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§ 29 Nesse caso, se dentro de um
N9 62.979 — Dl 11 as c) quando a ação ou a pena já es- prazo
, Os ,xtuais, depois de haverem exibi- DECRETO
máximo de 45 dias, contados da
tiver
prescrita,
segundo
as
leis
do
Es1968
JIMBO
os
"
dos ,., ea seus Plenos Poderes, achados
data em que o Estado requerido retado requerente ou requerido;
!boa
e
devida
forma,
convieram
no
em
Promulga o Tratado de Extradição
d) quando a pessoa reclamada ti- cebeu a solicitação de prisão preven-

com a Argentina
ver de comparecer, no Estado reque- tiva do indivíduo Inculpado, o Estado
Artigo I
rente,
perante Tribunal ou Juízo de requerente não apresentar o pedido
havendo
da
.República,
Presidente
de cada unia das Altas o_O
formal de extradição, devidamente
exceção;
.. 10s nacionais
Congresso
Nacional
aprovado
pelo
Partes Contratantes gozarão, no ter- Decreto Legislativo nv 8, de 1964, o
e) quando a infração pela qual é instruido, o detido será pôsto em 11.
tório da outra, em igualdade de con- Tratado de Extradição, assinado entre pedida a extradição fôr de natureza berdade e só se admitirá nôvo pedido
dos benefícios da assistência o Brasil e a Argentina, em Buenos puramente militar ou religiosa, ou de prisão, pelo mesmo fato, com o
i
-f(lições,
j
judiciária gratuitaconcedidos cos prO
constituir delito político ou fato co- pedido formal de extradição, acompa.
prios nacionais, perante a justiça pe- Aires, em 15 de novembro de 1961; nexo dêste delito; todavia, não será nhado dos documentos citados no Ar.
nal, civil, comercial, militar e do tra- E havendo o referido Tratado en- considerado delito político, nem fato tigo IV.
trado em vigor, de conformidde com
Artigo VII
balho.
dOsie delito, o atentado amura
seu artigo XX, a 7 de junho de 1968; aconexo
Artigo II
.
pessoa de um Chefe de Estado es- Concedida a extradição, o Estado
Decreta que o mesmo, apenso por trangeiro ou contra membros de sua requ-rido comunicará imediatamente
O pretendente ao beneficio da assistencia judiciária gratuita provará a cópia ao presente Decreto, seja exe- família se tal atentado constituir de- ao Estado requerente que, o extradi- .
condição de pobreza, na forma esta- cutado e cumprido tão inteiramente lito de homicídio, ainda que não con- tanc-o se encontra à sua disposição.
belecida pelas leis "vigentes no terri- como nele se cootém-.
sumado por causa independente da Parágrafo único. Se, no prazo de
tório da Alta Parte Contratante onde Brasília, 11 de julho de 1968; vontade de quem tente executá-lo.
trinta dias, contados de tal comu- • benefício fôr pleiteado.
1479 da Independência e 809 da
§ 19 A apreciação . d6 caráter do nicação, o indivíduo em causa não
Quando
não
•
houver,
na
locaRepública.
crime caberá e:sclusivamente às auto- tiver sido remetido ao seu destino, o
1 -19
ndade, autoridade para expaiir õ atesEstado requerido dar-lhe-á liberdade
ridades do Estado requerido.
A. COsTS E SILVA
tado de que trata o presente artigo,
A alegação do fim ou motivo e não o deterá novamente pelo mesmo
29
José
de
Magalhães
Pinto
valerá, para o mesmo efeito, uma de•
político não impedir á a extradição se fato delituoso.
claração passada pela Repartição cono
fato
constituir,
principalmente,
inArtigo
VIII
TRATADO
DE
EXTRADIÇAO
- sular ou pela Missão diplomática do ,
ENTRE O BRASIL E A P.E.GENTINA fração da lei penal .comum.
• O Estado requerente poderá enviar
pais do pretendente.
