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RELATÓRIO DA OITAVA REUNIÃO DE MINISTROS DA JUSTIÇA OU OUTROS
MINISTROS OU PROCURADORES-GERAIS DAS AMÉRICAS (REMJA-VIII)

I. ANTECEDENTES
A Assembléia Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), por ocasião de seu
Trigésimo Nono Período Ordinário de Sessões realizado na cidade de San Pedro Sula, Honduras,
aprovou a resolução AG/RES. 2462 (IX-O/09), mediante a qual decidiu convocar a REMJA-VIII
e dispor que fosse realizada no Brasil em 2010.
Em cumprimento do exposto, em 4 de novembro de 2009 o Conselho Permanente da
OEA, mediante sua resolução CP/RES. 962 (1726/09), fixou como datas 24, 25 e 26 de fevereiro
de 2010 e a cidade do Brasília, Brasil, como sede da reunião.
Neste sentido, foram realizadas na sede da Organização três reuniões preparatórias em 14
de dezembro de 2009 e 20 de janeiro e 16 de fevereiro de 2010, durante as quais foram aprovados
os projetos de agenda, calendário e conclusões e recomendações da REMJA-VIII1/.
II. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS
Para dar início à reunião, o Senhor Secretário Nacional de Justiça da República do Brasil,
Doutor Romeu Tuma Júnior, assumiu a Presidência2/, em conformidade com a disposição 6 do
Documento de Washington3/ e foram eleitos por aclamação os Chefes de Delegação da Costa
Rica e de Trinidad e Tobago para exercer a Primeira e Segunda Vice-Presidências da REMJAVIII, respectivamente.
A seguir, foram aprovados por unanimidade os projetos de agenda e calendário4/.
A.

Sessão técnica: Acompanhamento das recomendações da REMJA-VII:
1.

Apresentação introdutória sobre os antecedentes e agenda da reunião

O Diretor do Departamento de Cooperação Jurídica da Secretaria de Assuntos Jurídicos
da Secretaria-Geral da OEA, Doutor Jorge García González, fez uma breve apresentação5/ sobre
os antecedentes e desenvolvimentos ocorridos no âmbito das REMJA. Além disso, apresentou de
maneira introdutória o conteúdo da agenda da reunião.

1. As listas de documentos e de participantes da REMJA-VIII estão disponíveis em:
www.oas.org/es/sla/dlc/remja/VIII_lista_docs.pdf e www.oas.org/es/sla/dlc/remja/VIII_lista_part.pdf,
respectivamente.
2. A intervenção do Dr. Tuma Júnior está disponível em: www.oas.org/pt/sla/dlc/remja/VIII_sec_just.pdf
3. A disposição 6 do Documento de Washington indica o seguinte: “Uma vez convocada formalmente uma das
REMJA, de acordo com o estabelecido no último parágrafo da disposição anterior, o Estado que venha a ser sede
da referida reunião assumirá a presidência e convocará as reuniões preparatórias a que se refere a disposição 8
deste Documento.(…)“No início da REMJA de que se trate serão também eleitos os vice-presidentes, que terão
como função substituir o presidente nos casos em que esteja impedido”.
4. A agenda e o calendário da REMJA-VIII estão disponíveis em:
www.oas.org/pt/sla/dlc/remja/VIII_temario_pt.pdf e www.oas.org/pt/sla/dlc/remja/VIII_calendario_pt.pdf,
respectivamente.
5. Esta apresentação está disponível em: www.oas.org/pt/sla/dlc/remja/VIII_present_intro_pt.pdf
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2.
Relatório das atividades do Grupo de Trabalho sobre Auxílio Mútuo em Matéria
Penal e Extradição e dos resultados obtidos em sua Quarta Reunião.
A Quarta Reunião do Grupo de Trabalho sobre Auxílio Mútuo em Matéria Penal e
Extradição foi realizada em 31 de março e 1º e 2 de abril de 2009 em San Salvador, El Salvador.
A Doutora Ana Elizabeth Villalta Vizcarra, Representante da Delegação de El Salvador e
Presidente do Grupo de Trabalho, referiu-se às atividades do mesmo e apresentou ao Plenário as
recomendações emanadas da mencionada reunião, as quais constam do documento
PENAL/doc.29/09 rev. 16/.
3.
Relatório sobre os avanços da Rede Hemisférica de Intercâmbio de Informações
para o Auxílio Mútuo em Matéria Penal e Extradição (Rede em Matéria Penal)
Os representantes dos Departamentos de Serviços de Informações e Tecnologia da
Secretaria de Administração e Finanças e de Cooperação Jurídica da Secretaria de Assuntos
Jurídicos, da Secretaria-Geral da OEA, referiram-se aos avanços realizados a respeito da Rede
Hemisférica de Intercâmbio de Informações para o Auxílio Mútuo em Matéria Penal e Extradição
(Rede em Matéria Penal), os quais incluem, entre outros, seus antecedentes, composição e
institucionalização, bem como os avanços alcançados desde a REMJA-VII, principalmente com
relação à modernização do sistema de comunicação eletrônica segura e os novos
desenvolvimentos, entre os quais se destaca a implementação do sistema de videoconferência
segura7/.
4.
Relatório das atividades do Grupo de Trabalho sobre Delito Cibernético e dos
resultados obtidos em sua Sexta Reunião.
A Sexta Reunião do Grupo de Trabalho sobre Delito Cibernético foi realizada na sede da
OEA em 20 e 21 de janeiro de 2010. O Senhor Albert C. Rees Jr., representante da Delegação dos
Estados Unidos e Presidente do Grupo de Trabalho, referiu-se, em sua apresentação8/, às
recomendações emanadas da mencionada reunião, as quais foram oportunamente publicadas no
documento CIBER-VI/doc.4/10 rev. 19/.
O Presidente do Grupo de Trabalho informou também sobre os workshops de capacitação
realizados desde a REMJA-VII e cujos temas incluem a pesquisa sobre o delito cibernético,
informática forense, cooperação internacional e legislação sobre a matéria, informando também
sobre os workshops programados para 2010.10/
5.
Relatório sobre os resultados da Segunda Reunião do Grupo de Trabalho sobre
Políticas Penitenciárias e Carcerárias
A Segunda Reunião do Grupo de Trabalho sobre Políticas Penitenciárias e Carcerárias foi
realizada cidade de Valdivia, Chile, de 26 a 28 de agosto de 2008. O Senhor Ignacio Castillo,
Representante da Delegação do Chile, país anfitrião da reunião, apresentou ao Plenário as
conclusões e recomendações resultantes da reunião, as quais constam do documento
GAPECA/doc.8/08 rev. 211/.

