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Atos do Poder Legislativo
LEI N4, 7.730, DE 3-1 DE JANEIRO DE 1989
Institui o cruzado novo, determina congelamento de preços, estabelece regras de desindexaçã o da
economia e dá outras providencias.
•
Faço saber que o Presidente da. República
adotou a Medida Provisõria n9 32, de
1989, que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, HUMBERTO LUCENA, Presidente do Senado Federal, para os efeitos do dispos
to no parágrafo único do art. 62 da Codg
seguinte
tituição Federal, promulgo a
Lei:
Art. 19 - Passa a denominar-se cruzado novo a unidade do sistema monetário brasileiro, mantido o centavo para designar a centésima
parte da nova
§ 19moeda.
- O Cruzado novo corresponde a um mil cruzados.
§ 29 - As importâncias em dinheiro escrever-se-ã o precedidas
do símbolo NCz$.
Art. 29 - Fica o Banco Central do Brasil incumbido de providenciar a aquisição de Céduras e moedas em cruzados, bem assim a impressão das novas cédulas e a cunhagem das moedas em cruzados novõs,
nas quantidades indispenseVeis à substituição do meio circulante.
§ 19 - As cédulas e as moedas em cruzados circularão concomitantemente ' com o cruzado novo e seu valor paritário será de mil cruzados por cruzado novo.

REPÚBLICA
FEDERATIVA
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§ 29 - As cédulas impressas em 'cruzeiros e em cruzados e as
moedas cunhadas em cruzados perderão o poder liberatório e não mais terão curso legal, nos prazos estabelecido s em regulamento.
§ 39 - O Banco Central do Brasil, enquanto . não impressas as
novas cédulas e cunhadas as novas moedas, colocará em. circulação . cédu-,
las com as mesmas características das atualmente em poder .do público,
marcadas com carimbo de equivalência aos valores em cruzados- novos.
Art. 39 - Serão expressos em cruzados noVC>S, a 'partir -da -data
da publicação desta Lei, todos os valores const antes de demonstrações
contábeis e financeiras, balanços, cheques, titules,. preços ., préc.atõrios, contratos e todas as expressões pecuniãrias -que- se possam. tradu4
zir em moeda nacional.
Lei,, não
§ 19 - Dentro de trinta 00-) dias da pública -dão destaque,
anteserão compensados e perderão a eficácia executiva OS . cheques
riormente emitidos em cruzados, não tenham sido, .naquel.e . prazo; Objeto
de apresentação, protesto ou processo- judieial.,
§ 29 - As pessoas jurídicas farão o levantamento de denanstr
ções contábeis e financeiras eXtraardináriaa,. para $e adaptarem aos
preceitos desta Lei-.
§.39 - Poder Executivo expedirá- inatrução , :sobre -os -Critérios
e métodos a serem utilizados nesse levantamento-, podendo especifiáar As "
pessoas jurídicas que ficarão dispensadas desta obrigação.
Art. 49 - Observado o 'disposto no §- .3.9 do . art. 19, 'são convertidos em cruzados novos, na data da. publicação 'desta. Lei,. os depósitos
ou aplicações em dinheiro em instituições financeiras, os. saldos -das
contas 'do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, do Fundo :de Participação PIS-PASEP, as contas-corrent es , - heni assim todas as: obrigações
vencidas, inclusive salários relativos ao mês de janeiro de 1989, desprezando-se as frações inferiores a um centavo de- cruzado -novo para todos os efeitos
§ 19 -legais.
Até 31 de julho de 1989, as instituições financeitaS
recolherão ao Tesouro Nacional, como receita -da União, noa termos. do
disposto no Decreto-lei n9 1.755, de 31 -de dezembro- de 1979, as importãncias correspondentes ás parcelas-desprez adas , - -Cuja Soma exceder ao
de refere:ncia.
valor de. um salário-mínimo
§ 29 - Os ' Ministros da Fazenda e da Planejamento, no âmbito de
suas atribuições, expedirão as instruções necessárias ao cumprimento dodisposto no parágrafo anterior.
Art. 59 - Os salários, vencimentos,- soldos, proventos, aposentadorias, e demais remunerações de assalariados, hem .00rno pensões relativos ao mes de fevereiro de 1989, se inferiores ao respectivo valor
médio real de 1988, calculado de- acordo CCM o Anexo serão pára este
valor aumentados.
§ 19 - Os estipendids que -forem superiores- ao- -Valor médio seníveis
. rãO mantidos
§ 29 nos
- Não
serãoatuais.
considerados no cálculo da valor médio real:
a
decimo-terceiro
salário ou gratificação equivalente:;..a)
parcelas de natureza não habitual;
b) as
c) as parcelas percentuais incidentes' sobre Os estipéndlos referidos neste
§ 39 artigo.
- As parcelas referidas na alínea "C" do parágrafo griteserão
aplicadas após a apuração da Valer médio real do salário.
r ior
§ 49 - Em caso de pensões- distribuídas entre vários beneficiáá a totalidade da pensão-.
rios, considerar-seArt. 69 - Os salários, vencimentos, soldos, aposentadorias,
proventos, e demais remunerações dos empregados adraitidos, após janeiro
terão a reajuste a que se refere o artigo anterior calculado
de
1988,
mediante
a aplicação de critérios que preservem-a isen.oinia. salarial.
Art. 79 - Frustrada a negociação coletiva-, não poderá ser incluída em landa arbitrai, convenção ou em acordo decorrentes em dissídio coletivo cláusula de reposição salarial baseada em' índice- de preços- anteriores
a fevereiro
Parágrafo
-único -de
A 1989.
inobservância desta vedação importa na nulidade da cláusula.
Art. 89 - Ficam congelados, por prazo indeterminado., Odes. os
preços, inclusive os referentes a .mercador ia s, prestação de serviços e
tarifas, nos níveis dos preços já autorizados pelos -órgãos oficiais
competentes ou dos preços efetivamente praticados no dia. 14 -de -janeiro
dè
1989.os.
§ 19 - congelament o de preços equipara-se, para todosos,
ao,
tabelamento
efeit
§ 29 - No casooficial.
de produtos sujeitos- a controle oficial, 'is níveis de preços congelados são os autorizados pelos Orgãospelos
competentes,
referidos
constantes das listas de preços oficiais henoIogadas .
de
órgãos.
§ - Os preços ' efetivamen te praticados em 14 de- janeiro
1989-, para venda a prazo, deverão ser ajustados de forma a eliminar a
expectativa inflacionár ia neles contida, conforme dispuser o-Tegulamén-.
to.Art. 99 - A taxa de variação do IPC, ser& calculada comparando-se:
I - no mes de janeiro de 1989, os preços vigentes no dia 15
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do mesmo Mês, ou, em sua impossibilidade, os valores resultantes da
melhor aproximação estatística possível, com a média dos preços
constatados no período de 15 de novembro a 15 de dezembro de 1988;
- no mês de fevereiro de. 1989, a média dos preços observados de II
16 de janeiro a 15 de fevereiro de 1989, com os vigentes em
1-5 de janeiro
de 1989, • apurados consoante o disposto neste artigo.
Parágrafo -único - O cálculo da taxa de variação do IPC, no
que se refere ao más de fevereiro de 1989,, efetuar-se-á de modo que
as variações. de -preços, ocorridas antes do início do congelamento,
não afetem. o. índice dos meses posteriores ao. do congelamento.
..Art..- 10 - 0..IPC, a- partir de Março de 1989„ será calculado
com base na média dos preços apurados entre o início da segunda
quinzena do Mês anterior e o término da primeira quinzena do mês de
referência.
Art.
A- norma de congelamento a que. se refere o art. 89
aplica-se:
,
. I aos . oontratos Cujo..ObjetO seja, a venda de bens para entrega rittira.;
turos:- e,II - aos. contratos de prestação de sétviçoS cOntinuos ou fu- aos contratos cujo objeto seja a realização de obras.
19-- O prece -6S-serviços., obras ou fornecimehtoS realiza.dos durante .0 mês -de janeiro de 1989, relativos aos Contratos de que
trata este artigo, será reajustados de acordo com as cláusulas contratuais -pertinentes:
cárítktds .qUé trata este artigo . ; a cláusula de
reajútte Com 'base .ire O4 adotará- o 1PC como índice substitutivo,
observado- o critério do § 29 '413- art. '14 desta
41rt .-'1:2-- =, ¡"0`kiiii'strd da ,Fazerida'pederã:
-.,..;stiSpender óu £revr, total
Parcialmente, - congelamento de preço, iánkisidOS'Ve representantesoia
-classes
empresariais
e
-• - dás„
.,
doS' trabalhadores p- vf"
•
•
II - .adotar as p rovidênciaS' 'fiedeádárias ã' iinpleinentação e
execução das- 'dispodições 'desta Lei•
-Art. 13' --- 'Às 'abrigavaes . pecurriáriáS,' p'onstituídas- no período
de 19 de janeiro de 1988 a15. de
janeiro-d .e *1989 ,,-' sem. á-lã:tiple de
.
oarreçáo .morietãrie Prefixada,
serão conike!rtidaã,c 'tib vencimentá, Mediante a diViSão
correspondente valor em cruzados, pelo fator de :9tte ;trata; -o -§:tio
19 deste artigor' ,Unttca-'f inalidade'de t:
•• • •
-1 - exprésari o' valor da 'obrigaçãO. em cri:Á-adi:1S
novás;'
'rfj-re1finiiiar,V4eSteeá-nO"de expectativa
inflacionária
e de
cuStb# cfinanderros
.será diário é calculado pela
mip1Eb§19
Ção 0.fater de conversão
-de. `11;01)4:249-'pere Acla dià dedorride a partir- de 16 de janeiro de 1989.
. 29. O 'Ministrp da Fazenda poderá- alterar' o fater de conversão, visando .adequArla.;às:. condições •vigentes 11.Q , mercado financeiro,. ,sempre: que .neCessãrio;
§- 39 disposto neste artigo não se aplica ás . obrigações
tributárias,
•s decorrentes de prestação de serviços públicos de telefonia
.e de,
água, esgoto, luz. e -gãá, e às mensalidades escolares e
Clubes, associações -ou sociedades sem fins lucrativos e às despesas condoininiaia.
Art. 14 - O valor dos aluguéis- residenciais-, .a partir. de 19
de " fevereiro
de
será calculado mediante multiplicação do valor
•em- -cruzados :novos1989,
referente: A, lane:trade 198.9.„pelp, fator constante do
Anexo -II.
.„ ,
vigência
COngelaMento
de
preços
'
não serão aplicadosoe reajUstes -preVistos nos contratos,
ressalvadas as revisões
ju.
'
•
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§ 29 - Encerrado o período de congelamentõ, os aluguéis serão
reajustados nos meses determinados no contrato, sem efeito retroativo;
considerando-se
as variações do IPC, acumuladas a partir de fevereiro
de
1989.
Art. 15 - Ficam extintas:
- em 16 de janeiro de 1989, a Obrigação do Tesouro Nacional
com variaçãodiária divulgada diariamente pela Secretaria da Receita
Federal - "OTN fiscal';
II - em 19 de fevereiro de 1989, a Obrigação do Tesouro Nacional de que
trata o art. 69 do Decreto,lei. n9 2.284., de 10 de março de
1986, assegurada- a liquidação dos- -títulos em circulação.
§ 19 - Para a . liquidação das obrigações decorrentesde mútuo,
financiamento em geral e quaisquer outros contratos relativos aplicações, inclusive no mercado-financeiro, assumidas entes destaaLei
e
que se vencerem durante o período de congelamento, a correção monetária será calculada com base nos seguintes valores:
a) NCz$ 6,92 (seis cruzados novos e noventa e deis centavos)
no caso de OTN fiscal:12) NCz$ 6,17 (seis cruzados novos e dezessete centavos) no
caso de OTN.
§ 29 - Nas obrigações, de quê trata o parágrafo- anterior, que
se vencerem após O período de congelamento, o - eã1Ctilo da Correção, mo- .
netária observará aqueles mesmos valores,' a - eles se aplieáridO
zação pelo IPC a partir de 19 de fevereiro de 1989:
•'
§ 39 - Na hipótese de pagamento anteciPade durante o perliido •
de congelamento, o credor poderá exigir o reajhate pelo IPC acumulado
a partir de fevereiro de 1989.
§ 49 -' A partir da vigência desta- Lei é vedadO estipular,. nos
contratos da espécie a que serefere o § 19 deste artigo, cláusula • de
correção
monetária
quando Celebrados Pelo praZO igtial ou inferior a
noventa dias.
•
§ 59 - A estipulação de clausula de correção monetária nas
operações realizadas no mercado financeiro su j eitar-se-á AS ,goilnás es,
tabelecidas pêlo BáriCo Central -do Brasil.
. Art..16 - Os saldos devedores dos contratos. Celebrado .s corá
entidades do. Sistema Financeiro da, Habitação - 'spi,t e os relativoe
ao
crédito rural, lastreados pelos recursos das respectivas Cadernetas dê
poupança, serão corrigido S de acordo com os cr1terioS gerais Previstos.
no artigo 17 desta Lei, observando-de:
.
- a princípio 'da equivalência Salari
al na. 'primeira "hipétese;
II - critérios próprios para cadaespécie de contrato.
'Parágrafo - único -- O dispost6 neste artigo será regulamentado .
pelo Poder Executivo.
Art. 17 - 'Os saldos das cadernetaá de Poupança serão átuali-!¡
tzosa:
s:
- no- mês de fevereiro -de- 1989, com
rendimento "tôn..;
mulado da Letra Financeira do Tesouro Nacionalb ase noVerifidadO
.misde janeiro de r989, deduzido o percentual fixe de 0,3% (meio- pôrno tori.

