Convenção Interamericana contra o
Terrorismo, os Estados membros promovam as medidas mais amplas de
cooperação, particularmente aquelas destinadas a assegurar cooperação efetiva
entre órgãos de execução da lei, os serviços de imigração e entidades
correlatas, e submetam a melhores controles seus documentos de viagem e de
identidade

5.

Tomar nota do trabalho da Comissão Interamericana de Direitos Humanos na
área do terrorismo e dos direitos humanos. Recomendar que os funcionários
responsáveis pela elaboração de leis de combate ao terrorismo continuem a
reunir-se e trocar entre si informações sobre as melhores práticas e sobre
experiências nacionais acerca desta questão.

6.

Recomendar que a Rede Hemisférica de Informações para a Assistência
Judicial Mútua em Matéria Penal abranja informações sobre legislação e,
conforme seja cabível, sobre políticas de combate ao terrorismo vigentes nos
Estados membros.

7.

Recomendar que, para colaborar na prevenção de atos de terrorismo, sejam
tomadas medidas para evitar a discriminação contra membros da sociedade.

II. ASSISTÊNCIA JUDICIAL MÚTUA EM MATÉRIA PENAL E EXTRADIÇÃO
A.

REUNIÃO DE AUTORIDADES CENTRAIS E OUTROS PERITOS EM
ASSISTÊNCIA JURÍDICA MÚTUA EM MATÉRIA PENAL

A REMJA V recomenda:
1. Expressa sua satisfação pela realização da “Reunião de Autoridades Centrais e

Outros Peritos em Assistência Judicial Mútua em Matéria Penal”, realizada em
cumprimento às recomendações da REMJA-IV, em Ottawa, Canadá, de 30 de
abril a 2 de maio de 2003, e adota integralmente as recomendações formuladas,
publicadas no documento OEA/Ser.K/XXXIV.5REMJA-V/doc.4/.
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reuniões das autoridades centrais e outros peritos em assistência jurídica mútua em matéria
penal do Hemisfério, pelo menos uma vez entre REMJAs, com apoio e coordenação do
Grupo de Trabalho sobre Assistência Jurídica Mútua, bem como a consideração, em sua
próxima reunião, tanto dos progressos alcançados na implementação das recomendações da
reunião de Ottawa quanto, inter alia, os tópicos mencionados na supracitada recomendação
6, conforme uma ordem de prioridades que definam.
3. Decide que, na próxima reunião de autoridades centrais e outros peritos, se inicie a
consideração de ações para fortalecer a cooperação jurídica hemisférica em matéria de
extradição, inclusive a extradição temporária quando proceda conforme a legislação
nacional, e se proceda à preparação das seções relativas à cooperação jurídica e judicial
mútua de um plano de ação hemisférico para o combate ao crime organizado transnacional
e ao terrorismo, inclusive medidas de administração de casos pelo Estado requerente para
não sobrecarregar o Estado requerido.
4. Decide que, na próxima reunião de autoridades centrais e outros peritos, continue
fortalecendo e tornando mais efetivos os mecanismos de assistência judicial mútua em
matéria penal e a cooperação hemisférica em matéria de extradição. Para tanto, a reunião
de autoridades centrais e outros peritos poderá solicitar contribuições às seguintes entidades
no que se refere às áreas de sua competência: CICTE, CICAD, Comissão Consultiva da
CIFTA, CIM, MESICIC, Instituto Interamericano da Criança e Comissão Jurídica
Interamericana.
B)

REDE HEMISFÉRICA DE INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES PARA A
ASSISTÊNCIA JUDICIAL MÚTUA EM MATÉRIA PENAL

Considerando a utilidade e a importância da Rede Hemisférica de Intercâmbio de
informações para a Assistência Judicial Mútua em Matéria Penal, a REMJA-V recomenda:
1. Decide adotar a Rede Hemisférica de Intercâmbio de Informações para a Assistência
Judicial Mútua em Matéria Penal e insta a todos os Estados membros a implementarem
seu componente público e divulgá-lo entre os usuários mais interessados.
2. Que, como a Rede, sob a liderança de um grupo formado pela Argentina, Bahamas,
Canadá e El Salvador, e administrado pela Secretaria-Geral da OEA, encerra dados sobre
todos os Estados membros da OEA, as informações relativas à assistência jurídica mútua
em matéria penal e à extradição deveriam continuar a ser colocadas na página pública na
Internet.
3. Que os Estados que ainda não o tenham feito identifiquem um contato para fornecer e
atualizar as informações disponibilizadas pela rede.
4. Manifestar satisfação pelo desenvolvimento de um projeto piloto de e-mail seguro da
assistência jurídica mútua e recomendar que todos os Estados tomem as medidas
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outros Estados.
5. Examinar a possibilidade de trocar informações nas áreas e metodologias de interesse
comum, com a “Inspetoria Virtual da Ibero-América”.
III.

POLÍTICAS PENITENCIÁRIAS E CARCERÁRIAS

Dada a importância e a conveniência de prosseguir e consolidar o processo de
intercâmbio de informações e de experiências, bem como de cooperação mútua com relação às
políticas penitenciárias e carcerárias dos Estados membros da OEA, a REMJA-V recomenda:
1.

Que a reunião expresse sua satisfação pelos resultados e aprove o relatório da Primeira
Reunião de Autoridades Responsáveis pelas Políticas Penitenciárias e Carcerárias dos
Estados membros da OEA (documento OEA/Ser.K/XXXIV.5 REMJA-V/doc.6/04),
realizada na sede da OEA, em 16 e 17 de outubro de 2003, em cumprimento ao acordado
na REMJA-IV.

2.

Que se preste apoio à realização de reuniões periódicas das autoridades responsáveis pelas
políticas penitenciárias e carcerárias dos Estados membros da OEA e à criação de um
sistema de informação através da Internet, relacionado com as referidas políticas, de acordo
com as recomendações formuladas na primeira reunião das mencionadas autoridades.

3.

Que os Estados, por meio de sua participação nas reuniões de autoridades penitenciárias e
carcerárias, promovam estratégias e políticas penitenciárias com base no respeito aos
direitos humanos, que contribuam para eliminar a superlotação carcerária. Para tanto, os
Estados incentivarão a modernização da infra-estrutura carcerária e o aprofundamento das
funções de reabilitação e reinserção social do indivíduo, mediante a melhoria das condições
de privação de liberdade e o estudo de novos padrões penitenciários.

IV.

DELITO CIBERNÉTICO
Com relação a essa matéria, a REMJA-V recomenda:

1.

Que a reunião expresse sua satisfação pelos resultados da Reunião Inicial do Grupo de
Peritos Governamentais em Matéria de Delito Cibernético, realizada na sede da OEA, em
23 e 24 de junho de 2003, em cumprimento ao acordado na REMJA-IV.

2.

Que sejam aprovadas as recomendações formuladas pelo Grupo de Peritos Governamentais
(documento OEA/Ser.K/XXXIV.5 REMJA-V/doc.5/04) e que seja solicitado ao referido
grupo que, por intermédio de sua presidência, informe a próxima REMJA sobre o
progresso verificado com relação às mesmas.
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Que se preste apoio para que as recomendações formuladas pelo Grupo de Peritos
Governamentais em sua reunião inicial sirvam como contribuição das REMJA para a
elaboração da Estratégia Interamericana para Combater Ameaças à Segurança Cibernética
a que se refere a resolução da Assembléia Geral da OEA AG/RES. 1939 /XXXIII-O/03),
bem como que se solicite ao Grupo que, por intermédio de sua presidência, continue a
apoiar o processo de elaboração da referida estratégia.

4.

Que se ministre treinamento internacional em relação ao delito cibernético aos Estados da OEA que
o solicitem, e que os Estados da OEA em geral considerem a possibilidade de alocar recursos que
garantam a prestação desse treinamento.

5.

Que os Estados membros participem das reuniões técnicas do Grupo de Peritos Governamentais
sobre Delito Cibernético para que, em nível hemisférico, se alcance um claro entendimento sobre os
futuros desafios.

6.

Que os Estados membros, no contexto do Grupo de Peritos, examinem mecanismos que facilitem
uma cooperação ampla e eficiente mútua para combater o delito cibernético e considerem, segundo
suas possibilidades, o aperfeiçoamento da capacidade técnica e jurídica a fim de unir-se à rede 24/7
estabelecida pelo G8 para prestar assistência nas investigações sobre delitos cibernéticos.

7.

Que, na medida do possível, os Estados membros disponham o que for necessário para que as
diferenças na descrição dos delitos não prejudiquem a eficiência da cooperação por meio da
assistência jurídica e judicial mútua e da extradição

8.

Que os Estados membros avaliem a conveniência da aplicação dos princípios da Convenção contra
o Delito Cibernético (2001), do Conselho da Europa, e que considerem a possibilidade de aderir a
essa convenção.
Que os Estados membros examinem e, se couber, atualizem a estrutura e o trabalho dos órgãos ou
agências internos encarregados de impor a lei de modo a adaptar-se à natureza fluida do delito
cibernético, inclusive analisando a relação entre os organismos que combatem delitos dessa natureza
e os que prestam a assistência policial ou judicial mútua tradicional.

V.

