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DIÁRIO OFICIAL

Art. 29. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional e os decorrentes de
contribuições arrecadadas pela União, constituídos ou não, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31
de dezembro de 1994, que não hajam sido objeto de parcelamento requerido até 31 de agosto de 1995,
expressos em quantidade de UFIR, serão reconvertidos para Real, com base no valor daquela fixado para
1 2 de janeiro de 1997. -

n92.052, de 3 de agosto de 1983; o art. II do Decreto-Lei n 2 2.16 de 1984, e os ares. 91,93 e 94 da Lei
n 2 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
Brasília, 27 de

§ 2 2 Para fins de inscrição dos débitos referidos neste artigo em Dívida Ativa da União,
deverá ser informado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional o valor originário dos mesmos, na moeda
vigente à época da ocorrência do fato gerador da obrigação.

II - às multas cominatórias que tiverem sido aplicadas a essas companhias nos termos da
Instrução CVM n 5 92, de 8 de dezembro de 1988.
§ 1 1 O disposto neste artigo somente se aplica àquelas companhias que tenham patrimônio
líquido igual ou inferior a R$ 10.000 000,00 (dez milhões de reais), conforme demonstrações financeiras
do último exercício social, devidamente auditadas por auditor independente registrado na CVM e
procedam ao cancelamento do seu registro na CVM, mediante oferta pública de aquisição da totalidade
desses títulos, nos termos do are. 20 e seguintes da Instrução CVM n 2 265, de 18 de julho de 1997, caso
tenham ações disseminadas no mercado, em 31 de outubro de 1997.
§ 2 9 Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata este artigo serão arquivados
mediante despacho do juiz, ciente o Procurador da CVM, salvo a existência de valor remanescente
relativo a débitos legalmente exigíveis.
§ 3 2 O disposto neste artigo não implicará restituição de quantias pagas.
Are. 32. Os ares. 33 e 43 do Decreto n 5 70.235, de 6 de março de 1972, que, por delegação
do Decreto-Lei n 1 822, de 5 de setembro de 1969, regula o processo administrativo de determinação e
exigência de créditos tributários da União, passam a vigorar com as seguintes alterações:

de 1998; 177 da Independência e 110 da República.

MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.700-19, DE 27 DE OUTUBRO DE 1998

Art. 30. Em relação aos débitos referidos no artigo anterior, bem como aos inscritos em
Dívida Ativa da União, passam a incidir, a partir de 1 2 de janeiro de 1997, juros de mora equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais,
acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de um por cento no mês de
pagamento.

- à taxa de fiscalização e seus acréscimos, de que trata a Lei n 5 7.940, de 20 de dezembro
de 1989, devida a partir de 1 1 de janeiro de 1990 àquela autarquia, pdas companhias fechadas
beneficiárias de incentivos fiscais;

outubro
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§ P A partir de I de janeiro de 1997, os créditos apurados serão lançados em Reais.

Art. 31. Ficam dispensados a constituição de créditos da Comissão de Valores Mobiliários
- CVM, a inscrição na sua Dívida Ativa e o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim
cancelados o lançamento e a inscrição relativamente:
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SEÇÃO 1

Dispõe sobre a concessão de financiamento vinculado à
exportação de bens ou serviços nacionais, 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. 1 1 Nas operações de financiamento com recursos da Programação Especial das
Operações Oficiais de Crédito, vinculadas à exportação de bens ou serviços nacionais, o Tesouro
Nacional poderá pactuar encargos financeiros compatíveis com os praticados no mercado internacional,
no âmbito do Programa de Financiamento às Exportações - PROEX.
ArL 22 Nas operações de financiamento vinculadas à exportação de bens ou serviços
nacionais não abrangidas pelo disposto no artigo anterior, bem como nos financiamentos à produção de
bens destinados à exportação, o Tesouro Nacional poderá conceder ao financiador equalização suficiente
para tomar os encargos financeiros compatíveis com os praticados no mercado internacional.
§ 1 2 O Poder Executivo fixará os limites máximos admissíveis para efeito deste artigo.
§ 22 O disposto neste artigo aplica-se também aos encargos vincendos de operações já
realizadas, em relação às quais preexistam obrigações do Tesouro Nacional na conformidade das
Resoluções nm 509, de 24 de janeiro de 1979, e 1.845, de l de julho de 1991, ambas do Conselho
Monetário Nacional.
Are. 3 2 Os Ministros de Estado da Fazenda e da Indústria, do Comércio e do Turismo
estabelecerão as condições para a aplicação do disposto nesta Medida Provisória, observadas, ainda, as
disposições do Conselho Monetário Nacional.
Art. 41 Os arts. 2 1 e 3 ° da Lei nQ 9.531, de lO de dezembro de 1997, passam a vigorar com
a seguinte redação:

"Art. 33..................................................................................................................................
"Art. 2 2 O patrimônio inicial do FGPC será constituído mediante a:
§ 1 2 No caso em que for dado provimento a recurso de oficio, o prazo para a interposição
de recurso '.oluntário começará a fluir da ciência, pelo sujeito passivo, da decisão proferida no
julgamento do recurso de oficio.

- transferência de quarenta por cento dos recursos atribuídos à União por força do are. 2
da Lei n ° 9.526, de 8 de dezembro de 1997;

§ 2 Em qualquer caso, o recurso voluntário somente terá seguimento se o recorrente o
instruir com prova do depósito de valor correspondente a, no mínimo, trinta por cento da exigência
fiscal definida na decisão." (NR)
"Art. 43............................................................................................................

§ 35 Após a decisão final no processo administrativo fiscal, o valor depositado para fins de
seguimento do recurso voluntário será:
a) devolvido ao depositante, se aquela lhe for favorável;
b) convertido em renda, devidamente deduzido do valor da exigência, se a decisão for
contrária ao sujeito passivo e este não houver interposto ação judicial contra a exigência no prazo
previsto na legislação.

§ 45 Na hipótese de ter sido efetuado o depósito, ocorrendo a posterior propositura de ação
judicial contra a exigência, a autoridade administrativa transferirá para conta à ordem do juiz da
causa, mediante requisição deste, os valores depositados, que poderão ser complementados para
efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário." (NR)

II - vinculação de um bilhão e quinhentos milhões de ações preferenciais nominativas de
emissão da Telecomunicações Brasileiras S.A. TELEBRAS, que se encontram depositadas no
Fundo de Amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal - FADPMF, criado pela Lei o 5
de 29 de junho de 1995;
§ 1 1 Poderão, ainda, ser vinculadas ao FGPC, mediante prévia e expressa autorização do
Presidente da República, outras ações de propriedade da União, negociadas em bolsas de valores,
inclusive aquelas que estejam depositadas no FADPMF.
§ 22 O valor das ações para os fins previstos no inciso II deste artigo será determinado pela
cotação média dos últimos cinco pregões em que as ações tenham sido negociadas.

§ 32 As ações vinculadas ao FGPC serão depositadas no Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES.
§ 49 Fica o BNDES autorizado a alienar as ações vinculadas ao FGPC, devendo
encaminhar os demonstrativos de prestação de contas relativos a cada alienação ao Tribunal de
Contas da União - TCIJ.
§ 59 As despesas, encargos e emolumentos relacionados com a alienação das ações serão
abatidos do produto da alienação. (NR)
4&Jt •

Are. 33. O direito de pleitear judicialmente a desconstituição de exigência fiscal fixada
pela primeira instância no julgamento de litígio em processo administrativo fiscal regulado pelo Decreto
o 2 70.235, de 1972, extingue-se com o decurso do prazo de cento e oitenta dias, contados da intimação da
referida decisão.

V - o produto da alienação das ações integrantes do seu patrimônio;
VI - os dividendos e remuneração de capital das ações de que trata o inciso anterior,
Vil - outros recursos destinados pelo Poder Público.

§ 1 1 No caso em que for dado provimento a recurso de ofício, o prazo previsto no caput
começará a fluir a partir da ciência da primeira decisão contrária ao sujeito passivo.
§ 22 Não se aplica à hipótese de que trata este, artigo o disposto no are. 1 2 do Decreto o 5
20.910, de 6 de janeiro de 1932, e no are. 2 1 do Decreto-Lei n 2 4.597, de 19 de agosto de 1942.
§ 3 1 A decisão administrativa final que eventualmente fixe exigência superi6r a definida
pela primeira instância de julgamento, enseja a abertura de novo prazo, como previsto no caput, para
desconstituição da exigência fiscal.
Are. 34. Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória n
1.699-40, de 28 de setembro de 1998.
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Are. 35. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Are. 36. Ficam revogados o are. 11 do Decreto-Lei ri9 352, de 17 de junho de 1968, e
alterações posteriores; o are. 10do Decreto-Lei n 9 2.049, de lede acosto de 1983:0 are. 11 do Decreto-Lei
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"(NR)
Are. 5 2 O are. 52 da Lei n 2 8.032, de 12 de abril de 1990, passa a vigorar com a seguinte
redação:
fl
5 1 o regime aduaneiro especial de que trata o inciso II do art. 78 do Decreto-Lei
37; de 18 de novembro de 1966, poderá ser aplicado à importação de matérias-primas, produtos
intermediários e componentes destinados à fabricação, no País, de máquinas e equipamentos a
serem fornecidos no mercado interno, em decorrência de licitação internacional, contra pagamento
em moeda conversível proveniente de financiamento concedido por instituição financeira
internacional, da qual o Brasil participe, ou por entidade governamental estrangeira ou, ainda, pelo
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com recursos captados no
exterior." (NR)

Are. 6 O art. 6 da Lei n 9.449, de 14 de março de 1997, passa a vigorar com a seguinte
redação:

