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Seção II
Da Reparação Econômica em Prestação Mensal,
Permanente e Continuada
Art, 62 A reparação econômica em prestação mensal, permanente e continuada será assegurada aos anistiados políticos especificados nos incisos VIII a XII do art. 2 2 desta Medida Provisória.
Art. 7 O valor da prestação -mensal, permanente e continuada será igual à remuneração que o anistiadc político receberia se
houvesse permanecido em serviço ativo no cargo, emprego, posto ou
graduação a -que teria direito, obedecidos os prazos de permanência
em atividade previstos nas leis e regulamentos vigentes, asseguradas
as promoções, respeitadas as características e peculiaridades das carreiras dos servidores- públicos civis e dos militares.
§ 1 2 O valor da prestação mensal, permanente e continuada
será estabelecido conforme os elementos de prova oferecidos pelo
requerente, informações de órgãos oficiais, bem como de fundações,
empresas públicas ou empresas mistas sob controle estatal, ordens ou.
conselhos profissionais a que o anistiado político-estava vinculado ao
sofrer a punição,
§ 22- Para o cálculO do- valor da prestação de que trata este
artigo serão considerados os direitos e vantagens incorporados .à situação. jurídica da categoria profissional a que pertencia o anistiado
político.
Art. 8 2 O -valor da prestação mensal, permanente e continuada de que trata esta Seção não será inferior ao do salário mínimo
nem superior ao do teto estabeleeido no art. 37, XI, da Constituição
Federal.
Parágrafo único. Se o anistiado político era, na data da
punição, comprovadamente remunerado por mais de uma atividade
laborai, não eventual, o valor da prestação mensal. permanente e
continuada, será igual à soma das remunerações a que tinha direito,
até o limite estabelecido no eaput deste artigo, obedecidas as regras
constitucionais de não acumulação de cargos, funções, empregos ou
proventos.
Art. 9' O reajustamento do valor da prestação mensal.
permanente e continuada será feito quando ocorrer alteração na remuneração que o anistiado político estaria recebendo se estivesse em
serviço ativo, observadas as disposições do art. 82.
CAPÍTULO IV
DAS COMPETÊNCIAS ADMINISTRATIVAS
Art. 10. Caberá ao Ministro de Estado da Justiça decidir a
respeito dos requerimentos fundados nesta Medida Provisória.
Art. H. Todos os processos de anistia política, bem como
os respectivos atos informatizados que se encontram em outros ministérios, ou em outros órgãos da Administração Pública direta ou
indireta, serão transferidos para o Ministério da Justiça, no prazo de
noventa dias contados da publicação desta Medida Provisória.
Art. 12. Fica criada, no âmbito do Ministério da Justiça.
Comissão de Anistia, com a finalidade de examinar os requerimentos
referidos no art. 10 desta Medida Provisória e assessorar o titular da
Pasta em suas decisões.

Art. 16. Os direitos expressos nesta Medida Provisória não
excluem os conferidos por outras normas legais ou constitucionais. vedada a cumulação de quaisquer pagamentos ou benefícios ou-indenização
com o mesmo fundamento, facultando-se a opção mais favorável.
Art. 17. Comprovando-se a falsidade dos motivos que ensejaram a declaração da condição de anistiado político ou os benefícios e direitos assegurados por esta- Medida Provisória será o ato
respectivo tomado nulo pelo Ministro de Estado da Justiça. em procedimento em que se assegurará a plenitude do direito de defesa,
ficando ao favorecido o encargo de ressarcir a Fazenda Nacional
pelas verbas que houver recebido indevidamente, sem prejuízo de
outras sanções de caráter administrativo e penal.
Art. 18. Caberá ao Ministério-do Planejamento, Orçamento
e Gestão efetuar, mediante comunicação do Ministério da Justiça-, o
pa g amento das reparações econômicas mencionadas nesta Medida
Provisória.
Parágrafo único, O recolhimento da contribuição previdenciária referente ao período computado para efeito de aposentadoria, nos termos do inciso RI do art. 1 2 desta Medida Provisória,
poderá ser efetuado em parcelas, correspondentes aos meses de duração da punição.
Art. 19. O pagamento de aposentadoria ou pensão excepcional relativa aos já anistiados políticos, que vem sendo efetuado
pelo Instituto Nacional do Seguro Social e demais entidades públicas.
bem como por empresas, mediante convênio com o referido instituto,
será- mantido, sem solução de continuidade, até a sua substituição
pelo regime de prestação mensal, permanente e continuada, instituído
por esta Medida Provisória,
Art. 20. Ao declarado anistiado que se encontre em litígio
judicial visando à obtenção dos benefícios ou indenização estabelecidos pelo art. 8 2 do Ato -das Disposições Constitucionais Transitórias é facultado celebrar transação a ser homologada no juízo
competente.
Parágrafo único. Para efeito do cumprimento do disposto
neste artigo, a Advocacia-Geral da (nião e as Procuradorias Jurídicas
das autarquias e fundações públicas federais ficam -autorizadas a celebrar
transação nos processos movidos contra a União ou suas-entidades.
Art. 21. Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n" 2.1-51, de 31 de maio de 2001
An. 22. Esta Medida Provisória entra em vi gor na data da
sua publicação.
Art. 23. Ficam revogados o art. 2 2, o § 5' do art. 3 2. os
arts. 42 e 5 2 da Lei n9 6.683, de 28 de agosto de 1979, e o art. 150 da
Lei ne 8.213. de 24 de julho de 1991.
Brasília, 28 de junho de 2001; 180 9 da Independência e
113 2 da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Parente

MEDIDA PROVISÓRIA N' 2.158-33, DE 28 DE JUNHO DE 2001

§ 1 9 Os membros da Comissão de Anistia serão nomeados
mediante portaria do Ministro de Estado da Justiça e dela participarão, entre outros, um representante do Ministério da Defesa, indicado pelo respectivo titular, e um representante dos anistiados.

