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a) para os depósitos de pessoas físicas e entidades Sem
fins lucrativos, no mês Imediatamente anterior ao do crédito de rendimentos; e
LI para os demais depósitos, no trimestre encerrado no mós
imediatamente anterior ao do crédito de rendimentos..

.O 5 . - O croditoda atualização, monetária e das juros serei
efetuado:

a) mensalmente' , na data de aniversário do cosia, para os
depósitos de pessoas físicas e entidades sem fins lucrativos; e
b) trimestraláente, na data de aniversário no último mós
do trimestre, para 'os domais depósitos,
.§ 6 . - A taxa de juros fixadas nb caput deste artigo aplica-se aos depósitos de poupanea livre e rural, devendo para as delegislação e atos
mais modalidades prevalecer aquela estabelecida na
normativos específicos.
O
disposto
no
artigo
anterior
aplica-se
ao créArt. 3 . dito de rendimento realiiadd a partir do mós de junhO de 1990, iacludive.
Art. 4 . - (VETADO).
Art. 5' - (VETADO).
Art. 6 . - (VETADO).

Atos do Poder Legislativo
LEI N .

imos,

de 31 d"

outubro

de 1990.

Dispõe sobre a atualização do Bónua do Tesouro Nacional e dos depósitos de poupança e dá outras
providências.
REPÚBLICA
O PRESIDENTE DA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1 . - O valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacio•
nal (OTN), emitidas anteriormente a 15 de janeiro da 1989 . (art. 6.
.do Decreto-lei n o 2.284, de 10 da março de 1986) e do Bônus FIO Tesouro NaCional (BTE) Será atualizado, fio primeiro dia doí Cada mês,
polo Indica de Reajuste de Valores Fisdáis (IRVF), divulgado , pela
,Fundaçãd Instituto Brasileiro de Geografia o Estatística . (/BG), de
, acordo com metodologia estabelecida aio Portaria do Miniétro da Ecomoiia, Fazenda e Planejamento.
Parágrafo único - O valor do UR Fiscal do primeiro dia
útil de cada mês correspondera ao valor do BTN fixado para o mesmo
Mós.
Art. 2! - Os depósitos de poupança, em cada período de
rendimento, serão atualizadas monetariamente pela variação do valor
nomina/ do BIN e renderão juros de cinco décimos por cento ao mós.
Ç 1 . - A atualização monetária e os juros serão calculados
sobre o menor saldo diário apresentado em cada período de rendimento.
§ 2 . - Para os efeitos do disposto neste artigo, considera-se período minito de rendimento:
a) para os depósitos de pessoas fisioas e entidades sem
•
fins lucrativos, o mês corrido a partir da data de aniversário da
conta de depósito de poupança; e
b) para os demais depósitos, o trimestre corrido a partir
da data. do aniversário da conta de s depósito de poupança.

§ 3 . - A data de aniversário da conta de depósito de poupança será o dia do mês de sua abertura, considerando-se a data de

Art. 7 . - (VETADO).
Art. 8 . - É autorizado o pagamento, em cruzados novos, do
valor de aquisição de bens imóveis de propriedade . da União e de suas
autarquia..
- O produto da alienação dos bens g0 que- trata este
§ 1'
artigo será obrigatoriamente' utilizado no resgate de títulos de dívida pública federal, preferencia/mednto junto ao Banco Central do
Brasil.
§ 2' - O disposto no parágrafo anterior não se aplica ao
produto da venda dos bens imóveis previstos nas Leia n . a 8.011,4e 4
de abril de 1990, e 8.025 . , de 12 de abril de 1990,
§ 3' - O Ministério da Economia, FaXenda è Planejamento
regulamentará o disposto neste artigo, podendo autorizar a transferência do titularidade de cruzados novos para aquisição' dos bens a
que se refere o caput deste artigo.
Art. 9' - Dê-se ao art. 18 da Lei n . 8.024, de, 12 de abril
de 1990, a seguinte redação:
Art. 18. O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento poderá:
I - reduzir cada um dos Frei jós e elevar cada um dos
limites estabelecidos mis art.. 5 . ,. 6 . e 7 . ?' da- Lei M . B.024,
de 12 da abri/ de 1990;
II - autorizar leilões de conversão antecipada em
cruzeiros, de direitos expressos em cruzados novos, em função
de objetivos da política monetária e conveniência em ser ampliada e liquidez da economia."
Art. 10. As conversões a que se refarewo 8 1 . do art.
5 . , § 1* do art. 6 . , § 1 . do art. 7 . e art. 10 da Lei n . 8.024, de
12 de abri/ de 1990, far-se-ão, em qualquer hipótese, fia 'zoada cofie
tiver curso forçado e poder liberatório pleno à época de sua vigência, sendo vedada a restituiçãocompulsória em títulos da divida pública ou em qua/quer outro titulo financeiro.
Art. 11. É o Banco Central do Braãi/ autorizado a instituir uma modalidade de caderneta de poupança vinculada, nas seguintes condiçõee:
I - para cada valor em cruzeiros depositado durante o prazo mínimo de dez meses, será assegurada, ao término desse prazo, a
conversão de idêntico valor de cruzados novos, daqueles recolhidos,
ao Banco Central, na forma do art. 9 . da Lei e' 8.024, de 12 de
abril de 1990, em nome do titular da conta;
II - aplicar-se-ão à caderneta de poupança de que trata
este artigo todas as danais condições de remuneração e prazo válidas
para os depósitos de poupança livre.
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