
k

4

14°.C -\\4»ÉST ADOS UNIDOS	 E3DO RAS11.
,

DIA	 OFIICFAL,
SEÇÃO 1

ANO XCV - /V 227
	

CAPITAL FEDERAL
	

TtRÇA-FEIRA, 2 DE OUTUBRO DE 1958

Art. 2.° Esta lei entrará em Nene
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, em 1 de outubro de
1956: 135 0 da Indepemiêncla e ets9
da República.

JUSCELINO K UBITSCHLIC

6. Paes de Alme:cla„

LEI Na 2.887 - DE 1 DE OUTUBRO
DE 1956

Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Poder Judiciário - Justiça ao
Trabalho - o crédito especial de
Cr$ 251.024,10 para pagamento de
diferenças de vencimentos, gratifi-
cações adicionais por tempo de ser-
2.4çO e de representação e substitui-
Coes de juízes, vogais e suplentes

O
efelizes do Tribunal Regional do
Ábalho da 4.a Região.

O Presidente da República:
•

Faço saber que o Congresso Nacio-
nal decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:

Art. 1.9 E o Poder Executivo au-
torizado a abrir ao Poder Judiciário
- Justiça do Trabalho - o crédito

web. especial de Cr$ 251.024,10 (duzentos
e cinqüenta e um mil e vinte e qua-
tro cruzeiros e dez centavos) para
ocorrer ao pagamento de diferença
de vencimentos, gratificações adicio-
nais portempo de serviço e de repre-
eentaçãO e substituições de juizes, vo-
gais e suplentes de juizes do Tribu-
nal Regional do Trabalho da 4• a Re-
gia°, no exercido de 1954.

Art. 2.° Esta lei entrará em vigor
na data de sua publicação.

Art. 3.9 Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro, em 1 de outubeo
.de 3956; 135. 9 da Independência. e
Cip da. República.

JUSCELINO K UBrrsen Ex

Nereu Ramos
S. Paes de AULekla

LEI N.9 2.888 - DE 1 DE OUTUBRO
De 1956

Abre no Poder Judiciário - Justiça
do Trabalho - o crédito especial
de Cr$ 7.460,00 para atender ao A-
gamento de diárias e saldrio-faini-
lia, devidos vos exercícios de 1947
a 1954, a juízes suplentes e tun-
ciondrios do Tt ..bunal Regional do
Trabalho da 4. • Região.

O Presidente da República:

Faço saber que o Congresso Nacio-
nal decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:

Art. 1. 9 Abre ao Poder Judiciário
- Justiça do Trabalho - o crédito
especial de Cr$ 7.460.00 (sete mil
quatrocentos e sessenta cruzeiros)
para atender ao pegamento de diá-
rias e salário-farrilia. devidos nos

cicios de 1947 a 1954. a juizes
receies e funeio p erioe do Tribund
Regional do Trabalho da 4.4 Regia°.

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
Art. 4.9 A pena será agravada de

1/3 (um terço), no caso dos arts. 1.9,
2.9 e 3. 9, quando. cometido . o crime
por governante ou funcionário pú-
blico.

Art. 5.9 Será punida com 2/3
(dois terços) das respectivas penas
a tentativa dos crimes definidos nes-
ta lei.

Art. 6.0 Os crimes de que trata
esta lei não serão considerados cri-
mes políticos para efeito de extra-
dição.

Art. 7. 9 Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro. em 1 de outubro
de 1956; 135. 9 da Independencia e
68. 9 da República.

Juscelino KUEIrscitex

Nereu Ramos

LEI N." 2.890 - DE I DE
OUTUBRO DE 1956

Dispõe sóbre a isenção tr;butária elQ
Companhia 'Hidrelétrica do Sã)
Francisco.

O Presidente da rtepúbilea:

Faça saber que o Congresso Nado-
nal &creta e eu sanciono a seguinte
Lei:

•Art. 1.0 A isenção tributária con-
cedida à Companhia Hidrelétrica do
São Francisco pela art. 8.° do Decre-
to-lei n.° 8.031, de 3 de outubro de
1945, sem limite de tempo quanto aos
direitos, aaxas e mais tributos de im-
portação, e durante 10 (dez anos.
guante aos mais impostos federais, é
contada da data em que a Companhia
arquivou seus atos constitutivos no
Registro do Comércio, ficando prorro-
gada, nessa segunda pene, por outro
periodo igual de mais 10 dez) anos

1 1. É mantida a iseneão esten-
dida à Companhia pela Lei n. o 858,
de 12 de outubro de 1949, referente
aos tributes de importação sôbre lu-
brificantes e combustíveis destinados
ao transporte de materiais e equipa-
mentes necessários às suas instala-
ções, ou à construcão, conservação e
exploração das mesmas.

g 2.° A Iseneão rire ti nanes de im-
perta eão abrange os adicionaie dasee
tribute e, entre as• taxas, os emoaa-
mentes consularea.

e 3." A isencão do imposto de ^cin.
sumo e limitada ao imnosto ad colo-
rem r-r.ç rompras e geral nas vendas
que e'etrar,

1 4." A iseneão do impasto de sela
benet ,i erá a com panhia em iodes e
atos em que fôr nnrte fr.01 1 p, vp c‘C

efetuados a seu crédito
por terceiros.

