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~ 4" '=0\ contratov de prazo de duração Igualou superior :1 Ires anos. cujo objeto s~ja. a
·'rl1du~·.i,'.I,' henv para entrcc.t tutur.i .IU .1 .llJlIIsiçjo de bens ou drreuos a eles relativo». :ISpa~c\ poderão
paclu.lf .1 .uuuhzuçao das ol;rlg:lçóe, .• 1 cada penedo de um ano. contudo a parnr da conrrmaçao, e no seu
\ cncirncnro nnal. (,'mld~rad.; .1 penodu nlade de p.ig.uncnro d." presuçóc-, c .ibandos Os pagaruentov,
.uuulrzados da mesma torma. ctetuudos no penedo.
§ 52 O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos contratos celebrados a partir de 28 de
outubro de 1995 até 1i de outubro de 1997.
Executivo.

AI1. 13. No acordo ou convenção e no dissídio. coletivos. é vedada a estipulação ou
flxação de cláusula de reajuste ou correção salarial automática vinculada a índice de preços.
§ lU Nas revisões s,dariab na data-base anual. serão deduzidas a~ antecipações concedidas
no período anterior revisão .
à

§ 2~ Qualquer concessão
.rrnpuruda em mdicudores objeuv os,

§ 62 O prazo a que alude o parágrafo anterior poderá ser prorrogado mediante ato do Poder

§ 22 O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

.
~' 15. Pern:tanecem em vigor as disposições legais relativas a correção monetária de
d~bltos tra~alhl~tas, de débitos resultantes de decisão judicial, de débitos relativos a ressarcimento em
vlrt,ude ~. Inadlrnplernento de obrigações contratuais e do passivo de empresas e instituições sob os
regimes dr; concordata, falência, intervenção e liquidação extrajudicial.
.
' " Art. 16. O ~ 32 do art. 54 da Lei n2 8.884, de I1 de junho de 1994, com a redação que lhe
fOIdada pelo art. 78 da Leí n2 9.069, de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
j

2
. \1:§ 3 Incluem-.se nos. atos de que trata o eaput aqueles que visem a qualquer forma de
con.centração econômica, seja através de fusão ou incorporação de empresas, constituição de
~ocl~dade para 7xer~er o controle de empresas ou qualquer forma de agrupamento societário, que
Implique parncipaçâo de empresa ou grupo de empresas resultante em vinte por cento de um
mercado relevante, ou em que qualquer dos participantes tenha registrado faturamento bruto anual
no último balanço equivalente a RS 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais)." (NR)
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Art. 4 Os contratos celebrados no âmbito dos mercados referidos no § 52 do art. 27 da Lei
n2 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.52 Fica instituída Taxa Básica Financeira - TBF, para ser utilizada exclusivamente
como base de remuneração de operações realizadas no mercado financeiro, de prazo de duração igualou
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. 62 A Unidade Fiscal de Referência - UFIR, criada pela Lei n2 8.383, de 30 de
dezembro de 1991, será reajustada:

de aumento salanal a utulo de produtividade deverá estar

Art. l~. O recurso interposto de decisão normativa da Justiça do Trabalho terá efeito
na medida e extensão conferidas em despacho do Presidente do Tribunal Superior do

suspensivo,
Trabalho.

Art. 32 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
contlitarem, da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993.
§ 12 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.

Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida
1.675-43, de 26 de outubro de 1998.

Art. 19. Revogam-se os §§ (2 e 22 do art. 947 do Código Civil, os §§ 12 e 22 do art. 12 da
2
Lei n 8.542, de 23 de dezembro de 1992, e o art. 14da Lei n2 8.177, de 12 de março de 1991.
Brasília, 25

de ncvembze

de 1998; 17?2da Independência e 11()l!da República.

FERNANDO HENRIQUE cARDoSO
Pedro Malan
Edward Amadeo
Waldeck Omélas
Paulo Paiva

Art. 72 Observado o disposto no artigo anterior, ficam extintas, a partir de 12 de julho de
1995. as unidades rnonetârlas 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 12de
janeiro de 1996.
§ 12 Em 12 de julho de 1995 e em IU de janeiro de 1996, os valores ~xpress<:s.
respectivamente, nas unidades monetárias de conta extintas na forma do caput deste artigo serao
convertidos em REAL. com observância do disposto no art. 44 da Lei nU9.069. de 1995, no que couber.

MEDIDA PROVISÓRIA

N" 1.677-59, DE 25 DE NOVEMBRO

§ 22 Os Estados. o Dlstrito Federal e os Municípios poderão utilizar a UFIR nas mesmas
condições e periodicidade adotadas pela União. em substituição às respectivas unidades monetárias de
conta fiscars extintas.
:1

Fundação

DE 1998.

