7002

SEÇÃO I

DIÁRIO

•
I - se a bas de cálculo for de até vinte e
dois mil e oitocentos BIS, será d ,uzida uma parcela correspondente
a seis mil, oitocentos e quarenta BTN e sobre o saldo remanescente
incidirá a aliquota,de dez por cento;
II - se a base de cálculo for superior a vinte
e dois mil e oitocentos 1319, serã deduzida uma parcela de dezesseis
mil, quatrocentos e dezesseis BIS e sobre o saldo remanescente incidira a aliquota de vinte e cinco por cento.
5 10 - Quando o contribuinte estiver sujeito à
tributação por rendimentos de outra natureza, será deduzida dos limites de isenção prevista nos incisos I e II deste artigo a soma
dos limites de isenção utilizados no cálculo do imposto mensal.
5 20 - O imposto, apurado na forma deste artigo, será convertido em cruzados novos pelo valor do Bis no más de
dezembro c em BTN-Fisca/ pelo valor deste no primeiro dia útil do
nas de janeiro do ano sUbseeadente.
, Art. 11 - O imposto apurado na forma do art.
10, expresso em quantidade de BIS-Fiscal, poderá ser pago em até
seis quotas iguais, mensais é sucessivas, observado o seguinte:
I - nenhuns quota cera inferior a trinta e
cinco 810-Fiscal e o . imposto de valor inferior a setenta 018-Fiscal
será pago de uma só vez;
II - a primeira quota ou quota única será paga
no mis de abril do ano subsetiftente ao ano a que se referem os resultados apurados;
/II - as quotasvenceráo no último dia útil de
cada' mês;
.
IV - ficrifacultadd ao'
antecipar,
total ou parcialmente, o.Pagamente . do impostocontribuinte
ou das quotas.
parágrafo único . - A.quastidade de STN,Piscal de
que' trata este artigo será reconvertido em cruzados novos pele valor
do' 018-Fiscal no dia do pagamento do imposto Ou da' quota.
Art. 12 - A pessoa jurídica que explorar atividaderural pagará o imposto à aliquota de viste e cinco por cento
sobre o lacro da exploração (art. 19 do Decreto-lei no 1.598, de 26
de dezembro de 1977 e alterações posteriores), facultada a redução
da base de cálculo nos termos previstos no art. 90, não fazendo jus
a qualquer outra redução do imposto a título de incentivo fiscal.
. 5 lo - Na redução da base de cálculo, o saldo
médio anual dos depósitos de que trata o art. 90 * será expresso em
cruzados novos e correspondera a um doze abas da soeis dos sal,clos médios mensais dos depósitos.
. . 5 25 Os bens do ativo imobilidade, exceto a
terra nua, quando destinados à produção, poderão ser depreciados integralmente, no próprio ano do -aquisição.
5 30. - O imposto de,que trata este artigo será
pago, de conformidade com as mornos %/lidáveis ás. deMais pessoas jurídicas.
Art. 13 - Op arrendatários, os condóminos os
parceiros na-exploração da atividade rural, comprovada a situação
documentalmente, pagarão o impostó de conformidade coei ó, disposto
nesta Lei, àeparadamente,lna proporção doê rendimentos que 'couber a
árida uM.
Art. 14 -ó prejuízo apurado pela pessoa física
e.pela Pessoa jurídica poderá ser et:anel/sedo, com o resultado positivo, obtido nos anos-base posteriores.
Parágrafo único . , O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, ao saldo de prejuízos anteriores, constante da declaração de rendimentos relativa ao amo-base de 1989.
Art. 15 - O excesso de redução por, investimentos constaste da declaração relativa ao ano-base de 1989 poderá ser
compensado com o resultado de-até três anos-base 'seguintes.
Art. 16 - Os, valores das compensações a serem
efetuadas pela pessoa física, nos termoà dos arts. 14 e 15, deverão
ser expressos: .
I - em se tratando de Prejuízo ocorrido a partir do ano-base de 1990, em quantidade de BTN resultantd da apuração
da base de cálculo do imposto;
II - em Se tratando de prejuízos anteriores ao
ano-base de 1990 ou excesso de redUçáo por investimentos, constantes
da declaração' de rendimentos relativa' ao ano-base de 1989, em quantidade de BTp equivalente ao qUodiente resultafite da divisão dos
respectivos Valores, em cruzados novos, PoZ PCz$ 7,1324.
Parágrafo único - A pessoa física que, na apuração da base de cálculo do imposto, optar pela apl icaçao-do disposto no art. 50 perderá o direito à compensaçõe do total dos prejuldos ou excessos de redução por investimento correspondentes a afiei/rase anteriores ao da dpçáol
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agrícolas e de custeio agropecuário serãO previstos, além.de outros,
recursos
à estimativa de arrecadação do imposto de renda
sobre equivalentes
es
esta Lei. resultados decorrentes da atividade rural de que trata
que se fizerem necessn 21 ;x:crçt rdo
:= 212
5 Lei. ou 0t00
.
Art. 22 - Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 23 - Revogam-se os Decretos-leis nos 902,
de 30 demetemtiro de 1969, 1:074, de 20 de janeiro de 1970, os arts.
10, 40 e Se do Decreto-lei nu 1.382, de 26 de dezembro de 1974m demais disposições em contrário.
1690 da independacia Br g l iV a da epii1b2lic.
d:

abril

de 19907

FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

LEI NO 8.024, DE 12 DE ABRIL DE 1990
Inetituis cruzeiro; dispõe sobre e
liquidez dos *UM' financeiros,,
dd outras providencies.
Pago saber que o Presidente dasupúbiica
adotou a negas Provisória n e 168, de

1990, que o Congresso Raciona/ aprovou, e
eu, NELsoN CARNEIRO, Presidente do senado
Federal,. para os efeitos do Olspobto co
paragrofo único do art. 62 da
constituiçáo Federal, promulgo a seguinte
Art. 1 . - Passa a denominar-se cruzeiro a moeda nacional, conkigurando
a unidade do sistema monetário brasileiro.
MOeda.

I. -

Faca mantido

o centavo para designar a centésima parte da' coca

g 2. - O cruzeiro corresponde a um cruzado novo.
§ 3 . - As quantias em dinheiro serào escritas precedidas do símbolo
Art. 80 - O Banco Centrai do Brasil providenciara a aqU1.5.14:70 de
cédulas e moedas em . cruzados novos, bem como fará imprimir as novas
cédulaP em
cruzeiros, na qUantidade indispenbável à substituiçáo do meio circulante.

As cedulat e moedas em cruzedos novos cipcularào simultaneamente
ao cruzeiro, de acordo dom a,paridade estabelecida no g 2 . do art../..,
- As cédulas e moedas em . cruzados -novos p erderadpoder liberatório
e nàb-mais tetad corso legal nós prazos estabelecidos. pelo Sande aentrei »do
3 . - As cédulas e moedas co
emitidas anteriormente à
vigência dá Medida Provisória n . 168, de 15 ' cruzeiro
de março de 1900 perdoe, nesta mesma
data, o valor liberatório, e coo mais terao curso
lega/.

Art. 30 - serào expressos em cruzeiros, doravante, todos' osvalores
constantes de demonsCragdes confabets
baianos, cheques, titulas,
Freios, p recatórios, contratos e todaseasfinanceiras,
expressbes pecuniárias Tie se possam
traduzir em moeda nacional.
Art. é . - os cheques emitidos em cruzadodnovos caindo nào depositados
junto ao sistema bancário serào aceitos somente para
de compensaçAo e
credito a favor da conta do detentor dó cheque, em emelto
cruzados novos, até -coto-a
ser fixada pelo Banco Central do Brasil.
Parágrafo único - nos casos em que o detentor do cheque nào for titular
de conta bancária, o Banco central
/imite, em cruzados sovou, que
poderá ser sacado imediatamerme emestabelecerá
cruzeiros.
Ai.t. S . - os saldos dos depósitos 1 vista oerAo convertidos em
cruzeiros, segundo a paridade estabelecida no g 20 do art. 1 . , obedecido o
limite de xdb$ 50.000,00 (cinqUenta mil crUzados novos).

Art. 17 - Os valores dos estoques finais doe
rebanhos, constantes da declaraçáo relativa ao ano-base de 1989, serão expreasos em quantidade de BIS, equivalente ao quociente obtido,
'dividindo-se o respectivomentante, , ere :cruzados novos, por NCz$
2,4042.

g 10, - As quantias que excederem o limite fixado no UM cleste
artigo serão
convertidas, a partir de 16 de seteebro de 1991, co do§è parcelas
mensais iguais e sucessivas.
O 2 0 - As quantias mencionadas no paragrafo anterior serào.atualizadas
m o notariamente.pela variagio do BTN Fiscal,
entre o dia 19 de
de 1990 e a data dadonversào, acrescidaverificada
de juros equivalente a 6, (seismarço
por
cento) ao ano ou zràsào pra reta.

