
AG/RES. 2734 (XLII-O/12) 
 

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

 
(Aprovada na segunda sessão plenária, realizada em 4 de junho de 2012) 

 
 
 A ASSEMBLEIA GERAL, 
 
 TENDO VISTO o Relatório Anual do Conselho Permanente à Assembleia Geral (AG/doc. 
5240/12 add. 1), especialmente no que se refere ao cumprimento da resolução AG/RES. 2657 (XLI-
O/11), “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 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, adotada 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 fóruns 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. 2657 (XLI-O/11) determinou que o 
Conselho Permanente fosse encarregado de acompanhar, de maneira adequada, o cumprimento das 
Conclusões e Recomendações da REMJA-VIII; 
 
 LEVANDO EM CONTA TAMBÉM os resultados da Sétima Reunião do Grupo de Trabalho 
em Delito Cibernético das REMJA, realizada na sede da Organização dos Estados Americanos, em 6 
e 7 de fevereiro de 2012; e da Quinta Reunião do Grupo de Trabalho sobre Assistência Mútua em 
Matéria Penal e Extradição das REMJA, realizada em Assunção, Paraguai, em 30 e 31 de maio de 
2012; e 
 
 TENDO PRESENTE a nota da Missão Permanente do Equador Nº 4-2-147/2012, de 20 de 
abril de 2012 (REMJA-IX/INF.2/12), mediante a qual o país comunica “o interesse do Governo da 
República do Equador de oferecer a cidade de Quito como sede da Nona Reunião de Ministros da 
Justiça ou de Outros Ministros ou Procuradores-Gerais das Américas (REMJA-IX), a ser realizada no 
segundo semestre de 2012”, 
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RESOLVE: 
 
 1. Expressar satisfação com os resultados da implementação das recomendações da 
Oitava Reunião de Ministros da Justiça ou de Outros Ministros ou Procuradores-Gerais das Américas 
(REMJA-VIII), os quais se refletem, entre outros aspectos: 
 
  a) na realização da Sétima Reunião do Grupo de Trabalho sobre Delito 

Cibernético das REMJA, na sede da Organização dos Estados Americanos 
(OEA), em 6 e 7 de fevereiro de 2012; 

 
  b) na realização da Quinta Reunião do Grupo de Trabalho sobre Assistência 

Mútua em Matéria Penal e Extradição das REMJA, em Assunção, Paraguai, 
em 30 e 31 de maio de 2012; 

 
  c) na convocação para a realização da Terceira Reunião do Grupo de Trabalho 

sobre Políticas Penitenciárias e Carcerárias das REMJA, a ter lugar na sede 
da OEA, em 18 e 19 de julho de 2012; 

 
  d) na realização de oficinas regionais de capacitação em matéria de delito 

cibernético, em Bogotá, Colômbia, de 28 a 30 de novembro de 2011; e na 
cidade da Guatemala, Guatemala, de 27 a 29 de março de 2012; 

 
  e) 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; e 

 
  f) na atualização, manutenção e expansão das ferramentas da Rede de 

Cooperação Jurídica em Matéria de Direito de Família e da Infância como 
um projeto piloto. 

 
 2. Agradecer e aceitar o oferecimento de sede do Governo do Equador para a Nona 
Reunião de Ministros da Justiça ou de Outros Ministros ou Procuradores-Gerais das Américas 
(REMJA-IX) e determinar como sede e data da reunião, a cidade de Quito e o período de 28 a 30 de 
novembro de 2012, respectivamente. 
 
 3. Solicitar à Secretaria-Geral que, por meio do Departamento de Cooperação Jurídica 
da Secretaria de Assuntos Jurídicos, e em coordenação com o Governo do Equador como país sede 
da REMJA-IX, proporcione o apoio técnico necessário à preparação e realização da reunião, em 
conformidade com o previsto no Documento de Washington. 
 
 4. Solicitar ao Conselho Permanente que informe a Assembleia Geral, em seu 
Quadragésimo Terceiro Período Ordinário de Sessões, sobre a implementação desta resolução. A 
realização da REMJA-IX e de suas reuniões preparatórias estará sujeita à disponibilidade de recursos 
financeiros no orçamento-programa da Organização e outros recursos. 
 


