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CAPITULO I

DA DENOMINAQAO, SEDE, FINS E DURAQAO

Art. lo - A FUNDACAO CPqD - CENTRO DE PESQUISA E

DESENVOLVIMENTO EM TELECOMUNICAQOES, dorovonte
denominodo simplesmenie CPqD, 6 pessoo juridico de direito
privodo, sem fins lucrotivos, com outonomio potrimoniol,
odministrotivo e finonceiro, foro em Compinos, Estodo de Sdo
Poulo e sede no Ruo Doutor Ricordo Benetton Mortins, ns 1000,

Porque ll do Polo de Alto Tecnologio, Compinos, CEP 
,l3086-5.l0

e CEP exclusivo 13086-902.
Por6grofo Onico - O CPqD tem durogdo por prazo

indeterminodo e reger-se-6 pelo presente Estotuto, por seu
Regimento lnterno e pelo legislogdo oplic6vel.

Art. 20 O CPqD tem o objetivo primordiol e
permonente de preservor o copocidode em pesquiso e
desenvolvimento em telecomunicog6es existente no Centro de
Pesquiso e Desenvolvimento do Telecomunicog6es Brosileiros
S/A - TELEBRAS, conforme previsto no lei 9.472, de I 6 de julho de
1997, fornecendo soluq6es cientificos e tecnol6gicos que
contribuom poro o desenvolvimento, progresso e bem-estor do
sociedode brosileiro, podendo, poro tonto, reolizor os seguintes
otividodes:

| - pesquiso oplicodo, isolodomente ou em conjunto
com empresos, universidodes, instituiq6es de
pesquiso, desenvolvimento ou fomento;

ll - estudos, projetos especiolizodos e especificoq6es
de solug6o;
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lll- desenvolvimento de sistemos e progromos de
computodor;

lV - desenvolvimento de produtos industriois;

V - desenvolvimento institucionol, oirov6s de
progromos, og6es, projeios e otividodes, inclusive de
noturezo infroestruturol, que levem o melhorio dos
condig6es tecnol6gicos ou missdo institucionol de
instituiE6es p0blicos ou privodos;

Vl- serviqos de consultorio e ossessorio t6cnico
especiolizodo;

Vll- educogdo, treinomento e copocitogdo de
recursos humonos;

Vlll- serviEos especiolizodos de monutenqdo, testes
de conformidode, medigdo, colibrogdo, certificoEdo
de produtos, normolizogdo, oferiqdo, ensoios e testes
de podr6es, oplic6veis o instrumentos, equipomentos
e produtos;

lX - comerciolizogdo de progromos de computodor e
produtos desenvolvidos ou produzidos por si ou por
terceiros;

X - concessdo de licengo de uso de morcos,
potentes e de progromos de computodor;

Xl- tronsfer6ncio de tecnologios odquiridos ou
desenvolvidos pelo CPqD;
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Xll- instituigdo ou porticipoqdo em orgonizoE6es
poro o desenvolvimento de otividodes relocionodos
oos seus objetivos;

Xlll- incentivo o produqdo e d formoqdo culturol;

XIV -congressos, semin6rios, simp6sios e conferdncios;

XV - concessdo de bolsos de estudo poro est6gios,
ossistdncio o estudiosos e pesquisodores, cujos
otividodes possom contribuir poro o reolizogdo de
seus objetivos;

XVI- instituiE6o de pr6mios poro o estlmulo e o
reconhecimento o pesquisodores que tenhom
contribufdo ou venhom o contribuir poro o
desenvolvimento cientlfico, t6cnico e culturol do
sociedode;

XVll - outros, relocionodos com os seus objetivos, ndo
expressomente elencodos neste ortigo, conforme
decisdo do Conselho Curodor e oprovoqdo do
Minist6rio P0blico.

Por6grofo 0nico. O CPqD deve otuor
preferenciolmente em otividodes relocionodos ds 6reos de
telecomunicog6es e de tecnologio do informoEdo.

