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deste artigo; 11 - aprovar e firmar convênios e contratos objetivando atender ao disposto no inciso 1

III - examinar e aprovar projetos de reconstituição de bens lesados, inclusive os de
caráter científico e de pesquisa;

IV - promover, por meio de Órgãos da administração pública e de entidades civis
interessadas, eventos educativos ou científicos;

V - fazer editar, inclusive em colaboração com Órgãos oficiais, material informativo
sobre as matérias mencionadas no § 1° do art. 10 desta Medida Provisória;

VI - promover atividades e eventos que contribuam para a difusão da cultura, da
proteção ao meio ambiente, do consumidor, da livre concorrência, do patrimônio histórico, artístico,
estético, turístico, paisagístico e de outros interesses difusos e coletivos;

VII - examinar e aprovar os projetos de modernização administrativa a que se refere o §
30 do art. 1° desta Medida Provisória.

Art. 4° Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar o funcionamento do CFDD.

Are. 5° Para a primeira composição do CFDD. o Ministro da Justiça disporá sobre os
critérios de escolha das entidades a que se refere o inciso VIII do art. 2° desta Medida Provisória,
observando, dentre outros, a 'representatividade e a efetiva atuação na tutela do interesse
estatutariamente previsto. -

Art. 6° O § 2° do art. 2° da Lei n° 7.913, de 1989, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"§ 2° Decairá do direito à habilitação o investidor que não o exercer no prazo de 2 (dois)

anos, contado da data da publicação do edital a que alude o parágrafo anterior, devendo a
quantia correspondente ser recolhida ao Fundo a que se refere o art. 13 da Lei n°7.347, de 24
julho de 1985."

Art. 70 Os arts. 40, 39, 82, 91 e 98 da Lei n° 8.078, de 1990, que 'Dispõe sobre a
proteção do consumidor e dá outras providências", passam a vigorar com a seguinte redação:

"6,j't 4° A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento
das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de
seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e
harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

°Art. 39 ..........................................................................................................................

XII - deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação
de seu termo inicial a seu exclusivo critério."

"Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente:

"Art. 91. Os legitimados de que trata o art. 82 poderão propor, em nome próprio e no
interesse das vítimas ou seus sucessores, ação civil coletiva de responsabilidade pelos danos
individualmente sofridos, de acordo com o disposto nos artigos seguintes."

"Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que
trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de
liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções.

Art. 8° Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória n° 854, de
26 de janeiro de 1995.

Art. 9° Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de fevereiro de 1995; 174° da Independência e 107° da República.
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A.it 3° É facultado ao servidor de entidade da Administração Pública Federal, não
regido pela Lei 00 8.112, de 11 de dezembro de 1990, investido em cargo em comissão ou função de
direção, chefia ou assessoramento, optar pela retribuição de seji emprego permanente e demais
vantagens que integram a remuneração a que faça jus na entidade de origem, acrescidas das vantagens
previstas no caput do art. 2° da Lei 008.911, de 11 de julho de 1994.

§ 10 Aos servidores atualmente requisitados aplica-se o disposto neste artigo.

§ 2° As requisições efetuadas anteriormente à vigência desta Medida Provisória regem-
se pelas condições estabelecidas no'respectivo ato de cessão.

Art. 4° As despesas decorrentes da aplicação desta Medida Provisória correrão à conta
de dotações orçamentárias próprias.

Are. 5° Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória iro 858, de
26 de janeiro de 1995.

Are. 6° Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 70 Revogam-se o § 2° do art. 3° do Decreto-lei n° 1.445, de 13 de fevereiro de 1976,
o Decreto-lei n° 2.270, de 13 de março de 1985, o art. 10 do Decreto-lei no 2.365, de 27 de outubro de
1987, e o art. 4° da Lei n°7.706, de 21 de dezembro de 1988.
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ANEXO

Art. 1 0 da Medida Provisória N ° 914	 , de 24.	 dOfévereiro de 1995.

DISTRIBUIÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO

DAS
}	

QUANTIDADE
TOTAL

 DEMONINAÇÃO

101.5 5 5 Diretores

101,4 12 1 Chefe de Gabinete
10 Coordenadores Gerais
1 Procurador Juridico

101.3 28 28 Coordenadores

102.3 2 2 Assessores

101.2 24 5 Chefes de Divisãc.
19 Gerentes oe Projetos

101.1 11 11 Chefes de Serviço

102.1 1 1 Assessor

TOTAL	 - 83

MEDIDA PROVISÓRJA N° 915 ,DE 24 DE FEVEREIRO DE 1995.

Dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros
ou resultados das empresas e dá outras providências,

MEDIDA PROVISÓRJANO914 ,DE 24 DE FEVEREIRO DE 1995.

Dispõe sobre a criação dos cargos em comissão que
menciona 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:

Are. 1° Ficam criados na estrutura do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. IPEA
83 cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, sendo cinco cargos
DAS 1013, doze cargos DAS 101.4, 28 cargos DAS 1013, dois cargos DAS 1023, 24 cargos DAS
101.2, onze cargos DAS 101.1 e um cargo DAS 102.1, distribuídos conforme Anexo.

Are. 2° As requisições de servidores de qualquer órgão ou entidade da Administração
Pública Federal para a Presidência da República são irrecusáveis.

Parágrafo único. Aos servidores requisitados na forma deste artigo são assegurados
todos os direitos e vantagens a que faça jus no órgão ou entidade de origem, considerando-se o período
de requisição para todos os efeitos da vida funcional, como efetivo exercício no cargo ou emprego que
ocupe no órgão ou entidade de origem.

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:

Are. 1° Esta Medida Provisória regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à
produtividade, nos termos do are. 7°, inciso XI, da Constituição.

Art. 2° Toda empresa deverá convencionar com seus empregados, por meio de comissão
por eles escolhida, a forma de participação daqueles em seus lucros ou resultados.

§ 1° Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive
mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da
distribuição, período de vigência e prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre
outros, os seguintes critérios e condições:

a) índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
b) programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.

trabalhadores. § 2° O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos

Are. 3° A participação de que trata o are. 2° não substitui ou complementa a remuneração
devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou
previdencitirio, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.


