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Nº 98, quarta-feira, 24 de maio de 2017
Artigo 13
Da Renúncia à Extradição

Artigo 19
Da Assistência Jurídica Mútua na Extradição

Se a pessoa procurada consentir em se render à Parte Requerente, a Parte Requerida poderá, de acordo com suas leis, entregar
essa pessoa tão rapidamente quanto possível, desde que respeitado o
devido processo legal.

Qualquer uma das Partes poderá, dentro dos limites permitidos por sua legislação, propiciar à outra a mais ampla assistência
jurídica mútua em matéria penal, no que se refere ao crime pelo qual
a extradição foi solicitada.
Artigo 20
Dos Documentos e Custas

Artigo 14
Da Pena de Morte
Se, de acordo com a legislação da Parte Requerente, a pessoa
procurada estiver sujeita à pena de morte pelo crime pelo qual sua
extradição foi pedida, mas a legislação da Parte Requerida não previr
a pena de morte em casos similares, a extradição poderá ser recusada
a não ser que a Parte Requerente dê garantias suficientes à Parte
Requerida de que a pena de morte não será levada a efeito.

1. O pedido de extradição e os documentos que o acompanharem serão traduzidos para o idioma da Parte Requerida.
2. As despesas incorridas no território da Parte Requerida
com relação à execução do pedido de extradição serão custeadas por
aquela Parte. As despesas incorridas com relação à transferência da
pessoa a ser extraditada serão custeadas pela Parte Requerente.
3. A Parte Requerida facilitará todas as providências necessárias à representação da Parte Requerente em quaisquer procedimentos resultantes do pedido.

1. A pessoa extraditada gozará de todos os direitos e garantias concedidos pela legislação da Parte Requerida e terá direito a
defesa, advogado e, se necessário, a intérprete.

Artigo 21
Das Autoridades Centrais

Artigo 16
Da Entrega
1. Assim que for tomada uma decisão sobre o pedido de
extradição, a Parte Requerida comunicará essa decisão à Parte Requerente por via diplomática. Serão apresentadas as razões para uma
denegação completa ou parcial a um pedido de extradição.
2. A Parte Requerida entregará a pessoa procurada às autoridades competentes da Parte Requerente em local do território da
Parte Requerida aceito por ambas as Partes.
3. A Parte Requerente retirará a pessoa procurada do território da Parte Requerida no prazo de 60 dias contados a partir do
deferimento da extradição. Se a pessoa procurada não for removida
dentro desse prazo, a Parte Requerida poderá libertar essa pessoa e
recusar a extradição para o mesmo crime.
4. Em caso de força maior ou de enfermidade grave atestada
pela autoridade competente que possa impedir ou consistir em obstáculo à entrega da pessoa a ser extraditada, a outra Parte será informada das circunstâncias antes da expiração do período prescrito
sob este Tratado, e uma nova data para a entrega será mutuamente
acordada.
Artigo 17
Da Apreensão e Entrega de Bens
1. Dento dos limites permitidos por sua legislação nacional,
a Parte Requerida poderá tomar posse e entregar à Parte Requerente
todos os artigos, documentos e provas ligados ao crime pelo qual a
extradição está sendo concedida. Os itens mencionados neste Artigo
podem ser entregues mesmo quando a extradição não puder ser levada a cabo devido à morte, ao desaparecimento ou à fuga da pessoa
procurada.
2. A Parte Requerida poderá condicionar a entrega dos bens
a garantias satisfatórias da Parte Requerente de que serão devolvidos
à Parte Requerida tão logo possível. A Parte Requerida também
poderá diferir a entrega dos bens se deles necessitar como prova.

Para os propósitos deste Tratado, as Partes se comunicarão
por meio de suas Autoridades Centrais. A Autoridade Central para a
República da Índia será o Ministério de Assuntos Externos e para a
República Federativa do Brasil, o Ministério da Justiça.
Artigo 22
Do Regresso da Pessoa Extraditada
Uma pessoa extraditada que se evada do território da Parte
Requerente e retorne ao território da Parte Requerida será detida por
meio de um requerimento feito por via diplomática ou diretamente
pela Autoridade Central ou e será entregue novamente sem maiores
formalidades.
Artigo 23
Das Obrigações Acordadas em Convenções/ Tratados Internacionais
Este Tratado não afeta os direitos e as obrigações das Partes derivados de Convenções / Tratados Internacionais dos quais sejam partes.

Qualquer controvérsia decorrente da interpretação deste Tratado será dirimida por meio de consultas mútuas e negociações.
Artigo 25
Da Entrada em Vigor e Denúncia
1. O presente Tratado deverá ser ratificado por ambas as
Partes e os instrumentos de ratificação serão trocados assim que
possível. O Tratado entrará em vigor 30 dias após a data da troca dos
referidos instrumentos.
2. Qualquer uma das Partes poderá denunciar este Tratado
por via diplomática a qualquer momento. A denúncia produzirá efeito
seis (6) meses após a data em que a notificação for apresentada.
3. Os pedidos em andamento na data da denúncia continuarão
a ser processados de acordo com os dispositivos deste Tratado.
EM FÉ DO QUE os abaixo assinados, estando devidamente
autorizados por seus respectivos Governos, assinam este Tratado.
Feito em Brasília, em 16 de abril de 2008, em dois originais,
nos idiomas português, híndi e inglês, sendo todos os textos igualmente autênticos. Em caso de divergência de interpretação, o texto
em inglês prevalecerá.
PELO GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
CELSO AMORIM
Ministro das Relações Exteriores
PELO GOVERNO DA REPÚBLICA DA ÍNDIA
VILLAS MUTTEMWAR
Ministro de Energias Novas e Renováveis

Artigo 18
Do Trânsito
1. Cada Parte poderá autorizar o transporte, através de seu
território, de uma pessoa entregue a outra Parte por um terceiro
Estado. A solicitação de trânsito será requisitada por via diplomática.
Os recursos da Interpol poderão ser usados para transmitir essa solicitação. A requisição conterá uma descrição da pessoa que será
transportada e um breve resumo dos fatos relativos ao caso. Uma
pessoa em trânsito poderá ser mantida sob custódia durante o período
de trânsito.
2. Não será necessária autorização para o trânsito quando for
utilizado transporte aéreo e não houver escala prevista no território de
qualquer das Partes. Em caso de pouso imprevisto no território de
uma das Partes, a outra Parte poderá requerer o encaminhamento da
solicitação de trânsito conforme o parágrafo 1 deste Artigo. A primeira Parte manterá detida a pessoa a ser transportada até que a
solicitação de trânsito tenha sido recebida e o trânsito efetuado, desde
que a solicitação seja recebida num prazo de quatro (4) dias, isto é,
96 horas após o pouso imprevisto.

Presidência da República

.

DESPACHOS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
MENSAGEM
N o- 161, de 23 de maio de 2017. Proposta ao Senado Federal para que seja
autorizada a contratação de operação de crédito externo, com a garantia
da República Federativa do Brasil, entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e o Banco Interamericano de
Desenvolvimento - BID, cujos recursos destinadam-se ao financiamento
do "Programa de Financiamento para Energia Sustentável", a ser celebrado no âmbito do "Convênio de Linha de Crédito Condicional BID BNDES de Financiamento a Investimentos Produtivos e Sustentáveis".

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012017052400003

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
Exposição de Motivos
No 29, de 12 de abril de 2017. Resolução no 10, de 11 de abril de
2017, do Conselho Nacional de Política Energética - CNPE. Aprovo.
Em 23 de maio de 2017.

RESOLUÇÃO No 10, DE 11 DE ABRIL DE 2017.
Estabelece diretrizes para o planejamento
plurianual de licitações de blocos e campos
para exploração e produção de petróleo e
gás natural, bem como para a realização
das mesmas no biênio 2018 - 2019, nos
termos da Lei no 9.478, de 6 de agosto de
1997, e da Lei no 12.351, de 22 de dezembro de 2010.
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA - CNPE, no uso de suas atribuições, tendo
em vista o disposto no art. 2o, incisos I e VIII da Lei no 9.478, de 6
agosto de 1997, no art. 9o, incisos III e IV, da Lei no 12.351, de 22 de
dezembro de 2010, no art. 7o, inciso III, e no art. 14, caput, do
Regimento Interno, aprovado pela Resolução no 7, de 10 de novembro
de 2009, e o que consta do Processo no 48380.000104/2017-70, considerando que
compete ao Ministério de Minas e Energia explicitar as diretrizes a serem implementadas no planejamento e nos procedimentos
licitatórios voltados à identificação de áreas para investimentos e
aumento das reservas e da produção nacional de petróleo e gás natural;
o planejamento plurianual de rodadas contribui para o planejamento dos operadores do setor em seus portfólios globais e para
a aquisição de novos dados e realização de estudos, valorizando os
recursos da União;
a incorporação de reservas decorrentes dos resultados de
pesquisas exploratórias de petróleo e gás natural ocorre após ciclo de
maturação de longa duração; resolve:

Artigo 24
Da Solução de Controvérsias

3. Os direitos de terceiros em relação aos bens serão devidamente respeitados.
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Artigo 15
Das Garantias da Pessoa Extraditada

2. O período de detenção ao qual a pessoa extraditada esteve
sujeita no território da Parte Requerida como conseqüência do processo de extradição será computado como parte da pena a ser cumprida no território da Parte Requerente.
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Art. 1o Autorizar a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) a realizar a Décima Quinta e a Décima Sexta rodadas de licitações de blocos para exploração e produção de petróleo e gás natural, na modalidade de concessão, nos
anos de 2018 e 2019, respectivamente.
§ 1o Para a Décima Quinta Rodada, deverão ser selecionados
blocos das bacias marítimas da Foz do Amazonas (setores SFZAAP1, AP2, AR1 e AR2), do Ceará (setores SCE-AP2 e AP3) e
Potiguar (setores SPOT-AP1, AP2 e AR2), de águas ultraprofundas
fora do Polígono do pré-sal das bacias de Campos (setor SC-AP4) e
de Santos (setor SS-AUP1), e das bacias terrestres do Paraná (setores
SPAR-N e CN) e do Parnaíba (setores SPN-SE e N), além de blocos
de todos os setores terrestres das Bacias Maduras de Sergipe-Alagoas,
Recôncavo, Potiguar e Espírito Santo.
§ 2o Para a Décima Sexta Rodada, deverão ser selecionados
blocos das bacias de Camamu-Almada (setores SCAL-AP1 e AP2) e
Jacuípe (setor SJA-AP) e de águas ultraprofundas fora do Polígono
do pré-sal das bacias de Campos (setor SC-AP5) e de Santos (setor
SS-AUP5), e das bacias terrestres do Solimões (setor SSOL-C) e
Parecis (setores SPRC-L e O), além de blocos de todos os setores
terrestres das Bacias Maduras de Sergipe-Alagoas, Recôncavo, Potiguar e Espírito Santo.
Art. 2o Autorizar a ANP a detalhar os estudos dos prospectos
indicados, de modo a realizar a Quarta e a Quinta rodadas de licitações de blocos sob o regime de Partilha de Produção, nos anos de
2018 e 2019, respectivamente.
§ 1o Para a Quarta Rodada, deverão ser avaliados os parâmetros dos prospectos de Saturno, Três Marias e Uirapuru, na Bacia
de Santos, e dos blocos exploratórios C-M-537, C-M-655, C-M-657 e
C-M-709, situados na Bacia de Campos.
§ 2o Para a Quinta Rodada, deverão ser avaliados os parâmetros dos prospectos de Aram, Sudeste de Lula, Sul e Sudoeste de
Júpiter e Bumerangue, na Bacia de Santos.
Art. 3o Autorizar a ANP a licitar áreas devolvidas à União,
contendo acumulações marginais de petróleo e gás natural, na Quinta
Rodada de Licitações de Campos Marginais, a ser realizada em 2018,
e na Sexta Rodada de Licitações de Campos Marginais, a ser realizada em 2019.
Art. 4o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
FERNANDO COELHO FILHO

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