CAPITUTO !I

DO PATRIMONIO E DAS RECEITAS

w1

Art. 3o - Constituem o potrimOnio do CPqD:
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| - o dotoE6o iniciol otribuldo por suo instituidoro;

ll- os bens e direiios que vier o odquirir;

lll- dooE6es, legodos, ouxllios, subveng6es e
contribuig6es que lhe venhom o ser destinodos por
quoisquer pessoos noiurois ou jurfdicos, privodos ou
p0blicos, nocionois ou estrongeiros.

ArI. 4o - Constituem os principois receitos do CpqD:

l- rendos resultontes do prestogdo de servigos;

ll - rendos relotivos d explorogdo de direitos
decorrentes do propriedode inielectuol proprios ou
de terceiros e de tronsfer6ncio de tecnologio;

lll- recursos governomentois ou ndo, destinodos oo
fomento de copocitogdo cientlfico e tecnol6gico do
Pois;

lV - ouxilios e contribuiq6es de pessoos noturois ou
jurldicos, p0blicos ou privodos, nocionois ou
estrongeiros;

V - dotog6es ou subveng6es eventuois, efetuodos
direto ou indiretomente pelo Unido, pelos Estodos e
Municipios;

Vl- doog6es ou legodos;

Vll- rendimentos pr6prios dos bens que possuir;

Vlll- rendos em seu fovor constituidos por tercelros;
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lX - rendimentos decorrentes de tltulos, oq6es ou
quotos, pop6is finonceiros de suo propriedode e
outros receitos de copitol;

X - usufrutos que lhe forem conferidos;

Xl- rendimentos decorrentes de porticipogdo em
outros entidodes.

CAP1TULO III

DA ADMINISTRAQAO

Art. 50 - Sdo 6rgdos de Administroqdo do CPqD:

Conselho Curodor

Diretorio Executivo

Conselho Fiscol

CAPITULO IV

DO CONSELHO CURADOR

Art. 6o - O Conselho Curodor, 6190o superior de
deliberoqdo e orientogdo, ser6 composto por 12 (doze)
membros, preferenciolmente dentre oqueles condidotos
indicodos por:

o)

b)

c)



trrw,
I

il

ilt

IV

VI

vil

vilt

Minisl6rio dos Comunicoq6es

Minist6rio do Ci6ncio, Tecnologio e lnovogdo

Finonciodoro de Estudos e Projelos - FINEp

Bonco Nocionol de Desenvolvimento Econ6mico e
Sociol- BNDES
Empresos Brosileiros Operodoros de Telecomunicog6es

Clientes Brosileiros do CPqD

Entidodes Brosileiros Representotivos do Comunidode
Cientffico e Tecnol6gico
Enlidodes Brosileiros Representotivos do Sociedode Civil

0'l Membro

0l Membro

0l Membro

0l Membro
02 Membros

02 Membros

02 Membros

02 Membros

r"tcrlr,ceurmes
nectffino N"54'937

I

n
!ry
IJ

Arl. 7o - Umo vez composto e empossodo o primeiro
Conselho Curodor do CPqD, os sucessores serdo escolhidos pelo
Conselho Curodor, medionte voto fovor6vel de 213 dos
membros presentes, sendo nomeodos e empossodos pelo
Presidente, sem quolquer interfer6ncio do poder p0bllco.

Art. 80 - Hovendo necessidode, por quolquer motivo,
de substituigdo de membro do Conselho Curodor, proceder-se-
6 do seguinte formo:

S I o - Hover6 reunido do Conselho, mesmo que
exiroordin6rio;

_ S 2o - Vogondo ossento de Conselheiro indicodo por
6rgdo certo e determinodo neste Estotuto (ori. 6o, iiens I o lV), o
Presidenie, no prozo de quorenio e oito horos, solicitoro
formolmente oo Dirigente do respectivo Orgdo o indicoEdo de
representonte, com o envio do curriculum;

S 3" - Coso o vocdncio sejo de Conselheiro indicodo
pelos Empresos ou entidodes (ort. 6o, itens V o Vlll), os
Conselheiros poderdo indicor os empresos ou entidodes que
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deverdo ser convidodos o opresentor os condidotos, sendo
certo que, umo vez oprovodos por moiorio obsoluto, o
Presidenie proceder6 do formo prescrito ocimo.

S 4o - Nos hip6teses de vocdncio no cumprimento do
mondoto, por quolquer roz6o, os Conselheiros substitutos serdo
nomeodos e empossodos poro completor o periodo de
mondoto remonescente.

S 5o - No coso de quolquer entidode ou empreso ndo
proceder o indicogdo de condidoto no prozo de 15 dios, ou
coso o foqo, e o condidoto n6o preencho os exig6ncios deste
Estotuto, cober6 oo Conselho Curodor deliberor o respeito,
podendo, inclusive, propor o olierogdo deste Estotuto.

S 5o - A nomeogdo dos membros do Conselho
Curodor obedecer6 oos seguintes crit6rios, sob peno de
nulidode:

l- ser o indicodo pessoo noturol, residente no Pols;

ll - n6o ter otividodes ou pertencer o orgonizoE6es
com interesses conflitontes com os do CPqD;

lll - exercer ou ter exercido otividode relocionodo
com o setor de telecomunicoE6es ou ofins;

lV - n6o ter grou de porentesco com os demois
Conselheiros nem com os membros do Diretorio Executivo;

V - ndo exercer funEdo politico-portid6rio;

Vl - opresentor declorogdo de que preenche os
demois requisitos estobelecidos neste por6grofo;

Vll - gozor de boo reputoqdo 6tico-sociol.
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Art. 90 -
mondoto de 3 (trOs)

l-os
mencionodos nos
reconduzidos;

Os membros do Conselho Curodor terdo
onos, sendo que:

Il- os membros, de que trotom os
6", poderAo exercer, no m6ximo, 2
consecutivos ou ndo, quondo indicodos
empreso.

membros indicodos
itens I o lV do ort.

pelos entidodes
6o poderdo ser

itens V o Vlll do ort.
(dois) mondotos,
por umo mesmo

Art. 10 - O Conselho Curodor ser6 presidido por um
Conselheiro eleito entre seus pores, com mondoto de I (um)
ono, permitido o recondugOo.

DA COMPETENCIA DO CONSELHO CURADOR

Art. I I - Compete oo Conselho Curodor:

l- fixor os diretrizes e os politicos do CPqD;

ll- nomeor e destituir, o quolquer tempo, os
integrontes do Diretorio Executivo e do Conselho
Fiscol;

lll- oprovor o orqomento onuol de custeio e
investimentos e o progromo onuol de trobolho,
eloborodo pelo Direiorio Executivo;

kd
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lV - oprovor o quodro de pessool e o plono de
corgos e sol6rios, propostos pelo Diretorio Executivo;

V - oprovor o reloi6rio do Diretorio Executivo, o
bolongo e os contos, op6s porecer do Conselho
Fiscol;

Vl- oprovor o regimento interno e os suos eventuois
olterog6es, proposios pelo Diretorio Executivo;

Vll- decidir sobre o olienoqdo ou oneroE6o de bens
im6veis pertencentes oo CPqD; ouvido previomente o
Minist6rio P0blico;

Vlll decidir sobre o reolizogdo de otividodes
relocionodos oos seus objetivos n6o expressomente
elencodos neste Estotuto; ouvido previomente o
Minist6rio P0blico;

lX - oprovor cr reformo do Estotuto, observodos os
finolidodes do CPqD; ouvido previomente o Minist6rio
P0blico;

X * deliberor sobre o extingoo do CPqD, nos termos
deste Estotuto; ouvido previomente o Minist6rio
P0blico;

Xl- oprovor o porticipogdo do CPqD no copitol de
outros entidodes;

Xll- indicor os representontes do CPqD no
odministroqdo dos entidodes de que porticipe ou que
venho o porticipor; ressolvondo o responsobilidode
pessool dos seus representontes;

10
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Xlll deliberor sobre o
responsobilidode civil o ser
os odministrodores, pelos
cousor oo seu potrim6nio;

promogoo de oEdo de
movido pelo CPqD coniro
prejuizos que vierem o

XIV - onolisor o situoEdo dos Plonos de Beneffcios de
Previd6ncio Privodo, o que o CPqD estiver vinculodo,
otrov6s dos Demonstroq6es Cont6beis Consolidodos
e dos Poreceres do Conselho Fiscol, do Conselho
Deliberotivo, do Atuorio e dos Auditores
lndependentes, pelo menos 2 vezes oo ono;

XV - oprovor, desde que devidomenie justificodo
pelo Diretorio Executivo, o olterogdo dos Plonos de
Beneflcios de Previd6ncio Privodo ou o mudonqo do
entidode controtodo poro odministrogdo do mesmo;

XVI - deliberor sobre os cosos omissos neste Esiotuto e
no Regimento lnterno; ouvido quondo necess6rio o
Minist6rio P0blico.

Ari. 12 O Conselho Curodor reunir-se-o
ordinoriomente 4 (quotro) vezes por ono, preferenciolmente o
codo 3 meses, conforme colend6rio o ser opresentodo pelo
Presidente do Conselho Curodor.

Pordgrofo primeiro. As decis6es do Conselho Curodor
ser6o tomodos por moiorio simples de votos, solvo os cosos de
quorum especiol exigidos por este Esiotuto, cobendo oo
Presidente, ol6m do voto comum, o de quolidode.

Pordgrofo segundo. Perder6 outomoiicomente seu
mondoto o membro do Conselho Curodor que foltor o mois de
50% dos dios do reolizoqdo dos reuni6es (ordin6rios e

11 0'@9
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extroordinorios) ocorridos em codo perlodo de 12 (doze) meses,
o portir de suo posse.

Art. 13 O Conselho Curodor reunir-se-6
extroordinoriomente quondo convocodo:

l- por seu Presidente;

ll- por 1/3 (um tergo) de seus membros.

CAPITUIO V

DA DIRETORIA EXECUTIVA

Art. 14 A Diretorio Executivo 6 o orgOo de
odministroEdo do CPqD, devendo cumprir com os disposig6es
legois oplicdveis, com este Estotuio e o Regimento lnterno, bem
como com os deliberog6es do Conselho Curodor.

Por6grofo primeiro. A Diretorio Executivo ser6
composto por 1 (um) o 5 (cinco) membros eleitos pelo Conselho
Curodor, sendo um deles obrigotoriomente nomeodo
Presidente, que representor6 civilmente o CPqD em juizo ou foro
dele, podendo nomeor procurodores e designor prepostos, e os
demois nomeodos Vice-Presidentes.

Por6grofo segundo. O mondoto dos integrontes do
Diretorio Executivo ser6 de 3 (tr6s) onos, permitido o
reconduqdo.

Por6grofo terceiro. Os integrontes do Diretorio
Executivo, escolhidos e empossodos, permonecer6o no
exerclcio de suos fung6es ot6 o posse de seus substitutos.

t2
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DA COMPETENCIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

Art. 15. Compete d Diretorio Executivo:

| - propor oo Conselho Curodor o orgonizoEdo
funcionol e estruturol, bem como os pollticos e
diretrizes de orgonizogdo, operoqdo e de
odministrogdo;

ll - propor oo Conselho Curodor o progromo de
trobolho e o oreomento onuol e execut6-los op6s suo
oprovogdo;

lll- propor oo Conselho Curodor o quodro de pessool
e o plono de corgos e sol6rios;

lV - oprovor o plono de contos do CPqD;