Altera a legislação das Contribuições para a
Seguridade Social - COFINS, para os Programas de Integração Social e de Formação
do Patrimônio do Servidor Público PIS/PASEP e do Imposto sobre a Renda, e
dá outras providências.

§ 2 O representante dos anistiados será designado conforme procedimento estabelecido pelo Ministro de Estado da Justiça e
segundo indicação das respectivas associações:
§ 3 2 Para os fins desta Medida Provisória, a Comissão de
Anistia poderá realizar diligências, requerer informações e documentos, ouvir testemunhas e emitir pareceres técnicos com o objetiv o de
instruir os processos e requerimentos, bem Corrig arbitrar, com base
nas provas obtidas, o valor da indenização prevista no art. 5 2 desta
Medida Provisória nos casos que não for possível identificar o tempo
exato de punição do interessado,
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES. GERAIS E FINAIS
Art. 13. No caso de falecimento do anistiado político, o
direito à reparação econômica traásfem-se aos seus dependentes, observados os critérios de vocação fixados para os pensionistas do
regime jurídico do servidor público federal.
Art. 14. Ao anistiado político são também assegurados os
benefícios indiretos mantidos pelas empresas ou órgãos da Administração Pública a que estavam vinculados quando foram punidos, ou
pelas entidades instituídas por umas ou por outros, inclusive planos
de seguro, de assistência médica, odontológica e hospitalar, bem como de financiarnento habitacional.
Art. 15. A empresa, fundação ou autarquia poderá, mediante
convênio com a Fazenda Pública, encarregar-se do pagamento da prestação mensal, permanente e continuada, relativamente a seus ex-empregados, anistiados políticos, bem como a seus eventuais dependentes.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no-exercício do cargo de Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a
seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1 2 A alíquota da contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, devida pelas pessoas jurídicas a que se
refere o § 1' do-art. 22 da Lei n 2 8.212, de 24 de julho de 1991, fica
reduzida para sessenta e cinco centésimos por cente em relação aos
fatos geradores ocorridos a partir de 1 2 de fevereiro de 1999.
Art. 2' O art. 3 2 da Lei n 2 9.718, de 27 de
novembro de M98, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 32

§

II - as reversões de provisões e recuperações de
créditos baixados como perda, que não representem ingresso de nos as receitas, o resultado positivo da avaliação
de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os
lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados
pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como receita:

§ 62 Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e COFINS,
pessoas jurídicas referidas no § 1 2 do art. 22 da Lei n2
8.212, de 1991, além das exclusões e deduções mencionadas no § 5 2 , poderão excluir ou deduzir:
I - no caso de bancos comerciais, bancos de
investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras,
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de
arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas incorridas nas operações de intermediação financeira;
b) despesas de obrigações por empréstimos, para repasse, de recursos de instituições de direito privado;
c) deságio na colocação de títulos;
d) perdas com títulos de renda fixa e variável,
exceto com ações;
e) perdas com ativos financeiros e mercadorias,
em operações de hedge;
II - no caso de empresas de seguros privados, o
valor referente às indenizações correspondentes aos sinistros ocorridos, efetivamente pago, deduzido das importâncias recebidas a título de cosseguro e resseguro, salvados e outros ressarcimentos.
III - no caso de entidades de previdência privada, abertas e fechadas, os rendimentos auferidos nas
aplicações financeiras destinadas ao pagamento de benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgates;
IV - no caso de empresas de capitalização, os
rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas ao pagamento de resgate de títulos.
§ 7' As exclusões previstas nos incisos III e IV
do § 62 restringem-se aos rendimentoS de aplicações financeiras proporcionados pelos ativos garantidores das
provisões técnicas, limitados-esses
ativos ao montante das
. .
referidas provisões. :
§ 8' Na determinação da base de cálculo da
contribuição para o P1S/PASEP e COFINS, poderão ser
deduzidas as despesas -de captação de recursos incorridas
pelas pessoas jurídicas que tenham por objeto a securitinção de créditos:
I - imobiliários, nos termos da Lei n 2 9.514, de
20 de novembro de 1997;

II - financeiros, observada regulamentação- editada pelo Conselho Monetário Nacional," (NR)
32 Q § 1 2 do art. 1 2 da Lei n2 9.701, de 17de novembro de 1998, passa a vigorar com a segainte redação:

"§- 12 É vedada a dedução de qualquer despesa
administrativa.' (NR),
Art. 4' O disposto no art. 4 2 da Lei n 2 9:718, de
1998, em sua versãO original, aplica-se, exclusivamente, em relação
às vendas de gasolinas, exceto gasolina de aviação, óleo diesel e gás.
liquefeito de petróleo - GLP.
Parágrafo único. Nas vendas de óleo diesel
ocorridas a partir de 1' de fevereiro-de 1999, o fator de multiplicação
previsto no parágrafo único do art. 4" da Lei n 2 9.7-18, de 1998, mil
sua versão original, fica reduzido de quatro para três inteiros e trinta
e três centésimos.
Art. 5 2 As unidades de processamento de condensado e de gás natural e os importadores de combustíveis derivados
de petróleo, relativamente às vendas de gasolina automotiva, óleo
diesel e GLP que fizerem, ficam obrigados a cobrar e recolher, na
condição de contribuintes substitutos, as contribuições para o PIS/PASEP e COFINS, devidas pelos distribuidores e comerciantes varejistas,
observadas as mesmas normas aplicáveis às refinarias de petróleo.
Art. 62 A Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL. instituída pela Lei n 2 7.689, de 15 de dezembro de
1988, será cobrada com o adicional:

