- reversões de provisões operacionais e recuperações de créditos baixados como prejuízo,
que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos pelo
valor do patrimônio liquido e os lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de
aquisição, que tenham sido computados como receita;
11 - valores correspondentes a diferenças positivas decorrentes de variações nos ativos
objetos dos contratos, no caso de operações de "swap" ainda não liquidadas;
III - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento.
caixas econômicas. sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito
mobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de
arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas de captação em operações realizadas no mercado interfinanceiro, inclusive com
títulos públicos;
b) encargos com obrigações por refinanciamentos, empréstimos e repasses de recursos de
órgãos e instituições oficiais;
c) despesas de câmbio;
d) despesas de arrendamento mercantil, restritas a empresas e instituições arrendadoras;
e) despesas de operações especiais por conta e ordem do Tesouro Nacional;
IV - no caso de empresas de seguros privados:
a) cosseguro e resseguro cedidos;
b) valores referentes a cancelamentos e restituições de prémios que houverem sido
computados como receitas;
c) a parcela dos prémios destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas;
V . no caso de entidades de previdência privada abertas e fechadas, a parcela das
contribuições destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas;
VI no .aso de empresas de capitalização, .i parcela dos prémios destinada à constituição
de provisões ou reservas técnicas.
§ 1 1 É vedada a dedução de prejuízos, de despesas incorridas na cessão de créditos e de
qualquer despesa administrativa.
§ 2 0 Nas operações realizadas em mercados futuros, sujeitos a ajustes diários, a base de
,.ál.ulo da contribuição para o PIS é o resultado positivo dos ajustes ocorridos no mês.
§ 30 As exclusões e deduções previstas neste artigo restringem-se a operações autorizadas
às empresas ou entidades nele referidas, desde que realizadas dentro dos limites operacionais previstos na
legislação pertinente.
Art. 20 A contribuição de que trata esta Medida Provisória será calculada mediante a
aplicação da aliquola de zero vírgula setenta e cinco por cento sobre a base de cálculo apurada nos termos
deste ato.
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Art. As contribuições devidas pelas empresas públicas e sociedades de economia mista
referidas no § 1 ° do alt 22 da Lei n°8.212, de 1991, serão calculadas e pagas segundo o disposto nesta
Medida Provisória.
Art. 40 O pagamento da contribuição apurada de acordo com esta Medida Provisória
deverá ser efetuado até o último dia útil da quinzena subseqüente ao mês de ocorrência dos fatos
geradores.
Art. 52 O an. l 0 do Decreto-Lei n ° 1,166, de IS de abril de 1971, passa a vigorar com a
seguinte redação:
Art. l Para efeito da cobrança da contribuição sindical rural prevista nos arts. 149 da
Constituição Federal e 578 a 591 da Consolidação das Leis do Trabalho. considera-se 1 - trabalhador rural:
a) a pessoa tisica que presta serviço a empregador rural mediante remuneração de qualquer
espécie;
b) quem, proprietário ou não, trabalhe individualmente ou em regime de economia familiar,
assim entendido o trabalho dos membros da mesma família, indispensável à própria subsistência
e exercido em .andições de mútua dependência e colaboração, ainda que com ajuda eventual de
terceiros;
II - empresário ou empregador rural:
a) a pessoa física ou jurídica que, tendo empregado, empreende, a qualquer título, atividade
econômica rural;
b) quem, proprietário ou não, e mesmo sem empregado, em regime de economia familiar,
explore imóvel rural que lhe absorva toda a força de trabalho e lhe garanta a subsistência e
progresso social e econômico em área superiora dois módulos rurais da respectiva região;
,j os proprietários de mais de um imóvel rural, desde que a soma de suas áreas seja
superior a dois módulos rurais da respectiva região." (NR)
Art. 60 Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória n° 1.674-56,
de 25 de setembro de 1998.
Ari. 7' Esta Medida Pros isórla entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8° Ficam revogados o art. 50 da Lei n 0 7.691, de 15 de dezembro de 1988, e os arts. 1 2 ,
2°c 3'' da Lei n°8.398, de 7 de janeiro de 1992.
de 1998; 177 2 da Independência e 1102 da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
EdwardArnadeo
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MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.675-43, DE 26 DE OUTUBRO DE 1998

Art. lo Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o Programa de
Integração Social - PIS, de que trata o inciso V do art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, as pessoas jurídicas referidas no § 1 2 do art. 22 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991,
poderão efetuar as seguintes exclusões ou deduções da receita bruta operacional auferida no mês:

Brasília, 26 de outubro

SEÇÃO 1

DIÁRIO OFICIAL

N° 205 TERÇA-FEIRA, 27 OUT 1998

Dispõe sobre medidas complementares ao Plano Real e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da
Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 12 As estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias exeqüíveis no território
nacional deverão ser feitas em REAL, pelo seu valor nominal.
Parágrafo único. São vedadas, sob pena de nulidade, quaisquer estipulações de:
- pagamento expressas em, ou vinculadas a ouro ou moeda estrangeira, ressalvado o
disposto nos arts. 2°c 3 2 do Decreto-Lei n° 857, de 11 de setembro de 1969, e na parte final do art. 6 2 da
Lein 2 8.880,de27demaiode 1994;
II - reajuste ou correção monetária expressas em, ou vinculadas a unidade monetária de
conta de qualquer natureza;

III . correção monetária ou de reajuste por índices de preço gerais, setoriais ou que reflitam
a variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados, ressalvado o disposto no artigo seguinte.
Art. 2 1 É admitida estipulação de correção monetária ou de reajuste por índices de preços
gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos
contratos de prazo de duração igual ou superiora um ano.
§ 1 2 É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou correção monetára de
periodicidade inferior a um ano.
§ 22 Em caso de revisão contratual, o termo inicial do período de correção monetária ou
reajuste, ou de nova revisão, será a data em que a anterior revisão tiver ocorrido.
§ 3 2 Ressalvado o disposto no § 72 do art. 28 da Lei 11 11 9.069, de 29 de junho de 1995, e no
parágrafo seguinte, são nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apuração do índice de
reajuste, produzam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior à anual.
42 Nos contratos de prazo de duração igual ou superior a três anos, cujo objeto seja a
§
produção de bens para entrega futura ou a aquisição de bens ou direitos a eles relativos, as partes poderão
pactuar a atualização das obrigações, a cada período de um ano, contado a partir da contratação, e no seu
vencimento final, considerada a periodicidade de pagamento das prestações, e abatidos os pagamentos,
atualizados da mesma forma, efetuados no período.

52 O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos contratos celebrados a partir de 28 de
§
outubro de 1995 até 11 de outubro de 1997.

§ 60 O prazo a que alude o parágrafo anterior poderá ser prorrogado mediante ato do Poder
Executivo.
Art. 39 Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da Administração Pública direta
ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos
monetariamente de acordo com as disposições desta Medida Provisória, e, no que com ela não
conflitarem, da Lei n°8,666, de 21 de junho de 1993.
§ 1 0 A periodicidade anual nos contratos de que trata o caput deste artigo será contada a
partir da data limite para apresentação da proposta ou do orçamento a que essa se referir.
§ 22 O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.
Art. 40 Os contratos celebrados no âmbito dos mercados referidos no § 50 do art. 27 da Lei
n° 9.069, de 1995, inclusive as condições de remuneração da poupança financeira, bem assim no da
previdência privada fechada, permanecem regidos por legislação própria.
Art. 5 1 Fica instituída Taxa Básica Financeira - TBF, para ser utilizada exclusivamente
como base de remuneração de operações realizadas no mercado financeiro, de prazo de duração igual ou
superior a sessenta dias.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional expedirá as instruções necessárias ao
cumprimento do disposto neste artigo, podendo, inclusive, ampliar o prazo mínimo previsto no caput.
Art. 60 A Unidade Fiscal de Referência - UFIR, criada pela Lei n ° 8.383, de 30 de
dezembro de 1991, será reajustada:
- semestralmente, duante o ano-calendário de 1996;
11- anualmente, a partir de 1 1 de janeiro de 1997.
Art. 7 1 Observado o disposto no artigo anterior, ficam extintas, a partir de 1 9 de julho de
1995, as unidades monetárias de conta criadas ou reguladas pelo Poder Público, exceto as unidades
monetárias de conta fiscais estaduais, municipais e do Distrito Federal, que serão extintas a partir de j0 de
janeiro de 1996.
§ 12 Em 10 de julho de 1995 e em lo de janeiro de 1996, os valores expressos,
respectivamente, nas unidades monetárias de conta extintas na forma do caput deste artigo serão
convertidos em REAL, com observância do disposto no art. 44 da Lei n° 9.069, de 1995, no que couber.
§22 Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão utilizar a IJFIR nas mesmas
condições e periodicidade adotadas pela União, em substituição às respectivas unidades monetárias de
conta fiscais extintas,
Art. 8 2 A partir de 1 1 de julho de 1995, a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE deixará de calcular e divulgar o IPC-r.
§ lO Nas obrigações e contratos em que haja estipulação de reajusle pelo IPC-r, este será'
substituído, a partir de 1 2 de julho de 1995, pelo índice previsto contratualmente para este fim.

