
AG/RES. 2657 (XLI-O/11) 
 

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

 
(Aprovada na quarta sessão plenária, realizada em 7 de junho de 2011) 

 
 

A ASSEMBLÉIA GERAL, 
 

TENDO VISTO o Relatório Anual do Conselho Permanente à Assembléia Geral 
(AG/doc.5217/11), especialmente no que se refere ao cumprimento da resolução AG/RES. 2581 (XL-
O/10), “Reunião de Ministros da Justiça ou de Outros 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 (REMJA), bem como a implementação de suas conclusões e 
recomendações; 
 

TENDO PRESENTE que, na Declaração sobre Segurança nas Américas, aprovada na Cidade 
do México em 2003, os Estados do Hemisfério reafirmaram 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”; 
 

LEVANDO EM CONTA que a resolução AG/RES. 2581 (XL-O/10) decidiu incumbir o 
Conselho Permanente de acompanhar, de maneira adequada, o cumprimento das “Conclusões e 
recomendações da REMJA-VIII” e, em conformidade com essas conclusões e recomendações, 
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 que a resolução AG/RES. 2581 (XL-O-10) resolveu 
“agradecer e aceitar o oferecimento de sede de El Salvador para a REMJA-IX, a ser realizada em 
2012”, bem como “agradecer e aceitar o oferecimento de sede do Paraguai para a Quinta Reunião do 
Grupo de Trabalho sobre Assistência Mútua em Matéria Penal e Extradição da REMJA”, 
 
RESOLVE: 
 

1. Expressar satisfação com os resultados da implementação das recomendações da 
REMJA-VIII, os quais se refletem, entre outros: 
 

a) na realização da reunião técnica coordenada pelo Brasil, sobre a utilidade da 
Rede de Cooperação Jurídica em Matéria de Direito de Família e da Infância 
e o interesse manifestado pelos Estados em constituir um grupo de trabalho 
sobre esta matéria, em Washington, D.C., de 11 a 13 de novembro de 2010; 
cujas recomendações constam do documento REDFN/RT/doc.6/10 rev. 1; 
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b) na realização de workshops regionais de capacitação em matéria de delito 
cibernético, na Cidade do México, México, de 23 a 25 de junho de 2010; em 
Lima, Peru, de 31 de agosto a 2 de setembro de 2010; e em Antígua e 
Barbuda, de 13 a 16 de dezembro de 2010; 

 
c) na realização, pelo CICTE e pela REMJA, em conjunto, em Miami, Estados 

Unidos, em maio de 2011, de um workshop sobre coordenação regional e 
intercâmbio de informações relacionadas com a segurança cibernética e o 
delito cibernético; 

 
d) na atualização, manutenção e expansão dos componentes público, privado e 

de comunicação eletrônica segura da Rede em Matéria Penal da OEA, bem 
como na implementação de uma fase piloto da ferramenta para o uso de 
videoconferências seguras entre autoridades centrais e de cooperação jurídica 
entre as autoridades competentes em matéria penal. 

 
2. Encarregar o Conselho Permanente de dar o acompanhamento apropriado às 

“Conclusões e Recomendações da REMJA-VIII” e, em conformidade com suas determinações, 
convocar as reuniões seguintes, que serão realizadas antes da REMJA-IX e de acordo com os recursos 
alocados no orçamento-programa da Organização e outros recursos: 
 

a) Quinta Reunião do Grupo de Trabalho sobre Assistência Mútua em Matéria 
Penal e Extradição, a ser realizada no Paraguai; 

 
b) Terceira Reunião do Grupo de Trabalho sobre Políticas Penitenciárias e 

Carcerárias; 
 

c) Sétima Reunião do Grupo de Trabalho em Matéria de Delito Cibernético; e 
 

d) reunião técnica das autoridades diretamente responsáveis pela assistência e 
proteção a vítimas e testemunhas dos Estados membros da OEA, com a 
finalidade de identificar áreas prioritárias de trabalho. 

 
3. Convocar a Nona Reunião de Ministros da Justiça ou de Ministros ou Procuradores-

Gerais das Américas (REMJA-IX), a ser realizada em El Salvador, em 2012, de acordo com os 
recursos alocados no orçamento-programa da Organização e outros recursos; e incumbir o Conselho 
Permanente de fixar a data da referida reunião e, com o apoio técnico do Departamento de 
Cooperação Jurídica da Secretaria de Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral, executar os respectivos 
trabalhos preparatórios. 
 

4. Solicitar ao Conselho Permanente que informe o Quadragésimo Segundo Período 
Ordinário de Sessões da Assembléia Geral sobre a implementação desta resolução, cuja execução 
estará sujeita à disponibilidade de recursos financeiros alocados no orçamento-programa da 
Organização e de outros recursos. 
 
 