CORRUPÇÃO:
ACOMPANHAMENTO
DO
CUMPRIMENTO
COMPROMISSOS DA DECLARAÇÃO DE NUEVO LEÓN

DOS

Nas declarações de Nuevo León e da cidade de Québec, bem como nas REMJAs anteriores, é
reconhecida a gravidade do problema da corrupção em nossas sociedades.
Observamos e aprovamos o fato de que, após a REMJA-IV, a maioria dos Estados membros
assinou a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção e vários outros Estados membros se
tornaram Partes na Convenção Interamericana contra a Corrupção, embora hoje ainda estejamos
redobrando os esforços para perseguir eficazmente a corrupção.
Assim, a REMJA-V recomenda que os Estados membros:
1. Que ainda não o tenham feito tomem, com a possível brevidade, as medidas necessárias
para alcançar os seguintes objetivos:
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b)

assinar e ratificar, ratificar ou aderir, segundo o caso, e implementar a Convenção
das Nações Unidas contra a Corrupção, de 2003;
assinar e ratificar, ratificar ou aderir, segundo o caso, e implementar a Convenção
Interamericana contra a Corrupção de 1996.

2. Cooperem para reforçar o Mecanismo de Acompanhamento da Implementação da
Convenção Interamericana contra a Corrupção por meio de medidas práticas que o
tornem mais eficaz, inclusive no que se refere à necessidade de incrementar os recursos
econômicos e aperfeiçoar os recursos humanos, e à aceleração do processo de avaliação
na Primeira Rodada.
3. Antes da realização da REMJA VI, cada Estado membro, atendo-se a sua legislação
nacional e às normas internacionais aplicáveis, adotará medidas jurídicas internas que
neguem abrigo a funcionários corruptos, aos que os corrompam e a seus bens, e trocará
informações acerca das medidas que tenham adotado.
4. Observando as legislações nacionais e as normas internacionais aplicáveis, revisem seus
regimes jurídicos de extradição e prestem assistência judicial mútua relativamente a
delitos de corrupção, inclusive sua capacidade de dispor a apreensão ou o confisco de
ativos derivados de atividades criminosas a pedido de outros países que tenham
modalidades diferentes de apreensão, com vistas a reforçá-los.
5. Adotar as medidas legislativas e de outra natureza, em conformidade com os princípios
fundamentais de seu direito interno, que sejam necessárias para capacitar suas
autoridades competentes a devolver os bens apreendidos ao Estado requerente, no caso de
desfalque de recursos públicos ou de lavagem de recursos públicos objeto de desfalque.
6. Apoiar os trabalhos da reunião dos Estados Partes na Convenção Interamericana contra a
Corrupção que terá lugar em Manágua, Nicarágua, em julho de 2004, que deverá
considerar “medidas concretas adicionais para aumentar a transparência e combater a
corrupção”.
VI.

TRÁFICO DE PESSOAS, ESPECIALMENTE DE MULHERES E CRIANÇAS

Levando em conta que o tráfico de pessoas é um delito grave, que deve ser tipificado, prevenido e
combatido, e que suas vítimas se acham em situação de vulnerabilidade, o que exige maior atenção
internacional e a devida assistência e proteção, amparando seus direitos humanos, e que para alcançar
estes fins se requer cooperação integral por parte dos Estados,
Reconhecendo que existe um substancial conjunto de instrumentos internacionais para garantir a proteção
das mulheres, crianças e adolescentes, como a Convenção sobre os Direitos Humanos da Criança, a
Convenção sobre Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, a Convenção Interamericana para
Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, a Convenção n° 182 da OIT sobre as piores
formas de trabalho infantil, o Protocolo Opcional da Convenção sobre os Direitos da Criança com relação
à venda de crianças, à prostituição e à pornografia infantis, a Convenção Interamericana sobre o Tráfico
Internacional de Menores e o Protocolo para Prevenir, Reprimir e Punir o Tráfico de Pessoas,
Especialmente Mulheres e Crianças,
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Tendo em mente que o Protocolo para Prevenir, Reprimir e Punir o Tráfico de Pessoas, Especialmente
Mulheres e Crianças, complementar à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado
Transnacional, especifica as ações que configuram o delito de tráfico de pessoas,
Decididos a superar os obstáculos na luta contra este delito transnacional,
A REMJA V recomenda:
1. Que os Estados membros que ainda não o tenham feito assinem e ratifiquem, ratifiquem, ou

adiram, conforme couber, e implementem com a possível brevidade o Protocolo da ONU
para Prevenir, Reprimir e Punir o Tráfico de Pessoas, Especialmente Mulheres e Crianças,
complementar à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional.
2. Que os Estados membros concluam seus processos internos a fim de determinar se assinarão e
ratificarão:

a) o Protocolo contra o Contrabando de Migrantes por Terra, Mar e Ar; e
b) A Convenção Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores.
3. A realização de uma Reunião de autoridades nacionais nesta matéria, com a participação,

inclusive, da CIM, do IIN, das Nações Unidas, da OIM e outros organismos
internacionais correlatos, com a finalidade de estudar mecanismos de cooperação
integrada entre os Estados para assegurar a proteção e assistência às vítimas, a prevenção
do delito e o processamento dos autores. A reunião facilitará igualmente o intercâmbio de
informações e experiências, o diálogo político e a cooperação entre os países de origem,
trânsito e destino do tráfico de pessoas, bem como o estabelecimento ou aperfeiçoamento
dos registros estatísticos nessa matéria.
4. Manter o tema do Tráfico de Pessoas como tema da agenda em futuros debates da

REMJA.
VII.

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

A REMJA-V:
1. Insta os Estados membros a concluir seus processos internos a fim de determinar se
assinarão e ratificarão a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a
Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará).
2. Incentiva os Estados Partes na Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e
Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará) a analisar a
maneira mais adequada de criar um mecanismo de acompanhamento da Convenção.
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VIII. GÊNERO E JUSTIÇA
A REMJA-V, tendo ouvido a apresentação da Comissão Interamericana de Mulheres (CIM),
toma nota das recomendações a respeito de gênero e justiça formuladas à REMJA-V pela
Segunda Reunião de Ministras e Ministros ou Autoridades do Mais Alto Nível Responsáveis
pelas Políticas da Mulher nos Estados membros e as encaminha aos Estados membros para
maior consideração.
IX.

CENTRO DE ESTUDOS DE JUSTIÇA DAS AMÉRICAS (CEJA)

Cumprindo os mandatos da Segunda e Terceira Cúpulas das Américas, das resoluções da
Assembléia Geral da OEA AG/RES. 1 (XXVI-E/99) e das conclusões e recomendações das
REMJAs II e III, que imprimiram um impulso à criação de um Centro de Estudos que
contribuísse para melhorar as políticas da Justiça e o desenvolvimento institucional dos
sistemas judiciais na região, e
Tendo ouvido o relatório do Centro de Estudos de Justiça das Américas, a REMJA V decide:
1. Manifestar o seu apreço ao Conselho Diretor e ao Diretor Executivo pela
liderança e iniciativa demonstradas ao orientar e desenvolver os passos iniciais do
trabalho do Centro na área da justiça penal e dar forma concreta à visão de um
centro regional de peritos no setor da Justiça criado pelos Chefes de Estado e de
Governo em Santiago, Chile.
2. Congratular o Centro pelo êxito no lançamento de páginas na Internet e
publicações que estão sendo amplamente consultadas na região, bem como pela
elaboração de um importante estudo comparativo de normas e práticas
processuais penais na região, que presumivelmente contribuirá para melhorar o
desempenho do sistema de Justiça.
3. Manifestar satisfação pelos esforços envidados para assegurar a participação
efetiva dos Estados membros em programas e atividades do Centro a despeito da
diversidade de interesses e instituições envolvidos e da escassez do
financiamento.
4. Solicitar ao Centro que, em conformidade com os objetivos estabelecidos em seu
Estatuto, inclua em seus planos de trabalho as conclusões e recomendações da
REMJA. Para essa finalidade, os Estados membros proporcionarão os recursos
que forem necessários.
5. Solicitar que o Centro crie um grupo ou processo de trabalho, que inclua os
Estados membros e outros doadores, a fim de elaborar, para consideração pela
REMJA-VI, um plano de financiamento do Centro, de acordo com o mandato da
Terceira Cúpula das Américas. Esse processo deve ser organizado sem prejuízo
das contribuições voluntárias que os Estados membros devam efetuar com esta
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Assembléia Geral da Organização dos Estados Americanos.
6. Aprovar a renovação do mandato do Diretor Executivo do Centro, acordada por
seu Conselho Diretor, nos termos de seu Estatuto, em sessão ordinária realizada
em 5 de janeiro de 2004 em Santiago, Chile.
7. Solicitar ao Centro que continue a apoiar os esforços nacionais envidados para
fortalecer os sistemas internos de justiça com vistas ao melhoramento dos
sistemas nacionais no âmbito da cooperação e assistência judicial mútua no
Hemisfério.
X.

PRÓXIMA REUNIÃO

A REMJA-V recomenda que a Sexta Reunião de Ministros da Justiça ou de Ministros ou
Procuradores-Gerais das Américas (REMJA-VI) seja realizada em 2006 e que a Assembléia
Geral da OEA encarregue o Conselho Permanente da Organização de fixar a data e a sede da
mesma.

MJ00279P05