V outorizor o oplicogdo de disponibilidodes
eventuois, respeitodos os condiE6es regulomentores
pertinentes;

Vl- propor olieroq6es orgoment6rios oo Conselho
Curodor quondo julgor necessorio e executd-los
quondo oprovodos;

Vll- opresentor oo
onuol e o respectivo
exercicio findo;

Vlll - eloboror e propor oo Conselho Curodor os
olterog6es do Regimenio lnterno e do Esiotuto Sociol;

Conselho Curodor o relotorio
demonstrotivo de resultodos do

l3
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lX - orticulor-se com instltuig6es p0blicos e privodos,
tonto no Pois como no exterior, poro m0tuo
coloborogdo em otividodes de interesse comum;

X prover o CPqD, ds expensos deste, de
infroestruturo e dos insumos necess6rios o
consecuqdo de suos finolidodes;

Xl - remeter oo Minist6rio P0blico, onuolmente, dentro
do prozo de quotro (4) meses seguintes oo t6rmino do
exercfcio fiscol, os contos e os bolonqos, bem como
os relot6rios circunstonciodos do otividode e do
situoE0o do CPqD;

Xll deliberor sobre os otos que constituom ou
olterem obrigoq6es do CPqD, bem como oqueles
que desonerem terceiros poro com ele no formo e
condiq6es estobelecidos no Regimento lnterno;

Xlll - oprovor os normos e pr6ticos de operoqdo e
odministrogdo;

XIV - opresentor oo Conselho Curodor o situogdo dos
Plonos de Beneficios de Previd6ncio Privodo, o que o
CPqD estiver vinculodo, otrov6s dos Demonstroq6es
Contobeis Consolidodos e dos Poreceres do Conselho
Fiscol, do Conselho Deliberotivo, do Atuorio e dos
Auditores lndependentes, pelo menos duos vezes oo
ono, sendo umo delos no prozo de ot6 quotro meses
op6s o t6rmino do exercicio fiscol;

XV - propor oo Conselho Curodor, com os devidos
justificotivos, quolquer olterogOo que pretendo
implementor nos Plonos de Beneflcios de Previd6ncio
Privodo ou o mudoneo do entidode controtodo poro
odministrogdo do mesmo.

t4
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CAPITUIO VI

DO CONSELHO FISCAL

Art. l6 - O Conselho Fiscol ser6 composto por 3 (tr6s)
membros, escolhidos pelo Conselho Curodor, com mondoto de
1 (um) ono, sendo permitido o reconduqdo.

Porogrofo 0nico. Somente poderdo ser escolhidos
poro o Conselho Fiscol pessoos noturois, residentes no pois,
diplomodos em curso de nlvel universit6rio, ou que tenhom
exercido, por prozo minimo de 3 (ir6s) onos, corgo de
odministrodor de empreso ou de Conselheiro Fiscol.

Art. 17 - Ocorrendo voconcio no Conselho Fiscol,
cober6 oo Conselho Curodor, em reunido extroordin6rio
convocodo pelo Presidente do Conselho Curodor dentro do
prozo de 30 (trinio) dios do inicio do vocdncio, eleger o novo
integronte.

DA COMPETENCIA DO CONSELHO FISCAL

Art. l8 - Compete oo Conselho Fiscol:

| - exominor os documentos e livros de escriturogdo
do CPqD;

ll - exominor o boloncete e os demois demonstroq6es
finonceiros opresentodos semestrolmente pelo
Diretorio Executivo, bem como emitir opinido o
respeito, endereqodo oo Conselho Curodor;

15 MM
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lll oprecior os bolongos e invent6rios que
ocomponhom o relot6rio onuol do Diretorio
Executivo;

lV onolisor, trimestrolmente, o boloncete e os
demois demonstroq6es finonceiros eloborodos pelo
Diretorio Executivo;

V - exercer os otribuiq6es previstos em lei ou definidos
pelo Conselho Curodor, no coso de liquidoqdo do
CPqD.

Art. I9 - O Conselho Fiscol reunir-se-6 ordinoriomente
o codo 3 (tr6s) meses e, extroordinoriomente, sempre que
convocodo pelo Presidente do Conselho Fiscol ou pelo
Presidente do Conselho Curodor.

Por6grofo Onico. Perder6 outomoticomente seu
mondoto o integronte do Conselho Fiscol que foltor o duos
reuni6es sem moiivo justificodo.

CAPITUIO VII

DAS DTSPOSTQoES GERATS

Art. 20 - O exerclcio do funqdo de membro do
Conselho Curodor ndo ser6 de quolquer formo remunerodo,
ficondo expressomente vedodo o recebimento de quolquer
lucro, grotificogdo, bonificogdo ou vontogem.

16
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Art. 21 Ndo ser6 permiiido o ocumuloqOo de

funE6es entre os membros dos diferentes 6rgdos do
odministrogdo do CPqD.

Art. 22 As seguintes mot6rios dependerdo de
quorum de deliberogdo especiol de 2/3 (dois iergos) do
Conselho Curodor:

o) olterog0o dos Estotutos;

b) olienoEdo de bens im6veis e grovoqdo de 6nus
reois sobre os mesmos;

c) extinEdo do CPqD.

Por6grofo 0nico. O Minist6rio P0blico dever6 ser
ouvido quonto oos otos previstos neste ortigo.

Ari. 23 Decidido o extingdo do CpqD, seu
potrim6nio, opos sotisfeitos os obrigog6es ossumidos, ser6
incorporodo oo de outro fundogdo congOnere que estiver
codostrodo no Conselho Nocionol de Desenvolvimento
Cientifico e Tecnol6gico - CNPq - e obrigotoriomente sediodo
no Cidode de Compinos, se houver.

Art. 24 O CPqD ndo distribui dividendos, nem
quolquer porcelo de seu potrim6nio ou de suos rendos o tftulo
de lucro, ou poriicipoqdo nos seus resultodos. Aplico
inteiromente os seus recursos no monuiengdo de seus objetivos
institucionois e emprego eventuol superovif no desenvolvimento
de suos finolidodes.

An.25 - O exercicio fiscol do CPqD coincidiro com o
ono civil.

17
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ArI.26 - Quolquer membro do Conselho Curodor, do

Conselho Fiscol ou do Diretorio tem o obrigoqdo de comunicor
oo Ministerio P0blico eventuois irreguloridodes que impliquem
desvio de finolidode de otos proticodos ou prejuizo oo CPqD,
sob peno de ofostomento ou destituigdo, op6s o devido
opuroqdo e omplo direito de defeso, sem prejulzo de eventuol
responsobilizog6o.

Arl. 27 - Os membros do Conselho Curodor e do
Diretorio Executivo ndo serdo pessoolmente respons6veis pelos
obrigoqOes que controfrem em nome do CPqD, em virtude de
oto regulor de gestdo, respondendo, por6m, civil, odministrotivo
e penolmente, pelos prejuizos que cousorem por violoq0o do lei
ou deste Estotuto.

Art. 28 - As comunicoq6es oo Minisi6rio P0blico
mencionodos neste Estotuto deverdo ser dirigidos oo Promotor
de JustiEo de Compinos, Fiscol de Fundog6es.

Art. 29 O CPqD orcor6 com os despesos de
ouditorio externo que o Minist6rio P0blico determine sejo feito
quondo, o seu crit6rio, julgor necessdrio, sempre o custos
compotiveis com o porte do CPqD.

Art. 30 - Constotodos irreguloridodes que impliquem
desvio de finolidode ou prejuizo oo CPqD, o Minist6rio P0blico
poder6 propor oo Conselho Curodor o ofostomento de um ou
mois membros do Conselho Curodor, do Conselho Fiscol ou do
Diretorio Executivo, sem prejuizo de outros provid6ncios.