§ 39 Neste caso, a concessão da ex- ao Estado requerido, com prévia aquiO
Presidente
da
República
dos
EsNo
caso
de
não
residir
o
retradição ficará condicionada à pro- escêncir dêste, agentes devidaí....nente
§ 29
querente no território de qualquer das tados Unidos do Brasil e o Presi- messa, 'feita pelo Estado requerente, autorizados, quer para auxiliarem o
altas partes contratantes, os documen- dente da República Argentina, ani- de que o Cm ou motivo político não reconhecimento da identidade do extos justificativos da sua indigência mados do desejo de tornar mais efi- concorrerá para a agrava- da asna. traditando quer para o conduzirem ao
serão aqueles que exi ja a lei do pais caz a cooperação dos dois países na
1 49 Para os efeitos dês te Trata- território do primeiro. Esses agentes
em que reside. Se não houver, nesse luta contra o crime, resolveram cele- do,
rar-se-ão delitos puramente
poderão exercer atos de autoripais, lei reguladora da matéria, ou se brar um Tratado de Extradiçãoi e, militares as infrações penais que en- não
no território do Estado reguenão fôr possível conformar-se com a para esse fim, nomearam seus Pleni- cerrem atos ou fatos estranhos ao di- dade
rido e ficarão subordinados às aulei existente, o requerente juntará ao potenciários a saber:
reito penal comum e que derivem, 'uni- toridades dêste; as gastos que fizeseu pedido uma declaração passada O Presidente da República dos Es- camente, de uma legislação especial rem
correrão por conta do GOVêrn0
consular
do
luo
tiç'á
RePar
a
perante
Unidos do Brasil, o Senhor aplicável aos militares e tendente à que os tiver enviado.
"
gar em que reside; dessa declaração tados
manutenção
da
ordem
e
da
disciplina
Francisco Clementino de San Tiago
IX
Artigo
•
constará a indicação da residência do Dantas
nas Fôrça,s Armadas.
requerente e a enumeração pornienoA entrega de min indivíduo recla_Artigo IV
• O Presidente da República Argenrisada dos seus meios de subsistência tina,
mado ficará adiada, sem prejuízo da
o
Senhor
Miguel
Angel
Cáxcano
' O pedido de extradição será feito efetividade da extradição, quando grae dos seus encargos.
Os quais, depois de haverem exibido
via diplomática, ou, por exceção, ve enfermidade impedir que, sem pe§ 3 9 Se o pretendente não residir no os seus\ Plenos Poderes, achados em por
diplomáticos, di- rigo de vida, seja êle transportado
pais onde pedir assistência judiciária boa e devida forma, Ponviera.m se_ na falta de agentes
retamente, isto é, de Governo a Go- para o pais requerente, ou quando ele
gratuita, caberá á Repartição consu-, guinte:
verno. A extradição será concedida se achar sujeito à ação penal do Eslar ou á Missão diplomática do pais
•
Artigo
mediante apresentação dos seguintes tado requerido, por outra infração.;
de destino legalizar, gratuitamente, o
As Aitas Partes Contratantes obri- documentos:
.
atestado passado pela autoridade comNeste caso, se o indivíduo estiver senpetente do local da residência do pre- gam-se à entrega reciproca, nás conquando' s tratar de indivíduo do processado, sua extradição poderá
a)
dições
estabelecidas
pelo
presente
Trasiniplesmente processado: original ou ser adiada até o fim do processo e,
tendente.
tado e de conformidade tom as forautêntica do mandado de pri- en caso de condenação, até o momen.‘
§ 49 A Autoridade a que fôr diri- malidades legais vigentes no Estado .cópia
% um pedido de atestado de pobre- requerido, dos indivíduos que, proces- são ou do ato de processo criminal to ém que tiver cumprido a pena,
equivalente, emanado da autoridade
, para os fins do presente artigo,
Artigo X
ou condenados pelas autorida- estrangeira competente;
procederá a Investigações sobre a si- sados
Negada
a
extradição
de uni indivi.
des
judiciárias
de
uma
delas,
se
enação econômica e financeira do pre- contrem no território da outra.
b) quando et tratar de condenados.. duo, a entrega deste não poderá ser
tendente.
original
ou
cópia
autêntica
da
sende nôvo solicitada pelo mesmo fato
§ 19 Quando, no entanto, o indiArtigo III
determinante do pedido de extradição.
víduo em causa fôr nacional de Es- tença condenatoria.
pedido
de
assistência
judiciária
O
§ 1 9 Quando, entretanto, tal pedido
§ 1 9 Essas peças deverão conter a
tado requerido, este não será obrigratuita, que será dirigido, no Brasil, gado
a entregá-lo. Neste caso, não indicação precisa do fato incriminado, fôr denegado sob a alegação de vicio
o juiz competente do feito de que se sendo concedida a extradição, o in- do lugar e data em que o mesmo foi de forma e com a ressalva expressa
trata e, na Argentina, a Autoridade divIduo,será processado e julgado, no cometido, e ser acompanha^ de co- de que poderá ser renovado, serão os
aucucutria competente do lugar em Estado requerido, pela fato determi- pia dog textos da lei juncáveis à, es- respectivos documentos restituídos ao,
hue a assistência se deva prestar, re- nante do pedido de extradição, salvo pécie, bem como d'e dados Ou antèce- Estado requerente, .com a indicação
até decisão final, inclusive,
Ver-se-á,
in
dentes necessários para a comprova- do fundamentx da denegação e a menela lei local, gozando o pretendente se tal fato não fôr punível pelas leis ção da identidade do indivíduo recla- ção
da ressalva feita.
aa vantagens concedidas por esta tu- desse Estado.
§ 29 Neste último caso, o Estado re§ 2 9 No caso acima prev‘to, o Go- mado.
seus
nacionais.
a
aos
querente
poderá renuar o pedido,
l
vêrno reclamante deverá fornecer os
§ 29 A apresentação do pedido de
Artigo IV
.1
•
elementos da convocação para o pro- extradição por via diplomática cons- contanto que o instrua devidamente
Tôdes as decisões atestados, do- cesso e julgamento do inculpado, obri- tituirá prova suficiente da autenth1.- dentro do prazo improrrogável de quaentoa e atos referente ao pedido e gando-se o outro Governo a comuni- dade dos documentos exibidos - pala renta e cinco dias; contados da data
concessão da assistência judiciária car-lhe a sentença ou resolução defi- êss.a fim, os quais se!. ao, assim, aa- em que, diretamente. ou por intermédio de seu representante diplomático,
tuita serão isentos de custas, ,ta- nitiva sôbre,a causa.
vidos por legalizados.
tiver 'recebido comunicação da deneas ou quaisquer emolumentos.
§ 39 A condição de nacional será
Artigo
V
gação
do pedido.
Artigo V
deternainada pela legislação do EsP
Ao Indivíduo cuja extradição tenha
Artigo XI
r 'A presente Convenção será ratifi- tado requerido.
solicitada
por
um
dos
Es.ados
sido
Quando a extradição de uma mesma
a depois de preenchidas as formaArtigo II
contratantes
ao
outro,
será
facultado
idades em uso em cadaa
oin dos Esinfrações uso de todos os re rnirsos P instân- pessoa fôr pedida por mais de um
Autorizam
os Contratantes, e entraráextradição
em vi- a que a Lei do Estado requerido =- ocias
pela legislação do Es- E:nado: proceder-se-á da maneira seor a partir da troca de ratificações ponha pena de deis anos, ou mais, de tado pennitidas
requerido.
pessoa reclamada guinte:
ue se realizará na cidade do Rio de prisão, compreendidas não só a au- será assistida porAum
defensor e, caso a) se se tratar do mesmo fato, será
aneiro, no mais breve prazo possi- toria e a co-autoria, mas também a necessário, por um intérprete.
dada preferência ao pedido do Es-.
tado em cujo território a infração titentativa e cumplicidade.
Artigo
VI
•
, Cada uma das Altas Partes Contra- Parágrafo Único. Em caso de consido cometida;
Sempre que o julgareni- conveniente, ver
tante* poderá denunciá-la em qual- denação à revelia, poderá ser conce-b) se se tratar de fatos diferentes,
as
Parte
Contratantes
poderão
solicier momento, mas seus efeitos só dida a extradição mediante a prodada preferência ao Estado em
tar, uma à outra, por meio dos res- será
Casarão um ano depois da denúncia. messa, feita pelo Estado reclamante, pectivos
território tiver sido cometida a
agentes diolom4tires mi, na cujo
Em fé do que, os Plenipotenciários de reabrir o processo para 'fins de deinfração mais grave, a juízo do Esfalta rl êstes, diretamente de GOiêrr10
rraima nomeados firmaram a presente fesa do condenado.
requerido;
a Govêrno, que se proceda à prisát tado
es cada
onvenção em dois exemplar,
c) se se tratar. de fatos distintos,
Artigo III
preventiva do inculpa& assim como à. mas
dos quais nas línguas portuguesa
que o Estado requerido reputa
apreenSão dos objetos relativos ao de- de igual
espanhola, e nelas apuserem os seus Não será concedida a extradição:
gravidade, será dada prefeyespectivos selos, ambos os textos f a- a) quando o Estado requerido fõr lito.
ao pedido que fôr apresentado
do igual fé. Em Buenos Aires, aos competente, segundo suas leis, para § 19 Esse pedido será atendido uma rência
em primeiro lugar,
tna,/ dias do mês de novembro de julgar o delito;
vez que contenha a declaração da
Artigo XII
novecentos e sessenta e um.
documentos
b) quando, pelo mesmo fato, o de- enistência de um dos a
Ressalvados
os direitos de terceiros
Peio Governo da República Argen- linqüente
e
b
do
Arjá tiver sido ou esteja sendo enumerados nas letras
que serão devidamente respeitados, 4
sia Miguel Angel Cárcano.
tigo
IV,
e
a
indicação
de
que
a
injulgado
no
Estado
requerido
ou
tePelo Governo dos Estados Unidos nha sido anistiado ou indultado no fração cometida autoriza a extradi- afe-ndidas as disposições da legislação
vigente no território do Estado recaía.
Brasil, W68101800 q._ de San Tiaite Estado requerente ou requerido;
ção, segundo o presente Tratado.
seatinte:
(

ge

ria
d
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• ritta, todos os objetos, valores, ou d0- que deu origem ao pedido de extradi- ereto, passam a ter a seguinte reda1 3. 9 O valor do produto mine. cumentos que se relacionem com o de- ção, se tal sentença inocentar o in- •ção:
tal, constante da pauta, será eslito e, no momento da prisão, tenham culpado.,
"Art, 2.9 Constitui fato gerador
tabelecido em função dos PreçoJfeido encontrados em poder do extraArtigo XIX
do impôsto a saída do produto 'do
Médios FOB de exportaçiVo e do
ditado serão entregues, com éste, ao Tôdas as divergências entre as Aldepósito, da jazida ou da mina de
mercado interno, deduzida percen• Estado requerente.
onde provém, assim entendida a
Partes Contratantes, relativas à
tagem necessária para cobrir as
§ 19 Os objetes e valóres que se en- tas
área constante de licença, de .auou execução deste Tradespesas de frete, carreto, 4eguro,
tontrarem em poder de terceiros -e te- interpretação
torização de pesquisa, de concessão
tado, se decidirão pelos meios a2tacintilização de pôrto e• tran orte
nham igualmente relação Com- o de- íleos
reconhecidos no Direito 'Inter- • de lavra ou de manifesto de mina,
em geral.
lito serãotambém ap reendidos mas só nacional.
• ou quando se tratar de mineral
§ 4.9 Para efeito do levantam to
serão entregues depois de resolvidas
Obtido por faiscação, garimpagem
Artigo XX
dos aadas que servirão de base á
as exceções opostas pelos interessados.
ou trabalhos assemelhados, a prielaboração da pauta, serão con
O presente' Tratado será ratificado
§ 29 Atendidas as ressalvas acima
meira aquisição aos respectivos proderados os preços - médios do pri• , expressas, a entrega dos referidos ob- depois de preenchidas as formalidades
dutores, ou o beneficiamento por
melro semestre do .ano anterior
. jetos, valôres e documentos ao Estado legais em uso em cada um dos Esconta
dêstes.
ao de sua vigênda.
requerente será • efetuada, ainda que tados Contratantes, e_•entrará em vi§
1.9
Consideram-se
saídas
da
§ 5.9 O impôsto sôbre o carvão
¡a extradição, já concedida, não se te- ger a partir da troca de ratificações
área de licença, de autorização de
mineral será calculado sôbre os
'nha podido efetuar, por motivo de que se realizará na cidade do Rio de
pesquisa,
de
concessão
de
lavra
ou
preços oficiais de venda fixados
Janeiro, no mais breve prazo possível.
tuga ou morte do inculpado.
de manifesto de mina, para os efeipela Comissão do Plano do Carvão
Cada uma das Altas Partes Con•
Artigo XIII
tos
ciaste
Regulamento,
as
águas
Nacional. Para efeito do cálculo
tratsntes poderá denunciá-lo em qualminerais utilizadas em banhos ou
Correrão por conta do Estado re- quer momento, mas. seus efeitos só
do impôsto relativo ao carvão desingeridas
na
fonte.
• querido as despesas do pedido de ex- cessarão
tinado e efetivamente consumido
um ano depois da denúncia.
2.9 Quando a substância mine; tradição, até o momento da entrega Em fé do que, os Plenipotenciários
pelas usinas g eradoras de energia
ral
extraída
fôr
beneficiada
mecado extraditado aos guardas ou ,agentes acima nomeados firmaram o presente
elétrica será deduzido o valor cornicamente ou por aglomeração, pelo
devidamente habilitados do Govérno Tratado em dois exemplares, cada um
respondente as quotas da União e
rninerador
ou
titular
de
licença,
de
requerente, no pôrto ou ponto da fron- dos quais nas línguas pOrtuguêsa e
dos, Estados.
autorização de pesquisa, de con; teira do Estado requerido que o Go- espanhola, e neles apuseram os seus
§ 6.9 O D.R.I. acompanhará os
cessão
de
lavra
ou
de
manifesto
' vérno dêste indique; e por conta do respectivos selos, fazendo ambos os
preços de exportação e nos princide
mina,
em
instalação
existente
Estado requerente AS posteriores pais mercados consumidores bratextos igual fé. Em Buenos Aires, aos
dentro da área do depósito,, da Jadita entrega, inclusive as despesas de quinze dias do mês de novembro do
sileiras, relativos às substâncias
zida
ou
da
mina,
o
impôsto
inciditrânsito.
minerais ou fósseis de que trata
ano de mil novecentos e sessenta e
rá sôbre o produto beneficiado meArtigo X/V
êste Regulameno, bem como-reallcanicamente
ou
por,
aglomeração.
zará estudos e pes quisas de natuO indivíduo extraditado em virtude Pelo Govêrrio,da República Argenreza e conômica, necessários à ela§ 3.9 Quando o produto mineral,
dêste Tratado não poderá ser proces- tina. -- Miguel Angel Cárcano, Miboração das pautas."
bruto ou beneficiado, fôr consumisado, nem j ulgado, por qualquer in- nistro de Relações Exteriores e Culto.
do ou transformado, por processos Art. 5.9 E' acrescentado ao artigo 7.9
Pelo Govêrno dos Estados Unidos do
fração cometida anteriormente ao pe• não indicados nos §§ 3 9 e 49 do ar- do Regulamento,
dido de extradição, nem poderá ser Brasil. - San Tiago Dantas, Ministro
a que se refere o art.
tigo anterior, dentro da área do
dêste Decreto, o parágrafo único,
entregue a terceiro pais que o reclame, das Relações Exteriores,
•depósito, da jazida ou da mina, cm a seguinte redação:
salvo se nisso convier o Estado regueter-se-á como ocorrido o fato geou se o próprio indivíduo, ex- DECRETO N.9 62,981 - DE 12 DE
- "Art. 7.9
rador antes de realizadas essas
JULHO DE 1968
pressa e livremente, quiser ser procesParágrafo único. Nas hipóteses
operações.
sado e julgado por outra infração, ou Altera, em parte, o Regulamento . dó
previstas no § 4. 9 do artigo 2.9, o
§ 4.9 Quando a medição das
se, pôsto em liberdade, permanecer Impôsto (mico sôbre os Minerais do
lançamento do impôsto será feito
.quantidades produzidas só puder ser
voluntariamente no território do Es- Pais aprovado pelo Decreto número
nas condições e em efeito fiscal
realizada após o fato gerador, o Detado requerente durante mais de trinespecificados pelo D.R.I."
55.928
, de 14 de abril de 1965.
ta dias, contados da data em que tiver
popartamento de Rendas Internas
O Presidente da Reptrolica, usando
sido solto.
derá, permitir ,o lançamento a pos- Art. 6.9 E' acrescentado ao artigo
da atribuição que lhe confere o artiteriori ou por estimativa, nas con- 12 do Regulamento, a que se refere
Parágrafo único. Nesta última
o art. 1.9 dêste Decreto, um parágra83, item II, da Constituição e
dições que especificar."
pótese, o extraditado deverá ser ad- goConsiderando
fo (3.9 ), com a seguinte redação:
a conveniência de ser
"Art.
49
É
fixada
em
10%
(dez
vertido das conseqüências a que o ex- adaptado o Regulamento
do
Imposto
"Art. 12
•por cento) a aliquota do impôsto
porá sua permunência, além do "Alu- Unico sôbre os Minerais do Pais ao
§ 1.9
dido prazo, no território do Estado texto da Constituição e aos têrmos do
único sôbre as subsâncias mine§ 2.9
onde fôr julgado.
rais
em
gerai."
Decreto-lei 119 334, de 12 de outubro
11 3.9 Uma via da guia a que se
Art.
3.9
O
artigo
5.9
e
seu
parágraArtigo XV
de 1967, decreta:
refere o caput dêste artigo será.
único do Regulamento, a que se
• <3 trânsito pelo território das Altas Art. 1.9 a artigo 1. 9 e seus pará- fo
.obrigatbriamente, destinada ao Derefere o artigo 1.9 dêste Decreto, pasPartes contratantes de pessoa entre- grafos 1.9 2.9 e 4.9 do Regulamento sam
partamento Nacional da Produção
a ter a seguinte redação:
gue por terceiro Estado à out.'a Par- do Impôste Unice) sôb.re Minerais do
Mineral."
'Art.
5.9
São
isentas
do
impôsto
te, e que não seja nacional rio pais País, aprovado .pelo Decreto número
Art. 7.9 O item I do art„ 16 do
único as modalidades e atividades:
de trânsito, será permitido, indepen- 55.928, de 14 de abril' de 1965, passam
Regulamento, a que se refere o ardentemente de qualquer formalidade a ter a seguinte redação, mantido o
- De extração de substancias
tigo 1.9 dêste Decreto, passa a ter
minerais, per titulares de autorizajudiciária, mediante simples solicitaçao
a seguinte redação:
, feita por via diplomática, acompação
ele
pesquisa,
quando
utilizadas
"Art. 1.9 Sôbre quaisquer moda"Art. 16
inhetla ria ap resentação, em original ou
para
análise
e
ensaios
industriais;
lidades e atividades da extração,
I -- O minerador ou titular:
copia autêntica, do documento pelo
II - Concernentes aos trabalhos
circulação,
distribuição
ou
consumo
de movimentação de terras e des'qual o Estado de refúgio tiver concea) de licença, no caso de depCs
de substâncias minerais ou fósseis
di:' a extradição.
monte de materiais in natura, que
Eitos minerais, expedida de conoriginárias
do
País
excetuados
apeParágrafo único. O trânsito poderá
se fizerem necessários à abertura
formidade com o disposto no item
nas os combustíveis líquidos e gag er recusado por gaves razões de orde vias de transporte, obras gerais
II do artigo 2. 9 e do artigo 8.9 e seu
sosos,
incidirá
o
impôsto
único
codem Pública, ou quando o fato que
de
terraplenageni
e
de
edificações.
§ 19 do Código de Mineração;
brado
na
forma
deste
Regulamento,
determinou a extradição seja daqueParágrafo único - Na hipótese
b) de autorização de pesquisa de
§
1.9
Comp
reendem-se
também
les que, segundo este Tratado, o a
do item 1 dêste artigo, a isenção
jazida;
•
como substâncias minerais, para
justificariam,
ser
declarada,
em
cada
caso,
pelo
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