6. Este documento está disponível em: http://www.oas.org/juridico/MLA/pt/recommenIV_por.pdf
7. Esta apresentação está disponível em: www.oas.org/pt/sla/dlc/remja/VIII_present_tecn_pt.pdf
8. Esta apresentação está disponível em: www.oas.org/en/sla/dlc/remja/VIII_tema4.pdf
9. Este documento está disponível em: http://www.oas.org/juridico/english/cyb_VIrec_por.pdf
10. Esta informação está disponível em: www.oas.org/juridico/spanish/cybersp.htm
11. Este documento está disponível em:
http://scm.oas.org/doc_public/PORTUGUESE/HIST_09/CE00394P14.doc
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6.
Relatório sobre os resultados da Primeira Reunião do Grupo de Trabalho em
Ciências Forenses
O Representante da Delegação da República Dominicana, Senhor Francisco Gerdo
Rosales, Presidente da Primeira Reunião de Especialistas em Ciências Forenses das Américas,
realizada na sede da Organização em 24 e 25 de setembro de 2009, no âmbito do Grupo de
Trabalho em Ciências Forenses, apresentou ao Plenário as conclusões e recomendações
resultantes da mencionada reunião, as quais constam do documento REF/doc.4/09 rev. 1 corr.
112/.
7.

Relatório do Centro de Estudos de Justiça das Américas (CEJA)

Os Senhores Russell Wheeler, Presidente do Conselho Diretor do CEJA, e Cristian
Riego, Diretor Executivo deste organismo, apresentaram o relatório sobre as atividades do CEJA
no período de 2008 a 2009, referindo-se também às ações promovidas em virtude da REMJA-VII
e das resoluções AG/RES. 2369 (VIII-O/08) e AG/RES. 2457 (IX-O/09), respectivamente, no
sentido de incentivar as contribuições voluntárias dos Estados membros da OEA às tarefas do
CEJA.13/
8.
Relatório do Grupo Técnico sobre Criminalidade Organizada Transnacional e
das atividades realizadas em desenvolvimento do Plano de Ação Hemisférico contra a
Criminalidade Organizada Transnacional
A Segunda Reunião do Grupo Técnico sobre Criminalidade Organizada Transnacional
foi realizada em 7 de outubro de 2009, na Sede da Organização. O Coronel Roland Maunday,
representante da Delegação de Trinidad e Tobago, Presidente da mencionada reunião, informou
ao Plenário sobre as atividades realizadas em desenvolvimento do Plano de Ação Hemisférico
contra a Criminalidade Organizada Internacional e os resultados desse encontro, os quais constam
do documento GT/DOT-II/doc. 12/0914/.
9.
Relatório sobre os resultados da Segunda Reunião de Autoridades Nacionais em
Matéria de Tráfico de Pessoas
A Segunda Reunião de Autoridades Nacionais em Matéria de Tráfico de Pessoas foi
realizada de 25 a 27 de março de 2009, na cidade de Buenos Aires, Argentina. O Senhor Juan
Martín Mena, representante da Delegação da Argentina, país anfitrião da reunião, informou sobre
os seus resultados15/ e apresentou as conclusões e recomendações resultantes da mesma, as quais
constam do documento RTP-II/doc.5/09 rev. 1016/.

12. Este documento está disponível em:
http://scm.oas.org/doc_public/PORTUGUESE/HIST_09/RE00244P07.doc
13. Esta apresentação está disponível em: www.oas.org/es/sla/dlc/remja/VIII_tema7.pdf
14. Este documento está disponível em:
http://scm.oas.org/doc_public/PORTUGUESE/HIST_09/CP23290P07.doc
15. Esta apresentação está disponível em: www.oas.org/es/sla/dlc/remja/VIII_tema9.pdf
16. Este documento está disponível em:
http://scm.oas.org/doc_public/PORTUGUESE/HIST_09/RA00110P08.doc
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10.
Relatório sobre os avanços em matéria de cooperação jurídica hemisférica em
direito de família e infância
O Doutor Dante Negro, Diretor do Departamento de Direito Internacional da Secretaria
de Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da OEA, referiu-se aos avanços em matéria de
cooperação jurídica hemisférica em direito de família e infância17/, em cumprimento da
recomendação X da REMJA-VII, inclusive no tocante à Rede de Cooperação Jurídica
Hemisférica em Matéria de Direito e Infância18/.
B.

Diálogo dos Chefes de Delegação

Antes de dar início ao Diálogo de Chefes de Delegação, fizeram uso da palavra o Senhor
Ministro-Chefe da Advocacia-Geral da União, Doutor Luiz Inácio Lucena Adams; o Secretário
de Assuntos Jurídicos da OEA, Doutor Jean Michel Arrighi, em representação do SecretárioGeral da OEA, Senhor José Miguel Insulza; e o Senhor Ministro de Justiça do Brasil, Doutor
Luiz Paulo Teles Barreto19/. Além disso, foram feitas duas apresentações introdutórias, a
primeira20/ a cargo dos Diretores dos Departamentos de Cooperação Jurídica e de Serviços de
Informação e Tecnologia da OEA, Doutores Jorge García González e Juan José Goldschtein,
sobre os desenvolvimentos no âmbito da OEA de medidas concretas para fortalecer a cooperação
jurídica e judicial nas Américas; e a segunda21/ a cargo da Delegação do Brasil sobre sua
experiência no mesmo tema.
A seguir, teve início o Diálogo de Chefes de Delegação, o qual focou o tema acordado na
agenda “Medidas concretas para fortalecer a cooperação jurídica e judicial nas Américas.” Em
particular, foram considerados os temas relativos a instrumentos jurídicos nacionais e
internacionais; programas de cooperação, capacitação e assistência técnica; redes e novas
tecnologias das informações e comunicação. Este diálogo contou com as intervenções de todas as
delegações presentes.
D.

Conclusões e Recomendações

Ao finalizar os debates sobre os diferentes temas constantes de sua agenda, a REMJAVIII aprovou por consenso as conclusões e recomendações adotadas e constantes do Documento
REMJA-VIII/doc.4/10 rev.1 22/.
E.

Sede e data da REMJA IX

A REMJA-VIII agradeceu e aceitou o oferecimento da Delegação El Salvador para ser
sede da REMJA IX, a realizar-se em 2012.

17. Esta apresentação está disponível em: www.oas.org/es/sla/dlc/remja/VIII_tema10.pdf
18. Para obter informações mais detalhadas favor consultar o website:
www.oas.org/dil/esp/derecho_de_familia.htm
19. Esta intervenção está disponível em: www.oas.org/pt/sla/dlc/remja/VIII_min_just.pdf
20. Esta apresentação está disponível em: http://www.oas.org/pt/sla/dlc/remja/VIII_present_politica_pt.pdf
21. Esta apresentação está disponível em: http://www.oas.org/pt/sla/dlc/remja/VIII_brasil.pdf
22. As conclusões e recomendações da REMJA-VIII estão disponíveis em:
http://www.oas.org/pt/sla/dlc/remja/recom_VIII_por.pdf
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F.

Sessão de Encerramento

Na sessão de encerramento usaram da palavra o Senhor Secretário-Geral Adjunto da
OEA, Albert Ramdin23/, e o Senhor Ministro de Justiça do Brasil, Doutor Luiz Paulo Teles
Barreto. Uma vez concluídas estas intervenções, deu-se por encerrada a REMJA-VIII.

23. Esta intervenção está disponível em: http://www.oas.org/juridico/english/moj_VII_clausura.pdf
MJ00577P05