Organiza e disciplina os Sistemas de Planejamento e
Orçamento Federal e de Controle Interno do Poder
Executivo e dá outras providências.

Instituto Brasileiro de. Geografln ~

li I" '\as obngaçóev c contratos em qu~ haja e-uputação de reajuste pelo !pC·r. este sera
-ubstnuiüo, a partir de I" de julho de I<)95. pelo indice previsto contratualmente para este fim,

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA. no LISO da atribuição que lhe confere o art. 62 da
Constituição. adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
•

l

Art. 92 É assegurado aos trabalhadores, na primeira data- base da respectiva categoria após
julho de 1995, o pagamento de reajuste relativo à variação acumulada do IPC-r entre a úllima data-base,
anterior a julho de 1995, e junho de 1995, inclusive.

Q

TÍTULO 11
DO SISTEMA DE PLANEJAMENT.O E ORÇAMENTO FEDERAL
CAPíTULO I
DAS FINALIDADES

§ 12 O mediador será designado de comum acordo pelas partes ou, a pedido destas, pelo
Ministério do Trabalho, na forma da regulamentação de que trata o § 52 deste artigo.

Art. 2~ O Sistema de Planejamento c Orçamento Federal tem por finulidude:

I - formular o planejamento estratégico nacional:
11- formular planos nacionais. setoriais e regionais de ordenação
desenvolvimento econômico e social;

território e úe

IV - gerenciar o processo de planejamento e orçamento federal;
V • promover a articulação. por intermédio do respectivo órgão central do Sistema de
Planejamento e Orçamento Federal. com os Estados. o Distrito Federal e os Municípios. visando a
compatibilização de normas c tarefas afins :lOS diversos Sistemas. nos planos federal. estadual C,
municipal.

§ 52 O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.
Art. 12. No ajuizamento
do dissídio coletivo, as partes deverão apresentar,
tundamentadarnente, suas propostas flnals, que serão objeto de conciliação ou deliberação do Tribunal. na
sentença normati va,

ÚO

111- formular o Plano Plurianual. as Diretrizes Orçamentárias e os Orçamentos anuais:

§ 32 O mediador designado terá prazo de até trinta dias para a conclusão do processo de
negociação. salvo acordo expresso com as partes interessadas.
§ 4 Não alcançado o entendimento entre as partes, ou recusando-se qualquer delas à
mediação, lavrar-se-á ata contendo as causas motivadoras do conflito e as reivindicações de natureza
econômica, documento que instruirá a representação para o ajuizamento do dissídio coletivo.

,

Art. I Serão organizados sob a forma de sistemas as atividades de planejamento e
orçamento federal e de controle interno do Poder Executivo Federal.

Art. 11. Frustrada a negociação entre as partes, promovida diretamente ou através de
mediador, poderá ser ajuizada a ação de dissídio coletivo.
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CAPÍTULO ÚNICO
DAS DISPOSiÇÕES PRELIMINARES

Art. 10. Os salários e as demais condições referentes ao trabalho continuam a ser fixados e
revistos, na respectiva data-base anual, por interrnédio da livre negociação coletiva,

§ 22 A parte que se considerar sem as condições adequadas para, em situação de equilíbrio,
participar da negociação direta, poderá. desde logo, solicitar ao Ministério do Trabalho a designação de
mediador, que convocará a outra parte.

•

TÍTULO I
DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO FEDERAL É DO
CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO

§ 22 Na hipótese de não existir previsão de índice de preços substituto, e caso não haja
acordo entre as partes, deverá ser utilizada média de índices de preços de abrangência nacional, na forma
de regulamentação a ser baixada pejo Poder Executivo.

CAPÍTULO 11
DA ORGANIZAÇÃO E DAS COMPETÊNCIAS
Art. 3u O Sistema de Planejamento c Orçamento Federal compreende as atividades de
elaboração, acompanhamento e avaliação de planos. programas c orçamentos. e de realização de estudos e
pesquisas sócio-econômicas,

§ (l! A decisão que puser fim ao dissídio será fundamentada, sob pena de nulidade, deve!á
traduzir. em seu conjunto. a justa composição do conflito de interesse das partes, e guardar adequação
com o interesse da coletividade.

Art. 4º Integram o Sistema de Planejamento e Orçamento Federal:
I - o Ministério do Planejamento e Orçamento. como órgão central do Sistema;

§ 2u A sentença normativa deverá ser publicada no prazo de quinze dias da decisão do
Tribunal.
____________

Provisória n2

Art. 18. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.

I - semestralmente, durante o ano-calendário de 1996;
Il - anualmente, a partir de 12 de janeiro de 1997.

Art. H" A partir de I" de julho de 1995.
Estansnca . IBGE dcrxara de calcular e divulgar o IPC-r.
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SEÇÃO 1

DIÁRIO OFICIAL
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