Art. 18 - A inclusão; na apuração do resultado
atividade rural, de rendimentos auferidos em outras atividades que
não as previstas co . art. 20, com o objetivo de desfrutar de tributação mais favorecida, constitui fraude e sujeita o infrator à multa
de cento e cinqüenta por cento do valor da diferença do imposto devido, sem prejuízo' de outras dominações legais.

30 - As reservas comp
em espécie sobre depósitos vista,
mantida, peio sistema bancárioulsórias
Junto ao Banco Central do Brasil,à derào
convertidas e aJustadaS conforme re g u/amentaçáo
a ser baixada Feio Danos Central

da

Art. 19 - O disposto nos arts. 35 a 39 da Lei
no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, aplica-se ao lucro líquido do
período-base apurado pelas pessoas jurídicas de que trata o art. 12.
Art. 20 - Na programação especial relativa às
operações oficiais de crédito na atividade de política de preços

do Brasil..
Art. 6. - Os saldos das cadernetas de poupança serào convertidos'
em
cruzeiros na data
do preimmo crédito de rendimento, segundo a paridade
estabelecido no g 2° do art. 1 5 , observado o limite de
faz$ 50.000,00
(clnqUento Mil cruzados novos).
5 1 5 - As q uantias que excederem o limite fixado no [aput deste
artigo,
secai, convertidas, a partir de 16 de setembro de 1991, em doze
parce/at
mensais iguais e sucessiVas.
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5.2 . - As quantias mencionadas no parágrafo anterior serão atualizadas
moneearlamentó peia varia7aO do BIN Fiscal, verificada entre a data do próximo
crédito da rendimentos e a data da conversào, acrescidas de juros equivalentes a
6% (seis por cento) ao ano ou fração pra rata.

Art. 17 - O Banco Central do Brasil utilizará os recursos em cruzados
novos nele depositados para ' fornecer empréstiMos para fnenciacento . dás
operações ativas das instituiçOes financeiras contratadas em cruzados novos,
registradas no balança patrimonial referido no artigo anterior.

5 30 - Os depósitos compu/sóries e voluntários mantidos, junto ao Banco
Central do Brasil, com, recursoi orlginArios da Captada° de cadeinetas de
poupança, seroo convertidos e ajustados conforme regulamentnn a ser baixada
peloManco Central do Brasi/.

Parágrafo único - As taxas de juros e os prazos dos empréstimos por
parte do Banco Centra/ do Brasil serào compatiVeis com aqueles constantes das
operações ativas mencionadas neste artigo.

art. 70 - Os depósitos a prazo fixo, com ou sememissào de certificada
as /erras de cambio, .05 densitosinterfinanceiros, as debêntures e os demais
ativos financeiros, bem corai; os recuisos captados ',asa idútitdirdes financeiras
por deliade operações compromlssadas, serio convertidos em céuzeiros, segundo a
paridade estabelecida no 5 20 daart. 1 0 , observado o ¡equina,
I - Para as operações compromissadas, na data de vencimento do prazo
original da ap/icaçào, serão convertidos N g z$ 25.000,00 (vinte colono mil
cruzadoS levoa) ou 80% (vinte por cento) do valor de resgate da operaçao,
prevalecendo o que for maior;
II - para, os demais ativos e aelicações, excluídos. os depósitos
interfinahceiros, serio convertidoi, na data de Vencimento do prazo original dos
titu/OS, 80% (vinte lior cento) dó -.lobas resgate.
1. - As quantias que excederem os limites fixadee nos itens 1 e II
destearbigo serão convertidas,. a partir de 16 de setembro de 2991, em doze
. parde/n.mensais Iguais e-sucessivas.