Art. 3l O regimento interno, oprovodo pelo
Conselho Curqdor, ser6 submetido d opreciogdo do Minist6rio
P0blico, que poder6 rotifico-lo, solicitor esclorecimentos ou
propor olteroq6es.
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Arl.32 - Os empregodos do instituidoro que no doto
do instituigdo do CPqD estiverem lotodos ou de olgumo outro
formo olocodos no Diretorio de Pesquiso e Desenvolvimento do
Telecomunicog6es Brosileiros S/A TELEBRAS, inclusive por
cessOo, compordo o quodro iniciol de pessool do entidode.

Por6grofo 0nico. O CPqD osseguror6 qos
empregodos de seu quodro iniciol, oriundos do instituidoro, os
direitos, os beneficios, os vontogens e os obrigog6es
decorrentes do vlnculo empregoticio, nos mesmos limites e
condiE6es exisientes no doto de instiiuigdo do CpqD.

Art. 33 - O CPqD firmor6 conv6nio de odesdo oos
Plonos de Beneflcios de Previddncio Privodo com o Fundoq0o
Sistel de Seguridode Sociol, e, poro o quodro iniciol de pessool,
serdo controtodos os mesmos condig6es de porticipoEdo e
solidoriedode firmodos pelos potrocinodores do Sistel oriundos
do Sisiemo Telebros.

Art. 34 - Poro possibilitor o rodizio onuol de l/3 do
Conselho Curodor, o mondoto inlciol de seus membros fico
estobelecido conforme disposto oboixo:

l- Minist6rio dos Comunicog6es

ll- Ministerio do Ci6ncio e
Tecnologio
lll- Finonciodoro de Estudos e
Projetos - FINEP

0i Membro 3 onos

0l Membro 2 onos

0l Membro I ono

19



,"*\", 
"orr,^o.nrdsrno N"s4.e37s&,

lV - Bonco Nocionol de
Desenvolvimento Econ6mico e
Sociol- BNDES

V - Empresos Brosileiros Operodoros
de Telecomunicog6es

Vl- Clientes Brosileiros do CPqD

Vll - Entidodes Brosileiros
Representotivos do Comunidode
Cientifico e Tecnol6gico

Vlll - Entidodes Brosileiros
Representotivos do Sociedode Civil

0l Membro 3 onos

01

0t

01

0r

0t
0r

0r
01

Membro
Membro

Membro
Membro

Membro
Membro

3 onos
I ono

2 onos
I ono

2 onos
I ono

Membro 3 onos
Membro 2 onos

Por6grofo 0nico. Poro o primeiro mondoto, todos os
membros do Conselho Curodor ser6o indicodos e nomeodos
pelo Ministro de Estodo dos Comunicoq6es.

Art. 35 - A dotoqdo iniciol o que se refere o ort. 3o,

inciso l, deste Estotuto ser6 otribuldo oo CPqD pelo
Telecomunicoq6es Brosileiros S/A - TELEBRAS, instituidoro desto
Fundoqdo, nos termos do escrituro p0blico lovrodo nos notos do
lo Tobelionoto de Notos de Compinos, registrodo sob n.o 12.546
do Cort6rio de Registro Civil dos Pessoos Juridicos, em 23 de
julho de 1998.

Art. 36 - O presente Estotuto entrqr6 em vigor no doto
de seu registro junto oo Cort6rio de Registro Civil dos Pessoos
Juridicos.
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Decloro, o bem do verdode e poro os devidos fins, que o
presente documenlo, dotilogrofodo no onverso de 2l folhos de popel,
constitui, em seu inteiro teor, os estolutos do FUNDAeAO CeqO - CENTRO
DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TELECOMUNTCAQOES, devidomente
oprovodos em reunido do Conselho Curodor, reolizodo em26106/2015.

Compinos, 26 de junho de 2Ol t.Kb

*W"*"oo*::'s'Yo
Presidente

oAB/SP - r 06.833
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