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trotadas. bem como quaisquer empresas ou entidades em
que a União, direta ou irxliretamente. detenha participação,
no capital social, observado o que, a respeito. dispuser
legialaçÕo específica." (NR)
.Art. 3,3 0 art. 17 da Lei na 8.429. de 2 de junho
de 1992, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 17.

MEDIDA PROVISÓRIA N a 2.172.31, DE 26 DE JULHO DE 2001
Estabelece a nulidade das disposições contratuais que menciona e inverte, nas hipóteses que prevê, oónus-da prova nas açõer.
intentadas,para- sua declaração.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, -no uso
da atrilmição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a
seguinte Medida Provisória, com força de lei;
Art. 1 4 São nulas de pleno direito as estipulações usurárias, assim consideradas as que estabeleçam:

§ 60 A ação será instruída com documentos ou
justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões fundamen
traias da impossibilidade de apresentação de qualquer desses provas. observada a legislação vigente, inclusive as
disposições inscritas nos iirts. 16,a 18 do Código de Processo Civil.
§ 7 0 Estando a inicial em devida forma, o juiz
mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido.
para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de
quinze dias.
•
§ 8a Recebida a manifestação, o juiz, no prazo
de trinta 'dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação,
se convencido da inexistência do ato de improbidade, da
improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.
§-9 Recebida a petição inicial, será o réu citado
para apresentar contestação.
§ 10. Da decisão que receber a petição inicial,
caberá agravo de instrumento.
§ 11. Em qualquer fase do processo, reconhecida a inadequação da ação de improbidade. o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito.
§ 12, Aplica-se aos depoimentos ou inquirições
realizadas nos processos regidos por esta Lei o disposto no
art. 221. caput e § l. do Código de Processo Penal."
(NR)
Art. 40 O art. 2a da Lei na 9.525. de 3 de dezernbro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 24 Aplica-se aos Ministros de Estado o
disposto nos arts. 77,78 e 80 da Lei n a 8.112. de 11 de
dezembro de 1990. exceto quanto ao limite de parcelamento das férias, cabendo àquelas autoridades dar ciência
prévia ao Presidente da República de cada período a ser
utilizado" (NR)
Art. 5a Ficam convalidados os atos praticados
com base na Medida Provisória na 2.171-42. de 28 de junho de
2001.
Art. 60 Esta Medida Provisória entra em vigor
na data de sua publicação.
Art. 75 Revogam-se:
I - o art. 26 da Lei na 8.112, de 11 de dezembro
de 1990; •
II - o inciso III do--art. 61 e o art. 67 da Lei na
8.112, de 1990, respeitadas as situações constituídas até 8 de março
de 1999.
Brasília, 26 de julho de 2001: 1800 da Independência e 113a da República.
-FERN ANDO
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Altera dispositivos da Lei n a 9.870, de 23
de'-novembro de 1999. que -dispõe sobre o
valor -total-das anuidadeS escolares.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. no uso
da atribuição que lhe confere- o _art. 62 da Constituição, adota a
,
seguinte Medida Provisória, com força- de
- Art. I a O art. l a da Lei na 9.870. de 23 de
novembro de 1999. passa a--vigorar acrescido dos seguintes §§ 35 e 45,
renumérando-sé os atuais §§ 35 e 40. para §§ 50 e 60:
"§ 30 Poderá ser acrescido ao valor total anual
de que trata o § l a montante proporcional à_ variação de
-custos a titulo de- pessoal e- cré custeio, comprovado me.
diante. apresentação de planilha de -custo, mesmo quando
esta ‘311"i0 resulte da introdiNão de- aprimoramentos no
processo didático-pedagógico

I - nos contratos civis de mútuo, taxas de juros
superiores ãs legalmente permitidas, caso em que deverá o juiz, se
requerido, ajustá-las à medida legal ou. na hipótese de já terem sido
cumpridas, ordenar a restituição, em dobro, da quantia paga em excesso, com juros legais a contar da data do pagamento indevido:
II - nos negócios jurídicos ralo disciplinados pelas legislações comercial e de defesa do consumidor, lucros ou vantagens patrimoniais excessivos, estipulados em situação de vulnerabilidade da parte, caso em que deverá o -juiz. se requerido, aistabelecer o equilíbrio da relação contratual, ajustando-os ao valor
corrente, ou, na hipótese de cumprimento da obrigação, ordenar a
restituição, em dobro, da quantia recebida em excesso, com juros
legais a contar da data do pagamento indevido.
Parágrafo único. Para a configuração do lucro
ou vantagem excessivos, considerar-se-ão a vontade das partes, as
circunstâncias da celebração do contrato, o seu conteúdo e natureza.
a origem das correspondentes obrigações, as práticas de mercado e as
taxas de. juros legalmente permitidas.
Art„2a São igualmente nulas de pleno direito as
disposições contratuais que, com o pretexto de conferir ou transmitir
direitos. são celebradas para garantir, direta ou indiretamente, contratos civis de mútuo com estipulações usurárias.
Art. 34 Nas ações que visem à declaração de
nulidade de estipulações -com amparo no disposto nesta Medida Provisória, incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de
provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, sempre
que clemonátrada pelo prejudicádo, riu Nslas 'circunstâncias do caso, a
verossimilhança da alegação.

§ 45 A planilha- de que trata o § 35 será editada
em ato do Poder Executivo: (NR)
Art. 2a O art. 6a da Lei na9.870. de 1999. passa
a-vigorar acrescido do seguinte § l a . renunierando-se os atuais §§ la.
2a e 34 para §§ 2. 3 0 -e 40:
—§ t a O desligamento do aluno por inadimplêneia somente poderá ocorrer aolinal do ano letivo ou. no
ensino superior, ao final do semestre letivo quando a
instituição adotar o regime didático semestral.' esíR)
Art. 35 Ficam convalidados os atos praticados
com base na Medida Provisória n a 2.173=22. de 28 de junho de
2001.
Art. 40 Esta-Medida Provisória entra em vigor
na data de sua publicação.
Brasília. 26 de julho de 2001; 180 a da Independência e 113 2 da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sill:ono Gianni

MEDIDA PROVISÓRIA 355 2.174-27. DE 26 DE JULHO DE 2001.
Institui, no âmbito do Poder Executivo da
União. o Programa de Desligamento Voluntário - PD.V. a jornada de trabalho reduzida com remuneração -proporcional e a
licença sem remuneração com pagamento
de incentivo em pecúnia. destinados-ao servidor da administração pública direta, autárquiCa e fundacional.

Art. 45 As disposições desta Medida Provisória
não se aplicam:
- às instituições financeiras e Gemais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, bem
corno -às operações realizadas nos mercados financeiro; de capitais e
de valores mobiliários, que continuam regidas pelas normas legais e
regulamentares que lhes são aplicáveis;
II - às sociedades de crédito que tenham por
objeto social exclusivo a concessão de financiamentos ao microempreendedon,
III - às organizações da sociedade civil de interesse público 'de que trata a Lei n a 9.790, de 23 de março de 1999,
devidamente registradas no Ministério da Justiça, que se dedicam a
sistemas alternativos de crédito e não têm qualquer tipo de vinculação
com o Sistema Financeiro Nacional.
Parágrafo único. Poderão tambént ser excluídas
das disposições desta Medida Provisória, mediante deliberação do
Conselho Monetário Nacional, outras modalidades de operações e
negócios de natureza subsidiária, complementar ou acessória das atividades exercidas no âmbito dos mercados financeiro, de capitais e de
valores mobiliários.
Art. 5a Ficam convalidados os atos praticados
com base na Medida Provisória n a 2.172-30, de 28 de junho de
2001.
Art. 60 Esta Medida Provisória entra em vigor
na data de sua publicação.

O- PRESIDENTE DA REPÚBL/CA, no uso
da- atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição. adota a
seguinte Medida Provisória, com força de lei:
An. 1 2 Ficam instituídos, no . âmbito do Poder
Executivo da União. o Programa de Desligamento Voluntário - PDV.^
a jornada- de 'trabalho reduzida com remuneração proporcional. e a
licença sem remuneração com pagamento de incentivo em pecúnia.
destinados ao servidor da administração pública .direta. autárquica -e
fundacional.
TITULO 1

DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO -'PDV
CAPITULO^ 1
DO- PERIODO E DA ADESÃO
Art. 24Em. 1999. os servidores públicos poderão
aderir ao PM' no período-de 23-de agosto a 3- de setembro. ç nos
exercícios subsequentes. em 'períodos a serem fixados pelo Poder
Executivo da União. facultada a- adoção-oa-modificação dos inces-fivos previstos nesta- Medida Provisória. conforme dispuser o regulamento. observados os limites estabelecidos na lei orçamentária.
An. 3a -Poderão aderir ao PD^V os servidores da
administração direta, atuai-quica e- Fundacional. inclusive . dos extintos
-Territórios, ocupantes de cargo de provimento efetivo. exceto das
carreiras ou dos cargos de:

Art. 7a Fica revogado o § 3 0 do art. 45da Lei na
1.521, de 26 de dezembré de 1951.

1 - Advogado da União. Procurador da Fazenda
Nacional-e- Assistente Jurídico-da Advocacia-Geral da União:

Brasília, 26 de -julho de 2001; 180a da Independência e 113a da República.

II - Procurador Autárquico. Advogado e Assistente- Jurídico-doS órgãos de execução ou vinculados à AdvocaciaGeral da União:.

HENRIQUE CARDOSO

,SiNdào GimW
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