JUSCELINO KtisieSellEK
Henrique LOtt

E. Paes de Almeida

LEI N.° 2.892 - DE 1 DE OUTUBRO Dr 1958
~se

Concede a pensão especial de Cre
3 090,00 mensais a Maria ~lista
Cândida.

O Presidente da República:

Faca saber que o Congresso Nacional
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1. 9 E concedida a pensaa es-
pecial de Ciai 3.000,00 très mit cru-
zeiro) mer leis a Maria Augusta
Cândida.

Art. 2 0 A pensão de rue trate o
art. l U reata lei correrá à conta da
dotarão oreamentária do Ministe ,. :0 da
F:17.nda. destinada aos pension:stris da

Art. 2.9 Esta lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em . contrário.

Rio de Janeiro, em 1 de outubro
de 1956; 135. 9 da Ihdependéncia e 68.°
da República.

JuScELINO KUBITSC

Nereu Ramos
S. Paes de Almeida

LEI N.' 2.889 - DE 1 DE 0UTUBE0
DE 1956

Define e pune o crime de genocídio

O Presidente da República:.

Faço saber que o Congresso Nacio-
nal decreta e eu sanciono a segiinte
Lei:

Art. 1.9 Quem, com a intenção de
destruir, no todo ou em parte, empo
nacional, étnico, racial ou religioso,
como_ tal:

ai matar membros dó grupo; •
b) causar lesão grave à integrida-

de física ou mental de membros do
grupo;

ei submeter intencionalmente o
grupo a condições de existéncia ca-
pazes de ocasionar-lhe a destruiçáo
física total ou parcial;

d) adotar medidas destinadas a
Impedir os nascimentos no seio do
grupo;

ei efetuar a transferência força-
da' de crianças do grupo para outro
grupo;

Será punido:
com as penas do art. 121, g 2.9. do

Código Penal, no caso da letra a:
com as penas do art. 129, g 2a, no

caso da atra b;
com as penas do art. 270, no caso

da letra e;
com as penas do art. 125, no caso

da letra d;
com as penas do art. 148, no caso

da letra e.
Art. 2.9 Associarem-se mala de 3

(três) pessoas para prática dos cri-
mes mencionados no artigo ante.anr:

Pena: Metade da cominada aos
crimes ali previstos.

Art. 3. 9 Incitar, direta e panca-
mente elevem a cometer nualquer dos
crimes de que trata o art.

Pena: Metade dias penas ali comi-
nadas.

1. 9 A pena pelo crime de in eita-
cão será a mesma de crime incitado,
se este se consumar.

2.9 A pena será anmentade
1 , 3 (um terço). quando It
fiar cometida pela imprensa.

LEI N .° 2.891 - DE 1 DE OUTUBRO DE 1958

Autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Guerra, o credito
especial de Cr$ 7.953.472.90 para
atender ao pagamento da remune-
ração des servidores transferidos da
Southern Brazil Lamber and Colo-
nization Co. nora aquéle Ministérèo.
O Presidente da República;

Faço saber que o Congres.so Nacisetal
decreta e Cu sanciono a seguinte Lei:

AR. 1.° E o Poder Executivo ate ari-
zado a abrir, pelo Ministério da Gian.ea,
o credi toto de CrS 7.958.472,90 4 sete
milhões, novecentos e cinqüenta e
ORO mil, qual ..ocentos e setenta e dois
cruzeiros e noventa centavos), rara
aterinn.r no eagamento da remunera-
ção dos servidores transferidos ca
Soutl ern Brazil Lumber and Colore-
zatioi, Co. para aquele Ministerio.
corre- nondente RO período de 1 de
janeh o de 1954 a 31 de dezembro de
1955.

Art. 2.° Esta lei entrará em vigor
na data de sua publicação.

Art 3.0 Revogam-se as disposlçbee
em centrado.

Rio de Janeiro, em 1 de outubro de
1956: 135.° da Independência e R.° de
Reptialica.
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