Art. 18 - O Ministro da Economia, Fazenda
os prazos e limites' estabelecidos noa arts. 5 . . De
conversao antecipada .de direitos em cruzados novos
eafunçag das objetivos da politica montaria e da
economia.

e Planojameeto poderá-alterar
e 7. ou autorizar lell6es de
detidos por parte dó pública
necessidade de iiquidez da

Art. 19 - O Banco Central do Brasil sUneterá . à aprovação do Ministro
da Economia, Fazenda e Planejnento, no prazo de trinta dias à contar da
publicaçao da Medida Provisória que deu origem a esta Lei, metas trimestrais de
expansào monetária, eacruzeiros, para os -próximos doze meaes, emplicitando
meios e instrumentos de viabilização destas,metai, inclUsive através de /ail,ses
cie.cOnVersno antecipada de cruzados novos.em,cruzeires.
Art. 20 - O Banco entrai do Srael/, no uso das atribnmbes
estabelecidas, pela imi n . 4.595, de 31 de dezedno de 1964 e legislnag
çomplemehtar, expedi:e regras destigadaa á adaptar-as, normas disciplina:10M de
serrado financeiro é de capitais, bem coco dó sistema. Financeiro da Habitnn,
ao diensto nesta Lei.

20 - As quantias mencionadas no parágrafo anterior sono atualizadas
monetariamente pela variação do 1300 Fiscal, verificada entre a dáta de
vencimento do pecou origina/ do titulo e r. data da conversão, acrescida de juros
eduiyalendes a 6% (aaiS • per centeo and ou !rasa° pr.., rate.

Art. 21 - Na forma de regulamentaçao a ser baixada pelo Ministrada
Econnia, Fazenda e Plane/amento poderão ser admitidas conversões em Vrnieiços
de recursos em cruzados, novos em netantes e per g entukii distintes ns
estabelecidos nesta Lei, desde que o beneficiárle seja pessoa Mica que perceba
enlusivamente rendimentos provenientes de'penstes e aposentadorias.

5 3 0 -ps tituiOS meneionados no ceput deste artigo, Mdas datas de
~cimente sejam posterioresn dia 16 de, setembro de 1991/ serão Convertidos . co
cinieli6s, integralMenté ha-data de-seue yenélmentos.

Parágrafo único - o Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento fixará
limite para cada beneficiário, das conversões efetuadas de acorde com o disposte
neste artigo.

. Art. B . - Pára efeito do'cAnUio dos 'leites de conersào estabelecidos
nos arte.' S i : 6 0 ' e 7 . , considerar-se-á o total das convernes efetuadas em nome
de um único titular mranamesma instiulçao financeira.

00 t. 22 o O valer nominal' do Bónus do' Tesouro-Nacional - 1120.sérá,
atualizado cada mês por índice calculado com a mesma-metodologia utilizada para
o ledice referido co art. 2 . , 5 6 5 , da Lel de copversào resultante da medida
Provisória c o 154, de 15 de março de 1990, refletindo a varinaede preço entre
o dia 15 daquele' mês e o dia 15 do més anterior.

Art. 9 . - Sern transferidoi ao Banco Central dó Brasil :Da saldos em
' cruzados sovas Mc...convertidos na lor pa dos arte. 5 . , a . e 70 , que sermo
mantidos em Contas individualizadas em nome da instituição financeira
depositante.

•
• 15 - As Instituições financeiras deverào manter cadastro dos ativos
financeiros denominados em cruzados novos, individualizados.eanome do titular'
,dM Cada, rdnraçao, qui/Movera ser exibido á 'fiscal/teça° do Banco-Central do
arasIl.: , ánpre que êxigide.'
•
5,20 - Quando a tensferancia de que trata o artigo anterior ocorreres
titules públicos, providenciará o:Banco'Central do Brasil a sua respectiva troda
por nevas obrigações emitidas polo Tesouro Nacional ou pelos Estados e
Municihios, se aplicável, Conprazo é rendimento iguais aos da conta criada pelo
Banco Ceetralao Brasil.
5 30 - Mo caso de OperaMa compromissadas dom tituln públicos, Mas
serão transferidos ao Banco Centra/ do Brasil, devendo .eus eminores,
previdencleasua substittinão por novo título em cruzados novos com valor, prazo
e rei/gineta ' idêfitien aos. dos deponitoa originários das operaMs
compromiísadas.
Art: 10 o As quotas dos' fundos de renda. fica e dos-fundos de curto
prazo serão convertidas em cruzeiros na forma do art. 7 0 , observado que o
percefitual de converiào poderá see inferior ao estabelecido no art. 70 se o
fundarão dinuser.de liquidei.suficiefite co cruzados novos.
' art. 11 - Os recursos, em cruzados .novos, dos Tesouros Federal,
Estaduais, Municipais, bem como 00 do Previdência Social, serão convertidos,
Integralmente, no vencimento das aplicações, elo se 1he5 apli g ando o disposto
áos arta. 5 0 , 6 . e 7 0 afasta Lei:
art. 12 o Peio prazo de 180 (cento e' oitenta) dias, , contar da

, pUblicapão da Medida: Provisória MO deu origem a esta Lei, as contas e- depósitos
deno g inados 'em cfuzados novos sou passáveis de transferência de titularidarie,
Observadas as condições especificadas nos aros. 5 5 , 6 . e 7 0 , para fins de
liquidação de dividas e operaçõea financeiras comprovadamente contratadas antes
de 15 de-março de 1990.

Paregrafoenico o O Banco Centra/ do Brasil estipulará a documentaçào
necessaria para reconhecimento da obrigaçào, defihindo os Instrumentos e
mecanismos de transferência da titularidade dos depósitos.
art. 13 - O pagamento de taxas, impostos, contribuições e obrigaM5
providencierias resulta na autorizaçào imediata e automàtlea poroso promover a
conVersio de cruzados novos em cruzeiros de Vá/or equivalente ao crédito-00 ente
uovertiamáüil, na respectiva, data de •Ve80írnent0 da obriguei.; fios kóximos 60
dias.
Oro. 14 - Os prazos mencionados nos arte. 12 e 13 poderão ser
aumentados pelo Minsiterio da Economia, Fazenda é Planejamento em função de
necessidades das pol.:tiras mamaria e final.
Art. /5 - O Bani, Centra/ do Brasil definirá normas para o fechamento
do balanço patrimonial das inStIruiçóes financeiras denominado em cruzados
novos, co- 15 da março de 1990, Dem como para a abertura de novos balanços
patrimoniais, denominados em cruzeiros, a Partir Oa vigência da Medida
Provisória n . 168, de 15 de março de 1990.
Art. 16 - O Banco Centrai do Brasil podara autorizar a realizaçào de
densilos inteffinanceiros,sm cruzado novo nas condições que-estabelecer.

abril

Parágrafo único - Excepcionalmente, o valor nominal do 01$00 cai de
de 1980 será igual ao valor do WH risca/ no dia 1 a de abra/ de 1990.

Art. 23 - O valor diário do 81$ Fiscal será divulgado bela Secretaria
da Receita Federal, projetando a evolução mensal dá taZa de infleçao.
Art. 24 - Esta Lei entra em vigor co data da sua Milenar,:
Art. 25- - Revogam-se as disposiMs em cofitrárlo.
SENADO FEDERAL, -EM 12 DE 013800 DE 1990
169 5 da Indnendência e 102 5 da República
Nelson.Caineiro

LEI NO 5,925., de 12 de

abril

de 1990.

Dispée ' sobre a alienação de befia
imóveis reCidenciais de propriedade
da União, e dos vinculados ou incórporados ao FORO, situados no . Distritó Federal e dl outras providências.
O PRESIDENTE DA REPUBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 10 - E o Poder Executivo autorizado .
alienar, mediante . condorrOncia pública e com observa:laia do Decreto-lei co 2.309, de 21 de novembro de 1986, os iMOveis residenciais
de propriedáde da União situados fio Distrito Federal, inclusive os
vinculados ou incorporados ao Fundo Rotativo Rabitacional de Brasília - FREB.
g lo - Os licitantes estão dispensados da exigéncia do art. 16 do Deereto-lei supracitado.
20 - Não se incluem na. autorização a que se
refere este artigo, co seguintes imóveis:
./ -. os residenciais. administrados pelas Forças Armadas, destinados ã ocupação por militares:.
II r- Os destinados a funcionário do Serviço
Exterior, de que trata:a Lei nO 7.501, de 27 de junho de 1986;
III os ocilliados por meMbros do' Podei Legislativo;
/V - os ocupados por Ministros do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Coutas da
União pelo Procurador-Geral da República, peloe. Subprocuradores .,-Geruis do Ministério Público Federal, do Trabalho e Militar e pelo
•rocurador-Gera/ do Tribunal de Contas da União, salvo sua expressa
Manifestação em contrário, no prazo de vinte dias á partir da data
da publicação desta Lei;
V - co destinados á servidores no exercício
de cargo ou função de confiança que sejaM considerados, pelo Poder
Eiecutivo, indispensáveis ao serviço público.
Parfigrafo único. Os imóveis a serem destinadosaos servidores a que se refere- o inciso V deste artigo saião escolhidos dentre aqueles que estiverem vagos .â data da vigência da Me-

