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§ 7 , Estando a inicial em devida forma, o juiz
mandará autuá-la e ordenará a notificação do indiciado, para
oferecer resposta por escrito, que poderá ser instruída com
documentos e justificações, dentro do prazo de quinze
dias.
§ 8' O juiz rejeitará a ação. em despacho fundamentado, se convencido, pela resposta do réu, da inexistência do ato de improbidade ou da improcedência da
ação.
§ 9' Recebida a ação, será o réu citado para apresentar contestação.
§ 10. O réu poderá, em reconvenção, no prazo da
contestação, ou em ação autônoma, suscitar a improbidade
do agente público proponente da ação configurada nos ter.
mos do art. 11, incisos I e VIII, desta Lei, para a aplicação
das penalidades cabíveis.
* 1 1. Quando a imputação for manifestamente improcedente, o juiz ou o tribunal condenará nos mesmos autos, a pedido do réu, o agente público proponente da ação a
pagar-lhe multa não superior ao valor de R$ 151.000,00
(cento e cinqüenta e um mil reais), sem prejuízo do disposto
no parágrafo anterior.
§ 12. Aplica-se aos depoimentos ou inquirições realizadas nos processos regidos por esta Lei o disposto no art.
221, eaput e § , do Código de Processo Penal." (NR)
Art. 4' O art. 2' da Lei n' 9.525, de 3 de dezembro
de 1997, passa a sigorar com a seguinte redação:
"Art. 2' Aplica-se aos Ministros de Estado o disposto nos arts. 77, 78 e 80 da Lei n' 8.112, de II 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. 3' 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 demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação.

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:'

I - às instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, bem como às
operações realizadas nos mercados financeiro, de capitais" de valores
mobiliários, que continuam regidas pelas normas legais e regulamentares que lhes são aplicáveis;

An. I , O art. leda Lei n' 9.870, de 23 de novembro
de 1999, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 3' e 42 , renutnerando-se os atuais §§ 3' e 4' para §§ 5' e 6'

An. 4 , As disposições desta Medida Provisória não se apli-

II - às sociedades de crédito que tenham por objeto social
exclusivo a concessão de financiamentos ao microempreendedor;
III - às organizações da sociedade civil de interesse público
de que trata a Lei n' 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 também 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. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.965-22, de 21 de dezembro de 2000.
Art. 6' Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7' Ficam revogados o § 3' do art. 4' da Lei n' 1.521, de
26 de dezembro de 1951, e a Medida Provisória n" 1.965-22, de 21 de
dezembro de 2000.
Brasília, 27 de dezembro de 2000; 179' da Independência e
112' da República.

Art. 6' Esta Medida Provisória entra em vigor na
data de sua publicação.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Gregori
Pedro Malan

Art. 7' Revogam-se:
1990:
II - o inciso III do art. 61 e o art. 67 da Lei n' 8.112,
de 1990, respeitadas as situações constituídas até 8 de março de
1999;
III - a Medida Provisória n' 1.964-34, de 21 de
dezembro de 2000.
Brasília, 27 de dezembro de 2000; 179' da Independência e 112' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Gregori
Pedro Malan
Martas 7bvares
Alberto Mendes Cardoso
MEDIDA PROVISÓRIA N' 2.089-23, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2000
Estabelece a nulidade das disposições contrantais que menciona e inverte, nas hipóteses que prevê, o ônus da prova nas ações
intentadas para sua declaração.
O l'RESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida
Provisória, com força de lei:
Art. I' São nulas de pleno direito as estipulações usurárias,
assim consideradas as que estabeleçam:
1 - nos contratos civis de mútuo, taxas de juros superiores às
legalmente permitidas caso em que deverá.° juiz, se requerido, ajustá-las à medida legal nu. na hipótese ae 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 não 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, restabelecer o equilíbrio da relação contratual, ajustando-os ao valor corrente, ou, na
hipótese de cumprimento da obrigação, ortlenar a restituição, em
dobro, da quantia recebida til' excesso, com juros legais a contar da
data do pagamento indevido.
Parágrafo único. Para a configuração do lucro ou vantagen)
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 2' São igualmente nulas de pleno direito as disposiçõeg
contratuais que, com o pretexto de conferir ou transmitir direitos, são
celebradas para garantir, direta ou indiretamente, contratos civis de
mútuo com estipulações usurárias.

Altera dispositivos da Lei n , 9.870, de 23
de novembro de 1999, que dispõe sobre o
valor total das anuidades escolares.

cam:

Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com
base na Medida Provisória n' 1.964-34, de 21 de dezembro de
2000.

1 - o art. 26 da Lei n 8.112, de II de dezembro de

MEDIDA PROVISÓRIA IsP 2.091-15, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2000

MEDIDA PROVISÓRIA N' 23)90-17, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2000
Altera dispositivos da Lei n' 9.365, de 16
de dezembro de 1996, que institui a Taxa
de Juros de Longo Prazo - TJLP, dispõe
sobre a remuneração dos recursos do Fundo
de Participação PIS-PASEP, do Fundo de
Amparo ao Trabalhador e do Fundo da Marinha Mercante.

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.
Os ara. 1' , 2' e 3' da Lei ne 9.365, de 16
de dezembro de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1' A partir de l' de outubro de 1999, a Taxa
de Juros de Longo Prazo - TILP terá período de vigência de
um trimestre-calendário e será calculada a partir dos seguintes parâmetros:
I - meta de inflação calculada pro rata para os doze
meses seguintes ao primeiro mês de vigência da taxa, inclusive, baseada nas metas anuais fixadas pelo Conselho
Monetário Nacional;
- prêmio de risco." (NR)
"Art. 2' A TJLP será fixada pelo Conselho Monetário Nacional e divulgada até o último dia útil do trimestre imediatamente anterior ao de sua vigência." (NR)
"Art. 3' Além dos casos previstos na legislação
vigente, a TJLP poderá ser utilizada em quaisquer operações
realizadas nos mercados financeiro e de valores mobiliários,
nas condições estabelecidas pelo Banco Central do Brasil e,
no caso desse último mercado, também pela Comissão de
Valores Mobiliários." (NR)
Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com
base na Medida Provisória n' 1.966-16, de 21 de dezembro de
2000.
Art. 3' Esta Medida Provisória entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 4' Ficam revogadas a Lei nt 9.780, de 19 de
janeiro de 1999, e a Medida Provisória 1.966-16, de 21 de dezembro de 2000.
Brasília, 27 de dezembro de 2000; 179' da Independência e 112' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Dornelles
Martas Tavares

"§ 3' Poderá ser acrescido ao valor total anual de
que trata o § l' montante proporcional à variação de custos
a título de pessoal e de custeio, comprovado mediante apresentação de planilha de custo, mesmo quando esta variação
"resulte da introdução de aprimoramentos no processo didático-pedagógico.
§ 4' A planilha de que trata o parágrafo anterior
será editada em ato do Poder Executivo." (NR)
Art. 2' O art. 6' da Lei n" 9.870, de 1999, passa a
vigorar acrescido do seguinte § , renumerando-se os atuais §§ ,
2' e 3' para §§ 2' , 3' e 4'
"§
O desligamento do aluno por inadimplência
somente poderá ocorrer ao final do ano letivo ou, no ensino
superior, ao final do semestre letivo quando a instituição
adotar o regime didático semestral." (NR)
An. 3' Ficam convalidados os atos praticados com
base na Medida Provisória n' 1.968-14, de 21 de dezembro de
2000.
Art. 4' Esta Medida Provisória entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 5' Revoga-se a Medida Provisória n' 1.968-14,
de 21 de dezembro de 2000.
Brasília, 27 de dezembro de 2000; 179" da Independência c 112' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Gregori
Pedro Malan
Luciano Oliva Patrício
MEDIDA PROVISÓRIA INF 2.09249, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2000
Institui, 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.

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' Ficam instituídos, no âmbito do Poder Executivo da
União, o Programa de Desligamento Voluntário - PDV, a jornada de
trabalho reduzida com remuneração proporcional, c a licença sem
remuneração com pagamento de incentivo em pecúnia, destinados ao
servidor da administração pública direta, autárquica e fundacional.
TÍTULO I
DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV
CAPÍTULO I
DO PERÍODO E DA ADESÃO
Art. 2' Em 1999, os servidores públicos poderão aderir ao
PDV no período de 23 de agosto a 3 de setembro, e nos exercícios
subseqüentes, em períodos a serem fixados pelo Poder Executivo da
União, facultada a adoção ou modificação dos incentivos previstos
nesta Medida Provisória, conforme dispuser o regulamento, observados os limites estabelecidos na lei orçamentária.
Art. 3' Poderão aderir ao PDV os servidores da administração direta, autárquica e fundacional, inclusive dos extintos Territórios, ocupantes de cargo de provimento efetivo, exceto das carreiras ou dos cargos de:
I - Advogado da União, Procurador da Fazenda Nacional e
Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União;
II - Procurador Autárquico, Advogado e Assistente Jurídico
dos órgãos de execução ou vinculados à Advocacia-Geral da União;
III - Defensor Público da União;
IV - Diplomata;
.
V - Delegado de Polícia Federal, Perito Criminal Federal,
Escrivão de Polícia Federal, Agente de Polícia Federal, Papiloscopista, Policial Federal c Policial Rodoviário Federal; e
VI - Auditor-Fiscal da Receita Federal, Auditor-Fiscal da
Previdência Social e Auditor-Fiscal do Trabalho.