- nos meses de março e abril de 1989,
no rendiMen-•
to acumulado da Letra Financeira do Tesouro 4FT-Com-base
~titia°
:percentual fixo de 0,5% (meio por cento), Ou da. variaçãOdo.
IPC, verificado
no mês anterior, prevalecendo o maior;

III - A partir de maio de 1989, com .basena- variação -do IPC
rificada no mês anterior..
Art. 18 - Os orçamentos públicos expressos' em
convertidos -para cruzados novos depois de efetuados os otutados
cálculás serio
sários sobre o saldo das ,despesas e. remanescentes receitas, em necesso , de forma a adaptá-lõs aos preceitos desta Lei..
cada -ca-.
§ 19 - Os salários, vencimentos, soldos,, proventos e. demais
remunerações
dos servidores civis e militares da. União- e doe órgãos do
Di
s tritoFederal,
mantidos por esta, inclusive das autarquias- e- Undações públicas, inclusive pensões, serão reajustados de acordo com o desempenho das receitas líquidas da União, exceto' aquelas. decorrentes dêoperações de credito, observado o disposto :no art...38 dos ' Atoe das Disposições Constitucionais Transitórias e demais
disposições constitucio,
nais.
§ 29 - A partir do mês de fevereiro- de 198.9-, -O deseinbolso' de
recurso à conta do -Tesouro Nacional, para atendimento de' despesas corá
"Pessoal e Encargos Sociais", exceto diárias, Será realizado até o décimo
dia do más subseqüente, ressalvado o disposto no art. 168 da , Cent.- •
tituição.
§ 39 O desembolso de recursos à conta. do Tesouro Nacional, rio
exercício financeiro de 1989, fica limitado ao montante das receitas
efetivamente arrecadadas, acrescido das disponibilidades financeiras.
existentes em 31 de dezembro de 1988, sendo efetuado, pri oritariamente,
para o atendimento de despesas. relativas a:
a) pessoal e encargos sociais;
b) serviço da dívida pública federal;
c) programas e projetos -de caráter nitidamente social.
§ 99 - A emissão de título d da Divida Pública 'Mobiliária Federal, no exercício financeir'o de 1989-, fica limitada, ao valor do respectivo principal e encargos financeiros dos títulos, vencíveis no perlo-'
do.
§ 59 - Os Ministros da Fazenda e do Planejamento, no ãmbito de
suas atribuições, expedirão as instruções necessárias execução deste
artigo.
Art. 19 - O art. 10 da Lei n9 4.595, de 31 de dezembro de
1969, fica acrescido do seguinte inciso III, renumerando-se os demais:
"III - determinar o recolhimento de até cem por cento do total
dos depósitos à vista e cio ate sessenta por cento de outros
títulos contábeis das instituições financeiras, seja na forma
de subscrição de Letras ou Obrigações do Tesouro Nacional ou
compra de títulos da Dívida Pública Federal, seja através de
recolhimento em espécie, em ambos os casos entregues ao Banco
Central
podendo: do Brasil, a forma e condições por ele determinadas,
a) adotar percentagens diferentes em função:
1 -das regiões geoeconõmicas;
2 - das prioridades que atribuir às aplicações;
3 - da natureza das instituições financeiras;
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b) determinar percentuais que não serão recolhidos,
desde que tenham sido reaplicados em financiamentos à agricultura,. sob juros favorecidos e
outras condições por ele fixadas."
Art. 20 - O inciso IV do art. 10 da Lei n9 4.595, de 31 de
O r-zembro de 1964, renumerado na forma do artigo anterior, passa a vigo
rar com a seguinte redação:
"IV - receber os recolhimentos compulsórios de que trata o
inciso anterior e, ainda, os depósitos voluntários à vista
das instituições financeiras, nos termos do inciso III e §
29 do art. 19."
Art. 21 - Os Ministérios da Justiça, da Fazenda e do Trabalho, no ambito de suas atribuições, através de todos seus órgãos,
exercerão vigilância sobre a estabilidade de todos os preços inCluídos, ou hão, no sistema oficial de controle.
§ 19 - À Secretaria. Especial de Abastecimento e Preços SEAP e a Superintendência Nacional do Abastecimento - SUMAS, facultad
a requisitar servidores de órgãos da Administraçáo Federal direta, de-fundações públices, bem assim de empresas públicas, sociedades de - econornia mista . é demais entidades controladas direta ou indiretainerite pela União, zieCeSsáriot ao exercício das atividades previstas neste artigo.
5 2e- Aos servidores requisitados na forma do parágrafo anterior não se aplica o disposto no art. 49 do Decreto-lei n9 2.355,
-de 27 de agosto de 1987, modificado pelo Decreto-lei n9 2.410, de 15
.de janeiro de 1988.
Art. 22 - Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional, para com o Furido de Participação PIS/PASEP e com- o Fundo
de Investimento Social cujos fatos geradores tenham ocorrido anteriormente à vigência desta Lei serão atualizadds Monetariamente, na
-data de seu pagMaentO, observadas asnormas dá legislação vigente,
-aplicável. em cada Caso.
Parágrafo único - Os valores da OTN para efeitos deste artigo serão os seguintes:
•
a) NCs$ '6,92 (seis cruzados nOvos e noventa é dois centavós), -nó caso de tributos e contribuições indexados com base no valor diário da OTN divulgado pela 'Secretaria .da Receita Federal;
,b) NCZS 6,17 (Seis cruzados novos e dezessete centavos), nos
demais , casos.
Art. 21 4 base 'de cálculo e o imposto de renda das pessoas
-jerldical tributadas cora base no 'gero .real, prestrinidO ou arbitrado,
correspondente ao- período-base encerrado em. 31 de dezembro de 1988,
serão expressos em número de õTt4, oblervada 'a legislação então vi-gente.
•
Art. 24 'os tributos e contribuições expressos em número de
.0,124, cujos- fatos geradores tenham odorrido anteriormente à vigência
desta Lei, serão convertidos- em cruzados novos tomando-se por base
, o3 valores da OTN de que trata o parágrafo único do art. 22 desta
Lei.
Art.' 25 - A cenversão do imposto de renda devido pelas pessoal jurídicas, pago a partir -de 17 de- janeiro de 1989 será. efetuada
tentando-Se por base o- valor da OTN de, NCz$ 6,17 (seis cruiados novos
e dezessete 'centavos).
. • Art..26 O impoitto de -renda devida pelas pessoas físicas,
Correspondente ao ano-base -de 19881 Será . expressa em Cruzados noVos,
-obiretVade 'a, legislação Vigente-.
Art. 27 Os valores da legislação tributária, eipressot 'em
ti:Mero de &FM, serãO convertidos em cruzados- nevos tomando-se PtT
base o valor da OTN. de NCz$ 6,92 (seis- cruzados novos é noventa e
dois. Centavos).
Art. 28 O 'lucro inflacionário acumulado, ate 31 de deiernbrio de 1987, das pessoas jurídicas abrangidas pelo disposto no art.
29 da Lei
7.714; de 29 de dezembro de 1988,- será tributado àquota a que estava sujeita a pessoa jurídica, no exercício financeiro
de 1988.
Art. 29 A. partir de 19 de fevereiro de 1989 fica revogado
O, art. 185 da Lei .n9 6...404, de 15 de dezembro de 1976,. bem como as
normas de. correção. monetária de balanço previstas no . Decreto-lei n9
2.341,-de , 29 de junho de 1987, ressalvado o disposto. no artigo eegninte•
, Art. 30 No período-base de 1989 a pessoa jurídica deverá"
efe t uar a eorreção monetária das demonstrações financeiras de modo a
refletir Oi efeitos, de desvalorização da moeda observada anteriormente it. vigênCia desta Lei.
.5 19 - Na Correção mónetária de que trata este artigo a pessoa jurídica deverá utilizar a OTN de NCz$ 6,92 (seis cruzados novos
e.noVerita e •;10is- centavos.).
§ 29 partir. do -exercício financeiro de 1990 será considerado realizado, em -cada período-base , no mínimo vinte e cinco por
centa do lucro inflaCionáriO de 'que trate o § 2 do art. 21 do Decreto-lei n9 2.341, de 29'de junho de- 1987, meia a correção monetária do
perlodO, de forma a que; rio .Máximo em 'cleatro anos 'Consecutivos, o 'lucro 'inflacionário Seja integralmente tributado.
§- 39 - O disposto no parágrafo anterior á aplicável também
ao ilecro inflacionário de 'que trata o- art. 28.
. 5 49 - 14as casos de incorporação, fusão ou cisão total considerar-se-á realizado o total do lucro inflacionário acumulado. Tratando-se de cisão parcial será Considerada realizada a parcela correspondente ao patrimônio vertida se superior a 25% (Vinte e cinco
por cento).
§ 59 As. disposições deste artigo aplicam-se às sociedades
civis de que -trata e art. 19 do Decreto-lei n9 2..39'7; -de 21 de
dezembro de 1987.
Art, 31 O limite de isenção previsto no § 19, do art. 45
da Lei n9 1.713, de 22 de dezembro de 1988, é aplicável, exclusivamente, aos rendimentos auferidos por pessoas físicas.
Parágrafo ' único - Pare fins de incidência do imposto de renda na fonte, o rendimento real proporcionado peles depósitos em caderneta- de poupança será constituído pelo valor dos juros pagos oui
creditados.
.Art. 32 - Os rendimentos' e ganhos de capital auferidos a
'partir de 19 de fevereiro de 1989, pelos fundos em condomínio referidos no art. 50 da Lei n9 4.728, de 14 de julho de 1965 ou clubes de
-inveatiniento constituídos na forma da legislação pertinente, exceto
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os "Fundos de Aplicações de Curto Prazo", ficam sujeitos à incidência
de imposto de renda na fonte, de acordo com a legislação aplicável a
estes rendimentos ou ganhos de capital, quando percebidos por pessoas
físicas.
Parágrafo único - O dispostõ neste artigo não se aplica aos
fundos em condomínio de que trata o art. 19 do Decreto-lei" n9 2.285,
de 23 de julho de 1986, que continuam sujeitos à- tributação nos ter=.
mos previstos no Decreto-lei n9 2.469, de 19 de setembro de 19'88.
Art. 33 - Os dispositivos abaixo enumerados da Lei no 7.713",
22 de dezembro de 1988, passam a vigorar com a seguinte redação:
I - o § 59 do art. 35:
"§ 59 - Ê'dispensada á retençãe na fonte do irnpOsto 2 a que se
refere este artigo sobre a parcela do lucro líquido tple V o. r= '
responder à participação de 'pessoa' jurídica imune ou isenta
do imposto de renda."
,
II - O § 29 do :art. 40:
"§ 29 - O. ganho líquido será constituído:
a) no - caso, dos. mercados ã vista, pela diferença positiva entre o valor de transmissão do ativo e O. cuSto de aquisição
do mesmo;
b) no caso do mercado de opções:
. a diferença po1 - nas operações tendo por objeto a,opço,
sitiva apurada entre .o valor das poSições nCerradas otinão.„
exercidas. até o vencimento da .opção,;
2 - nas operaçõe.s de exercício, a diferença,positiva,apurada
entre o valor de Venda à* Vista OU AO preço mãdio, ã vista na
data do exercício e o preço fixado para g eXerciciár etr a
diferença positive entre o preço do exercício acrescido, do
prernió e o, custo de aquislçaor
,
c) - .....
d) - •••.•••• ...
III - o 39 do art. 40: ,
9 39 - Se o contribuinte Ourar resultado negativo no -mãe__
serã admitida a sua aPropriaçãolvia-messi:sUbseq4entes,...-i'
IV - a. alínea b., do
29 do art. 473..s.. _
,
,
"b - em operaçoes
' financeiras' de 'Ourid:pazO,,. ,miiii.za Consideradas as-de prazo infericir .einoyenta dialn .que,Serão. -tributadas às.segeintes alíquotas, _gobre .9,:ren.dimentO brutak
1 - dei Por cento quando o beneficiãrio =do . rdiaento 5.
identificar; ,
2 -r trinta por cento ,quando
ae
car."
V - § .39.: do. ar-t, ‘,
,-,
!'§ 39 - As, opereções ..Cornpr&ieeadas de 'cUrtraiO1* --que
nham por objeto Letras Financeiras dó !Freie:aro
e
los estaduais e municipais do tipo Lin, serão tributadas pela alíquota de quarenta por cento incidente sObre. o rendimento que ultrapassar da taxa referencial acumulada d LFT,
divulgada pelo Banco Central do Brasil."
5 ,49: -do -'art:9 49 Con'side'ra-5e rendi:Menta; ?real:- "
a) nas operações prefixadas e Com taxas f lutuantes,.
mento que .-exCecier, da varieçáktda
ea .
Conaúlnidor, Verificada entre data 'da aplidação :é l-clo reigar"::,
• _•.__
te;
b) no caso das opereções„.. com cláusuleje . correeão,monetária,,...,_
''-a - Par'C'éia "da- rendimento qüe -ex—CeTer - da- VeriaCãO do
pactuado, verificado entre a data da aplicação e- -de resgate."
Art. 34 - Nas operações de que-tratam os arts: 40re 4:n.t4f-..,
ei n9 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com &riOviUredaçãosidadM-W:
io artigo anterior, iniciades _antes e-encerradas„apartir a vi'gs»
áia desta Lei será .admitida -a cerreçâo , ,-mcmetária :.do.,yelordeplicada;
Parágrafo único - A correção monetãria :d,,que i trate. este arágo será efetuada tomando-se por base o coeficiente da divisão do
Valor da OTN de NCzá • 6,92 (seis cruzados -novos e noventa e dois cen,,(1-avos) pelo valor diário da OTN"
divuigado peia Secretaria da Receita
ederal, correspondente ao dia' de apritaçao, convertido em cruzados
riovos.
Art. 3.5 - Fica o Poder Executivo autorizado a. 'elevar os limites de dedução para- fins de apuração da base de Cálculo para co.
brança do imposto de renda das pessoas físicas, de que trate a Lei
n9 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Art. 36 - Fica instituída a Comissão de Controle do programa •
de Estabilização EConômica, com a, finalidade de, coordenar e promover
ás medidas necessárias para garantir a eficiente execução do progra4a e das demais disposições desta Lei.
§ 19 - Compete ã Comissão:."11'".<"i ,.t
.-Sugerir- às autoridades competentes as medidas, que s e im:
.
•-zeret neceasárias ã boa -'execução. do Prógrama:.
II - comunicar às autoridades administrativas competentes •,as..denúncias de irreguleridades oferecidas por entidades de :classe dos,
empresários, trabalhadores, associações de-donas, de case e..entidades.
assemelhadás:‘
"
expedir,. após prévia manifestação, dos órgãos competentes, pareceres e notas tecniceeide caráter geral ou -espeCífiCo, para dirimir dúvidas decorrentes da execução desta Lei;
IV - sugerir aos órgãos de representação judicial da União e
de suas autarquias, a adoção de medidas, providindiaa Ou ações com o
objetivo de restabelecer a estrita observância do presente Programa
de Estabilização Econômica;
V - fixar o seu Regimento Interno e o de sua
Secretaria-Executiva.; e
VI -. atender. e outros encargos que lhe forem atribuídos pelo
Ministro da Fazenda.
§ 29 - A Comissão será presidida por um servidor designado
pelo Ministro da Fazenda e Composta por um representante de' cada um'
dos seguintes órgãos:
-n

•

1

1

-

.1"

:

•

•

;

•

' 1'

••át

k;n
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• I Gabinete 'Civil. da Presidência da República;
II - Secretaria do Planejamento e Coordenação;
III - Ministério dá Agricultura;
IV - Ministério do Trabalho;
V - Ministério do Desenvolvimento Industrial, Ciência e Tecnelogia;
VI - Banco Central do Brasil;
VII - Secretaria do Tesouro Nacional;
VIII -Secretaria da Receita. Federal;
IX - Secretaria Especial de Assuntos Econômicos do Ministério
da Fazenda; e
.,.+
•
X. Secretar,ia_ Especial de Abastecimento e Preços..
.
Art. 37 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 38 - Revogam-se o Decreto-lei n9 2.335, de 12 de junho
de 1987; o art. 29 do Decreto-lei n9 2.462, .de 30 de -agosto de 1988;
o § 59 e a letra "a" do § 69 do artigo 43; o artigo 46 e seu § único, ambos da j...ei;nSt- .747.1.74 ._de •2de d.esembro ide 1988, e demais dispósicões em contrário.
•
'
=SENADO, FEDERAD, EM: .,31 DE JANEIRO DE 195:
1689 da Independência e 1019 da República
SENADOR HUMBERTO LUCENA

junho/88
maio/88
abril/88
março/88
fevereiro/88

-2

.0

.

•

•:

O valor médio real a que se refere o art. 59 será obtido
forinavr.L
r rt:=
a) dividenrtsflp„s: .sgSrios, pensões, proventos, venci:mentes; soldos e demais remuneiaçoes dos assalariados relativas aos meses de fáfriel.i'd *;is*--dèteáilfro'.Cie'lq 88 pelo respectivo valor da Obrigação
do Teseure Nacional - 'OTN vigente no dia 19 do mês seguinte de compe`
4os salár4os, utilizando-se da tabela abaixo;
2.... •
"
13) somais-se os doze Valores obtidos na forma da alinea anterior e divide-rfsegpOr doz galv•
tr-#
• '
cj
a' media de' acOrdõZo
rrix '74` sarineá
anterior
pelo, valor da Obrigação do Tesouro Nacional - OTN vigente em 19
de
Janeirti„de -1989 .(Cz$ 6..17.0„19)4y

4A.

2,2666
2, 6264
40744
3,6180
4,2438

(**) - Para contratos assinados após janeiro de 1988, considerar o
mês da respectiva celebração.

Atos do Poder Executivo
•
Decreto n9 97.482, de 31 de janeiro de 1989

PRESIDENTE

ANEXO I

QUARTA-FEIRA, 1 FEV 1989

Dispõe 'Sobre 6i Wajuste clã prestações
devidas pelos mutuários do S.E.H.
O PRESIDENTE DA ItEPONLICA, no Uso da atribuição que lhe
confere o art.
84, inciso IV, da Constituição,
,
DECRETA:
Art. 19 Á partir de fevereiro de 1989 e durante o período,
de congelamento de que trata o art. 89 da Medida Provisória n9 032,
de 15 de janeiro de 1989, não serão reajustadas asprestações de . mu
ttiãrios finai, pessoas físicas; adquirentes de unidades habitacio
nais pelo Sistema Financeiro da Habitação Parágrafo único (5 percentual de reajuste quê deixar
de
ser aplicado. de acordo com o disposto neste ártigo será incorporado
às prestações em três parcelas 'mensais, iguais ê suceSsiVasi, a par
tir do primeiro mês seguinte ao do encerramento dó período de conge
lamento:

À) X 7.

d) multiplica-se o valor obtido na alínea anterior por
em igiegUidfi pbjtessr -o.,re,sultadc ..em cruza dcis novos dividin•
•; .
_

1,2605 ,
do-se ri& m£1.

TABELA DOS VALORES DAS OTN'S VIGENTES NO DIA
19 D9 104 .,SnGU;NIÉE, AO DE COMPETE:NCIA pos SALÁRIOS

-

MEÉ DE COMPÈTENCIA
.D0 SALARIÓ

OTN A SER UTILIZADA

jaheiro/88

695,49
820 ,42
951,77
4135,27
1.337,1.2
1:598,26
-1:98448
' -2.39406
2.966,38

•

.

.

7t

.

,

7

Z

••

N•••,,- • .1--

1,

1

•

•

•

•

••

•.• À

Sittes14ÊA.4

MRSJDO OÚIINO: • REAJUSTE'(**)': ' '

-

•

'•

,

•

tOutabectif
i.'t.'3,• eaalibrci/88.',.

-- •

ilo

"?,.¡•:n 1

"•.

•

•

-" FATOR

•

janeiro/E9
Nagembrát08--

• •

:

• .4 -e

-• •

7 t.:••r

J ;

--f;1

1'11.

L r.1!••
Ért--,

0,6367
0,8213
10450
n ,v.DÉ
3048 •
•.
• • •-•...r '1,61361 .•
.
7 •

;••••n •

;

• -

•.

;=',Pairezcontrator atil inedOtapose-Julho• .12e •P988'-, J.--coneidera'r • o -met
reepectiVa -celebraão.
4
•-•• . • •
,4 .1•3")
••t; a••:
Lk.rtyi
4••;. É
.
4.-TABELÀ iBt!..J.: Ir • 5 . •
' FATORES DD COIIVEESÀO. APLICAVEIS A CONTRATOS
É' go: - • • .
• COM REAJUSTE- ANUAL
a.

".•.1

•

i/Jrfti(:: •

.

4h

,^e• •

' • • -

•.4

•

*as

.•+

:

OLTINO- REAJUSTE

janeiro/89
•dazOsibro/88
noeembro/88
•
Outubro/88
- letoembro/88
.agosto/88
'
-•• -julho/88

(**)

_
FATOR
0,4859
0,6311
0;8050
.1,0318
1,3066
1,6057
1,9841

janeiro de 190_9
Authérza a Co gé pemhid!retileIrd de In
”WA.Z.

C) P re si d e nte. dei R. ep úbt,í'ca., useei
do das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso_ IV, 'de Constituiçõo e tendo em vista o disposto no- art. 49 do Decreto-lei: n9
-1. 679, de -21 de• fevereire de 1979,
OE

3
:":" rd;- ,-tiloskik
Rii05P-íg'bE'-'0WIMIRSAÕ
OfaCIIVE1D'A'
;,-* C
tow
_

97.483, de 31 de

fra-Estrutura Falendiria

'

MOA)

'

de 1989; 1689 da Independincia
JOSÉSARNEY
Mailsoe Ferreira dá kdbreia

auMenter' seu Capite) SoC30..

k'

.•

Brasília, 31 de janeiro
e 1019 da República.

Decnato

6.170„19

x

C LVI.

Art. 29 Este DeCreto entra em vigor na data de sua publi•
Art.. 39 evogam-se as disposições -em contrário.

Cz$

fevereiro/88
março/88
abril/8'8
maio/88:
juritot88,- : í•-•••-•
Ljallib78-0";À-'Í
agosto/88
setembro/88
outubro/88;
. novembro/88
41.7.,,.,4ageMhron/EE,
'

cação.

C-RETA:

Art. 19
Fica- autorizada. a Companhia liresiletre de
Infra-Estrutura Faaendírta INFAZ a promover o auMentO..4o seu capi
tal social: de, WCit- 4.184439,48 ( q uatra.milhões, cento e oitenta, e
quatro Mil é trinta, e seis cruzados novos e quarenta e otto ; canta ., vos) para' hCz$ 7.393.642 035 ('sete Milhões,. trezentete hOhnta
e
trás mil e seiscentos e qUarenta e , dois cruzados novos-e oitenta'
cinco centavos )'.
-'
Art: 29
A detpeta décorrerite do. aUMeeto 4o capital
social de que trata este Decreto correrí i conta de cridites -da
União para aumento de capital- co etabilizadetpéla . 18FAZ„ •
.
Art. 39 Este Decreto entra em vigor data de soa. gubIitai
Art. 49 Revo g am-se as disposi.cõeS em contrário.

Brasilia, em 31
dincia e 1019 da República.

de janeiro de 1989; 168n da Indepen

JOSÉ SARNEY
Mailson Ferreira da ~rega
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